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אוגדן עלוני השבת
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(עם הביאו ממלא מקום ללמד באחת התיתות, ואחרי יומיים, תשהילדים 
התנהגו באו(ן שאינו ראוי, הוא קם ועזב את הת"ת. רבי יצחק נתנס 

לתיתתם, והסביר להם על אותו מלמד, שרק מחמת שאין לו מה להאתיל 
את ילדיו - הגיע ללמד אותם, למרות שהוא ראוי למשרה רמה יותר. ועתה 
שהם תה ציערוהו והוא עזב, הם גורמים שילדיו של המלמד יוותרו רעבים!

הגאון רבי נתן ויסקי שליט"א, על הליתותיו של גיסו הגאון הגדול רבי יצחק שיינר זצ"ל

"ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש" תשמות ת"ה, ח'פ  
"ועשו לשמי בית קדושה" תרש"יפ

שנים רבות זוכה הגאון רבי נתן ויסקי שליט"א, להרביץ תורה לעדרים 
בישיבת 'קמניץ'. שימש הוא – יבדל לחיים – לצד גיסו הגדול הגאון 

רבי יצחק שיינר זצ"ל, וכיום בישיבה הגדולה 'אור ברוך':
לא  שהוא  בבית,  אמרתי  תמיד  טבעי.  לא  היה  שלו  הגדול  "הלב 
במשך  בביתם  גרה  הייתה  ע"ה,  אמו  חמותי,  מלאך.  אלא  אדם  בן 
עם  עלתה  והאמא  לענייניו,  בחו"ל  נותר  כשהאבא  זה  היה  שנים. 
רעייתי לארץ. בתחילה הם גרו בבני ברק, וכשרבי יצחק וגיסתי ע"ה 
עברו לירושלים, האמא היתה מגיעה מדי פעם לירושלים, אך היה 
קשה לה להסתדר לבד, ואז הגיעה לגור בביתם כמה שנים, כשהם 
שהיו  בסה"כ  החדרים  וחצי  שניים  מתוך  אחד  חדר  לה  מפרישים 
להם... הם טיפלו בה במסירות רבה, כאשר גם רעייתי ע"ה הייתה 

מגיעה אליהם הרבה, ומטפלת בה כמעט כל היום.
עניין,  באיזה  עמו  להיוועץ  ברק  מבני  ת"ח  יהודי  אליו  הגיע  "פעם 
אלא שהגיעה שעה מאוחרת בלילה, והלה כבר לא יכול היה לשוב 
לביתו בבני ברק, כי כבר לא הייתה תחבורה. הוא ליווה אותו החוצה, 
עד  ללינה  מקום  לאורח  שנארגן  וביקש  הסמוך,  לביתנו  הגיע  ואז 
הבוקר, שכן בביתם לא היה מקום אפילו למיטה, בביתם התגוררו אז 
חמותו ואמו, וע"כ הוא טרח לסדר לו מקום בביתנו, כשהוא מרגיע 

בחיוך: 'בין כך לא מדובר להרבה שעות, כי היהודי הזה קם לתפילת 
נץ החמה'...".

טוב עין
"תמיד אמרנו", נזכר הגר"נ ויסקי, "שהוא לא 'ברח מן הכבוד', אלא 
הוא פשוט לא התייחס לכך, ולכן לא היה צריך לברוח... זה היה טבעי 
אצלו, עד שלא היה צריך לעשות משהו מיוחד לכך. מדי חוה"מ עלו 
כל הילדים שלנו אליו לביקורי חג, והוא קיבל כל אחד בסבר פנים 
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את משלוחי המנות התאימה לתל מש(חה ומש(חה תראוי לה. תך למשל, 
את העוגה ששלחה למש(חת נדל שתנינו - א(תה ללא אבקת א(יה, מ(ני 
שרבי גדליה נמנע מאתילת עוגות שעירבו בהן אבקת א(יה. בעת הא(יה 
הת(ללה שהעוגה תת(ח גם תך, ת(י שבסייעתא דשמיא אתן היה... (עם 

שמעה אמא מילדי השתנים, תי אמם אינה קונה שקדי מרק. מאז ואילך בתל 
(ורים, היתה אמא מצר(ת למשלוח המנות בעבורם שקית שקדי מרק... 

הרבנית ר. צביון על השבתות ומועדים בבית אביה, מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א

ביתנו במעגל השנה

חלק נכבד מחוויות ילדותי נע סביב השבתות ומועדי השנה. לא את 
קווים  שרטטתי  זאת  ובכל  ואותיות,  מילים  לתוך  לצקת  ניתן  הכל 
להווי החיים שגדלתי בו, עובדות מעניינות הזכורות לי, גם מהשנים 

המאוחרות. ציינתי גם כמה הנהגות שנהגו בביתנו. 
לפני הכל אקדים לומר שכמובן, אין לסמוך על דברים אלו להלכה

לתבוד שבת קודש
את ההכנות לשבת החלה אמא ביום חמישי, בדביקות וברוב רגש. כבר 
אז היתה אווירת השבת יורדת על הבית: תוך כדי אפיית החלות והעוגות 
היתה אמא מפזמת לעצמה זמירות שבת, ועל כל מאכל שהכינה אמרה 
בחדווה: 'לכבוד שבת קודש'. כשקיבלה אמא הזמנה לחתונה שתיערך 
ביום חמישי, היתה תמהה: "כיצד קובעים חתונה ביום כזה? הלוא יש 

להקדיש את כל הערב להכנות לשבת קודש הממשמשת ובאה?".
אמא נהגה להדליק נרות של שעווה, אולם לאחר פטירתה של אמה 
– סבתא הרבנית אלישיב – הקפידה כי נר אחד לפחות יהיה של שמן 
זית. )לא פעם קרה שפמוט השמן הוזז ונפל ארצה, כשהוא מלכלך 
את כל הסביבה בדיוק בשעת הלחץ של כניסת השבת... אבל אמא 
לא יצאה מהכלים – חיש ניקתה את השטח, סידרה נר חדש ומיהרה 
של  הוראתו  פי  על  טוב,  ביום  גם  כי  אציין  כך  אגב  נרות.(  להדליק 

אבא, הדליקה אמא נרות מבעוד יום, ולא לאחר כניסת החג.
השבת היתה שונה לחלוטין משאר ימות השבוע. בעקבות פסיקת 
ידי חילול שבת,  ה'חזון איש' שלא להשתמש בחשמל המיוצר על 
הורה אבא כי בביתנו לא תהיה אפילו תאורה הפועלת על גנרטור 
באמצעות  שבער  'לוקס'  רק  דלק  בבית  עין.  מראית  משום  פרטי, 
שאליה  והטהורה  המיוחדת  האווירה  מן  חלק  היה  העמום  אורו  גז. 

נכספנו כל ימות השבוע.

סעודות השבת
בלבד.  המשפחה  בחיק  מצומצמות  הסעודות  היו  ילדותנו  בשנות 

אבא היה מדבר דברי תורה, משוחח עמנו ומספר לנו ממשלי המגיד 
מדובנא. סיפוריו היו מרתקים!

יוצאים לטייל עם אבא. בדרך היה מספר לנו  לאחר הסעודה היינו 
אבא  עם  אלו  טיולים  ושמע.  שקרא  וסיפורים  מהגמרא  סיפורים 

זכורים לי עד היום בערגה רבה!
אנשים  רבתי.  לסעודה  שבת  ליל  סעודת  הפכה  האחרונות  בשנים 
היתה  והיא  לאכול,  היכן  להם  שאין  לה  ומספרים  לאמא  באים  היו 
מזמינה אותם לסעודה. המון אדם היה מצטופף בחדר הספרים, עד 
שלאמא כמעט לא נשאר מקום. אמא דאגה לכל האורחים ושירתה 

אותם נאמנה.
ששררו  הרוח,  ורוממות  הקדושה  אווירת  את  לשכוח  יכולה  אינני 
בסעודות השבת כשאבא מדבר אך ורק בדברי תורה, ואמא במאור 

פניה מאצילה על המשתתפים חמימות ושמחה של מצוה.
פעם  השניה.  ובסעודה  הראשונה  בסעודה  שבת  זמירות  שר  אבא 
התארח בני אצל סבא הרב אלישיב באחת מסעודות השבת. סבא 
כי בשל שקידתו המופלגת של אבא בתורה, הוא אינו מוצא  סבר, 
אבא  כי  הנכד  מן  לשמוע  והתפעל  שבת,  של  זמירות  לשיר  זמן 

מקפיד על כך מאוד.
גם בסעודה שלישית אוכלים בביתנו מעט עוף. מקור המנהג: פעם 
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התארח אצל סבא הסטייפלר המגיד הירושלמי הנודע רבי בן-ציון 
יש לכבד באכילת  גם את הסעודה השלישית  כי  והוא העיר  ידלר, 

בשר. מאז החלו נוהגים כן, ושוב לא פסקו.

מלווה מלתה
אחר ההבדלה אכלנו מיד סעודת מלווה מלכה, על אף שעדיין היינו 
בטן  מכאבי  סבלתי  שבת,  במוצאי  בטוב  חשתי  לא  פעם  שבעים. 
לי  הגיש  הוא  הסעודה.  אכילת  על  לי  ויתר  לא  אבא  אולם  חזקים, 
חתיכה קטנה של חלה ואמר: "את הכזית הזה תאכלי, והוא לא יזיק 

לך"...
כפי  בבית,  האורות  כל  את  להדליק  לילדים  אומרת  היתה  אמא 

הכתוב במשנה ברורה, שנוהגים להרבות בנרות במוצאי שבת.
מיד לאחר מלווה מלכה מקפל אבא את הטלית של שבת, תוך כדי 
שהוא מזמר את הפיוט 'המבדיל בין קודש לחול'. לאחר מכן אבא 
מחליף את בגדיו לבגדי חול. באותה שעה היינו ממהרות לסדר את 
חדר הספרים: החלפנו את מפת השבת במפה של יום חול, טאטאנו 

את הרצפה, ומיד שב אבא לתלמודו.

מאתל לתבוד ראש חודש
לכבוד ראש חודש היתה אמא מבשלת מאכל נוסף על אלו הרגילים, 

ואף לכבוד שבת ראש חודש נהגה כך.

ה(תרון לעוגת יום ההולדת
יום הולדת. הוא רגיל לומר כי חגיגת  אבא מתנגד לעריכת חגיגות 
יום ההולדת היחידה שמוזכרת בתורה, היא 'יום הולדת את פרעה'. 

כלומר, אין זה מנהג יהודי.
של  הולדתה  יום   – אדר  חודש  בראש  הביתה  אבא  כשהגיע  פעם, 
לפשר  אמא  את  שאל  הוא  השולחן.  על  יפה  בעוגה  הבחין   – אמא 
העוגה  את  לה  העניקה  השכנות  אחת  כי  לו  סיפרה  ואמא  הדבר, 
כמתנת יום הולדת. אבא הגיב כי אצלנו אין חוגגים יום הולדת והורה: 

"השיבי לה את העוגה!".
אמא נבוכה: מצד אחד, לא עלה בדעתה שלא לעשות כדבריו של 

אבא, ומצד שני, כיצד תפגע בשכנה שטרחה כל כך?
מה עשתה? – נטלה את העוגה, הלכה לשכנה והסבירה לה: "בעלי אינו 
אוהב שחוגגים יום הולדת, אולם העוגה היפה כל כך שימחה את ליבי. 
שבועיים,  בעוד  שיחול  פורים,  עד  בפריזר  אצלך  אותה  שמרי  אנא, 

ושלחי לי אותה במשלוח המנות משום שאני חפצה בה מאד"...
מיותר לציין, כי למשמע הדברים נהנתה השכנה בכפליים.

(ורים 
פורים היה יום מעייף מאוד. כל היום זרמו אל הבית אנשים והביאו 
משלוחי מנות, ואמא קיבלה את פניהם בשמחה, והחזירה משלוחים 
לכל אחד ואחד. נשים רבות היו מגיעות לאמא, כדי שתאציל עליהן 
מברכותיה ביום מסוגל זה. שנה אחת באו הנשים בזרם בלתי פוסק. 
אמא כבר היתה באפיסת כוחות, ולפיכך קיבלה את כל הנשים יחדיו 
ובירכה את כולן בברכה קצרה: "שיהיה לכן הגפן". הגפ"ן – נוטריקון: 

הצלחה, געזונט )בריאות(, (רנסה, נחת.
יין  כוס  שותה  אבא  הפורים.  ביום  רבים  אנשים  מגיעים  לאבא  גם 
לאחר התפילה, ושוכב לישון עד הצהריים כדי לצאת ידי חובת 'עד 

דלא ידע', לאחר מכן הוא מקבל את הבאים.

תרצון איש ואיש
השכונה,  כל  צורכי  את  לספק  אמא  דאגה  השנה  ימות  בכל  אם 
וכמה...  כמה  אחת  על   – ואיש'  איש  'כרצון  נאמר  שבו   – בפורים 
לה.  כראוי  ומשפחה  משפחה  לכל  התאימה  המנות  משלוחי  את 
כך למשל, את העוגה ששלחה למשפחת נדל שכנינו - אפתה ללא 
אבקת אפיה, מפני שרבי גדליה נמנע מאכילת עוגות שעירבו בהן 
כפי  כך,  גם  תתפח  שהעוגה  התפללה  האפיה  בעת  אפיה.  אבקת 

שבסייעתא דשמיא אכן היה...
מידי שנה היתה אמא אופה גם אוזני המן. אמא אפתה בסיר פלא 
שאחת  מייחלים  היינו  הילדים  ואנו  המנות,  למשלוחי  רבות  עוגות 

מהעוגות לא תתפח, או תישרף, ונוכל לאוכלה בעצמנו...
פעם שמעה אמא מילדי השכנים, כי אמם אינה קונה שקדי מרק. 
מאז ואילך בכל פורים היתה אמא מצרפת למשלוח המנות בעבורם 
שקית שקדי מרק... זה היה כוחה של אמא, לשים לב לכל הפרטים 
הקטנים, ולהיטיב עם הזולת גם בדברים הנראים לנו חסרי חשיבות.

שושן (ורים – תל מצוות היום
במשפחתנו נמשך הפורים יום נוסף על פי פסק ה'חזון איש', שבבני 
ברק יש לנהוג פורים מספק גם בט"ו באדר. גם בשושן פורים קיימנו 
את כל מצוות היום: שמענו מגילה בלילה וביום ללא ברכה, שלחנו 
משלוח מנות אחד, נתנו מתנות לשני אביונים ואכלנו סעודה לאחר 

'מנחה גדולה'.
אבא מקפיד לשמור על כל מנהג, ולפיכך נוהג לאכול את המאכלים 
אוזני  לאכול  מקפיד  הוא  למשל,  בפורים,  וחג.  חג  לכל  המקובלים 

המן וכן קרעפלאך )הנאכלים אף בערב יום כיפור ובהושענא רבה(.

)מתוך הספר 'בית אמי'(
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בנו של רבי ראובן השתאה: "מדוע לא אמרת לאיש עצמו תי הוא זה 
שסי(ר לך את המעשה?", שאל בתמיהה. רבי ראובן נתן בבנו מבט 

משתומם, תאדם שאינו מבין על מה שחים עמו: "שאני אומר לו דבר 
שתזה? הרי הוא יתבייש?!"

על חיבוב המצוות ולבו הרחב של הגה"צ רבי ראובן קרלנשטיין זצוק"ל

"ָּכל ִאיׁש ֲאֶשׁר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו" תשמות ת"ה, ב'פ

כאשר רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל, היה אומר את המילה: 'א מצוה' 
שפתותיו נטפו דבש, "א מחיה – א מצוה!". "במצוותיו חפץ מאד". 
הוא חיבק את המצוה, נישק את המצוה וחטף מצוות, "חכם לב יקח 
מצוות", אין לתאר ואין לשער איך היה חשוב אצלו המושג הנעלה: 
'כאפען א מצוה' – לחטוף מצוה נוספת! רגע נוסף של מצוות סוכה, 

מצוות תלמוד תורה אחת נוספת, איזו שמחה! א מחיה!
המובאים  המצוות  קיום  של  התנאים  עם  נעשה  היה  המצוה  קיום 
בספר 'חיי אדם', שהאריך בהם בדרשותיו. נאה דורש, נאה מקיים, 
את  מלתאר  היריעה  תקצר  למצוות.  משתוקק  ונאה  מתבונן  נאה 
בעיקר  לקל.  ורוממותו  אלוקיו  את  אהבתו  גודל  עם  המצוות  קיום 
הדין,  ודקדוק  ההלכה  לפרטי  הלב  ושימת  ההשגחה  ניכרת  הייתה 
בדחילו ורחימו, ואחר כך גם בדביקות מופלגת, כבן השש לקראת 

אביו.
בשעת  ה'  ואהבת  אבא  של  השמחה  בזכרון  מתקלסים  הבית  בני 
עשיית מצוה, בעת נענועי הלולב, ומדי יום בעת סיום ברכת המזון – 

"מצות עשה מדאורייתא, וואס רעט איהר!".
מצוות  בדקדוק  התייחד  ראובן  רבי  כי  מאליו  מובן  שכך,  וכיון 
הנעשות אצל רבים ב'דרך הרגל' ובהיסח הדעת: בכל עת ששילם 
לנהגי המוניות את שכרם, היה נענה ואומר בקול לבבי: "לשם מצוות 
'ביומו תתן שכרו'". בשל כך התרגלו נהגי המוניות לכנותו: "הרב של 

ה'ביומו'"...
בעת עשיית מצוות גמילות חסדים )שהרבה בה מאד(, לא קיים את 
המצוה מחמת 'אהבת חסד' בלבד, אלא כיון לשם קיום מצוות בוראי 
שציווני: "ואהבת לרעך כמוך", שהרי מי לא יודע כי מצוות צריכות 
כוונה, ולפיכך, אדם שעשה מצוה ולא כיוון לשם מצוה, הפסיד את 

המצוה.
לעיתים היה מסבר את האוזן בסיפור מעשה:

בית  אל  מחדרו  יצא  זי"ע  מבעלזא  הרבי  כאשר  הימים,  באחד 
הרצפה.  על  המושלך  דואר  בבול  הרבי  של  עיניו  הבחינו  מדרשו, 
הרבי התכופף, הרים את הבול ושאל את משמשו: "האם הוא ראוי 

לשימוש?"
כאשר נענע הגבאי בראשו לחיוב, החל הרבי בהכנות למצוה: הוא 
שש ושמח, כי אפשרי שבכל שנותיו של אדם לא תזדמן לו מצוה 

חגר  אותו  האבנט  את  הסיר  הרבי  אבדה'.  'השבת  של  זו  יקרה 
'לשם  ואמר  בשנית,  האבנט  את  חגר  ידיו,  רחץ  תפילתו,  לקראת 
מצוות  ולקיים  קונו  רצון  לעשות  יצא  בטרם  גדולה,  בשמחה  יחוד' 

'השבת אבידה'.
כראיה לדבר, הוסיף וציטט בשם רבי אליהו לופיאן זצ"ל, את דברי 
עליו  לכותי,  אבידה  "המחזיר  ע"ו:  דף  סנהדרין  במסכת  הגמרא 
הכתוב אומר: 'למען ספות הרוה את הצמאה לא יאבה ה' סלוח לו'". 
פירש רש"י שם טעם הדבר, וזו לשונו: "השווה וחיבר כותי לישראל, 
בוראו,  מצוות  לו  חשובה  אינה  אבידה  שהשבת  בעצמו  ומראה 
אבידה  השבת   – עליהם"  נצטווה  שלא  כן  עושה  הוא  לכותי  שאף 
אינה מעשה של 'טוב לב' גרידא )הומניטריות( אלא "לקיים מצוות 

בוראי".
עבור  שעבד  ממכריו  אחד  פגש  ברחוב,  שצעד  בעת  הימים  באחד 
העיריה ועסק בפינוי אשפה מהרחוב. הלה התבייש בעיסוקו. אמר 
ביהלומים, שהרי  כי אתה עוסק  לך,  "דע  בזו הלשון:  ראובן  רבי  לו 
האשפה?  את  ממנה  מפנים  היו  לא  אם  העיר  נראית  היתה  היאך 
לכוון,  שעליו  רק   – ימיך!"  בכל  חסד  במצוות  עוסק  שאתה  נמצא 

ובכוונה תליא מילתא.
וצריך  יהלומים  מרגלא בפומיה דרבי ראובן, כי על הארץ מפוזרים 

דעת כדי לאספם.
אגב, רבי ראובן חילק הרבה כספי צדקה ברוחב לב, אך אפילו בני 
הכסף,  מקורות  את  לדעת  הצליחו  לא  ביותר  הקרובים  המשפחה 
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האם אלו כספים של יהודים שנתנו לו לחלק לפי דעתו, או שייחד 
– להרבות צדקה  נהג כך בדרכי אביו  לעצמו כספים לשם כך. הוא 

בעין יפה לפי האפשרות, אך בהצנע לכת מוחלט.

ותלויים  צמודים  היו  הלוחות  "שני  המבי"ט:  בשם  ראובן  רבי  דרש 
למקום',  אדם  ש'בין  דברות  חמישה  נחקקו  הראשון  בלוח  בזה.  זה 
ובלוח השני חמישה דברות ש'בין אדם לחברו', והם צמודים. נמצאנו 
למדים תי אדם שיש בו 'בין אדם למקום', ואין בו 'בין אדם לחברו' אין 
בו תלום. ואדם שיש בו 'בין אדם לחברו', ואין בו 'בין אדם למקום', 
בעל  ו(רש  ה'',  בעיני  חן  מצא  'ונח  שנאמר:  וזהו  תלום.  אין  בו  גם 
ה'חרדים', מדוע זתה נח למצוא חן בעיני ה'? דווקא מ(ני שהיה 'נח' 

וסבלן לבני אדם".
בהנהגותיו יום יום היה ניכר, כי שני לוחות הברית אינם רק 'צמודים' 
אלא הופכים ל'מקשה אחת' ממש! דוגמאות אפשר לתת למכביר, 
אך רק מי שהיה קרוב אליו באמת יודע, כיצד התקלס באהבת ישראל 
בין  ודקדוק בהלכות  "נושא בעול עם חברו",  ובמידת  שאין לתאר, 

אדם לחברו, לא רק עם הרחוקים אלא עם הקרובים ממש, בביתו.
העובדות המסופרות מפה לאוזן, אינן יכולות לשקף את הווי החיים 
שלו בין אדם לחברו, כי חובה היה לחוות מקרוב את הנעימות הזו 
בין אדם לרעהו. האווירה במחיצתו רחצה וטיהרה את כל הנכנס לד' 
אמותיו. הישיבה ליד השולחן שלו, הייתה משרה קדושה של ממש 
היה  ראובן  רבי  כמוך".  לרעך  "ואהבת  של  המצוה  שלימות  מחמת 
ממלא את האוויר בקיום הדביקות בהקב"ה: מה הוא רחום אף אתה! 

מה הוא חנון אף אתה! עם ידידות וחמלה רבה לבאים במגע איתו.

ראובן  רבי  איש'.  ה'חזון  מרן  על  מעשה  סיפר  מדרשותיו,  באחת 
תיאר את הדברים בפרוטרוט, כפי ששמע זאת במו אזניו מבנו של 

אחד מתלמידיו המובהקים של מרן ה'חזון איש'.
בזו  לו  ואמר  ראובן  רבי  את  המעשה  מספר  פגש  מה,  זמן  לאחר 
ה'חזון  כי אתה מספר בשם אבי, מעשה על מרן  הלשון: "שמעתי 
איש'. דע לך כי דברתי עם אבי, שאמר לי בתוקף כי המעשה לא היה 

ולא נברא!"
הדברים הסבו עוגמת נפש לרבי ראובן. לבו נקפו על שסיפר בפני 
ובצערו הרב, סיפר על המקרה לאחד  הציבור מעשה שלא אירע. 

מבניו, בלא לפרט או לרמוז את שם בעל המעשה.
בנו של רבי ראובן השתאה: "מדוע לא אמרת לאיש עצמו כי הוא זה 
שסיפר לך את המעשה?", שאל בתמיהה. רבי ראובן נתן בבנו מבט 
משתומם, כאדם שאינו מבין על מה שחים עמו: "שאני אומר לו דבר 

שכזה, הרי הוא יתבייש?!"...
רבי  של  המופלאות  מהנהגותיו  גרגרים  רק  הם  באלו  וכיוצא  אלו 
הוא  כי  לפעמים  חשו  אליו  הקרובים  כי  לחברו',  אדם  'בין  ראובן 
הגיע לדרגת מלאכים ממש, שאין בהם "לא קנאה ולא שנאה ולא 
תחרות". השמחה שלו בשמחת הזולת 'פארגינען יענם', הרצון בכל 

לב שלכולם יהיה טוב - היה מרהיב ומשובב לב.

מותח  יהודי  כיצד  במתכוון,  שלא  ראובן,  רבי  שמע  הימים  באחד 
ביקורת על תלמיד חכם נודע בשערים. רבי ראובן פנה אליו בחכמה 

ובמאור פנים וביקש: "הבה נמנה יחדיו את שבע מצוות בני נח".
האיש, שלא הבין את פשר הבקשה, נענה מיד לאתגר והחל למנות 
בקול: "עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל ו...". הוא הגיע 

עד המצוה הרביעית ונאלם דומיה בבושת פנים.
"הגע בעצמך", אמר לו רבי ראובן בנועם התוכחה, "אנו אזובי הקיר, 
את שבע המצוות שנצטוו הגויים, איננו יודעים לספור כהלכה. כיצד 
יכולים אנו אם כן לדבר סרה, על אנשים הבקיאים בכל התורה כולה 

ובכל תרי"ג המצוות על כל פרטיהן ודקדוקיהן?!"...

רבי ראובן שב מטיפול רפואי מסובך, והנה ליד דלת הבית המתינה לו 
מעטפה ומכתב בתוכה. רעייתו של רבי ראובן הוציאה את המכתב 
ראובן  רבי  שליש.  בדמעות  ופרצה  המילים  את  סקרה  ממעטפתו, 
השורות,  בין  בזריזות  התרוצצו  עיניו  הבכי,  מה  בשל  לראות  ניגש 

ופניו החווירו כשלג.
אחד מבני הבית שנכח במקום בשעת מעשה, ניגש להציץ במכתב, 
אך רבי ראובן קימט מיד את הנייר ותחבו לכיסו כשהוא זועק: "לשון 

הרע! מי הרשה לך להסתכל בזה?!".
עסקת  עמו  לערוך  שביקש  יהודי  היה  המכתב  כותב  כי  הסתבר, 
ממון מסוימת. וכיון שרבי ראובן לא נענה להצעתו, טרח הלה וכתב 
את הדברים במכתב מזעזע, בו פירט אחת לאחת כיצד ייסוריו של 
רבי ראובן למיניהם באו לו ב'מדה כנגד מדה'! במכתבו תאר ופרט 
כאבים וחוליים שפקדו את רבי ראובן במשך השנים, תוך כדי שהוא 
פוגע בנקודות הכואבות והרגישות,  מפטיר וכותב: "הקב"ה מכה בך, 

"שמעתי תי אתה מס(ר בשם 
אבי, מעשה על מרן ה'חזון 
איש'. דע לך תי דברתי עם 
אבי, שאמר לי בתוקף תי 
המעשה לא היה ולא נברא!"
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מכיוון שאתה רק נאה דורש ולא נאה מקיים. כליותיך חולות כי הן 
וכו'. כך הלך ומנה במכתבו המצמרר שמונה או תשע  יועצות רע" 
נקודות, כשהוא מוכיח את רבי ראובן, ומעורר אותו לערוך חשבון 

נפש ולחקור בשל מה באו עליו כל יסוריו.
פעם  בכל  אז,  ומני  בשתיקה,  המכתב  את  לקרוא  סיים  ראובן  רבי 
יפות,  פנים  בסבר  לשלום  אותו  לברך  נהג  אדם,  אותו  את  שפגש 

ולדבר עמו בחביבות מיוחדת.
ראובן  רבי  התאמץ  לילדיו,  שמחות  המכתב  כותב  ערך  כאשר 
ממנו  כשנבצר  חלציו.  יוצאי  מכל  נחת  שירווה  לו  ולאחל  להופיע, 
להגיע, עקב מחלתו, נהג לשגר מתנות נאות, ולצרף גם מכתב ברכה 

חם ולבבי.
ניתן היה לחשוב כי בכך הסתיים הסיפור, אבל האמת היא כי הסיפור 

עדיין לא התחיל!
יופיע,  לא  הכותב  ששם  באופן  המכתב  שולי  את  גזר  ראובן  רבי 
והטמין אותו במקום סתר. מדי פעם כאשר שב מאירועים ומדרשות 
בהם האזינו לדבריו בשקיקה מאות אנשים, הוא ניגש לארון, הוציא 
רק  הלב.  שוברי  בדברים  להתעמק  והחל  ממסתורו  המכתב  את 
כאשר הרגיש שמדת הגאווה שבורה ורצוצה, השיב רבי ראובן את 

המכתב למסתורו למשמרת עד שיזדקק לו בפעם הבאה...

ויראת שמים עזה  ניכרו ברבי ראובן מדות תרומיות  נעוריו  משחר 
זצוק"ל,  וטהורה. הראשון שעמד על טיבו, היה מרנא ה'חזון איש' 

וכך היה המעשה:
בהיותו ילד צעיר כבן שלוש שנים, הגיע ראובן הקט יחד עם אביו 
לשמחה משפחתית, בהשתתפות מרן ה'חזון איש'. באמצע השמחה 
סוכריה(.  לו  שנתן  אומרים  )ויש  לראובן  'תפוח'  איש  החזון  הציע 
הילד הפעוט, הגיש את ידו כדי לקבל את התפוח, ותוך כדי מעשה 
ברגע כמימרא, משך את ידו לאחור וסרב בנחישות לקבל את הפרי.
"מדוע אינך מעונין בתפוח?!", שאל ה'חזון איש' את הילד שהשיב 

מיניה וביה: "וכי מנין לי כי התפוח מעושר?!"...
על  נסוך  כשחיוך  הילד.  של  מצדקותו  התפעל  איש'  ה'חזון  מרן 
שהשכינה  ניכר  אתר:  על  ואמר  הילד  את  ליטף  הקדושות,  שפתיו 

שורה עליו – על הילד – "די שכינה רוהט אויף איהם".
במשך  ראובן  רבי  של  לראשו  כעטרה  במשפחה  נקשר  זה  מעשה 
שונות  בהזדמנויות  ראובן  רבי  את  כששאלו  אולם  בשנים.  עשרות 
אודות מעשה זה, נהג בענוותנותו הרבה לבטל את הדבר באמתלאות 
ובתואנות שונות. פעמים השים עצמו כמי שאינו זוכר את המעשה 
אכן  שהמעשה  יתכן  כי  פניו,  על  שחוק  כשבת  אמר  ופעמים  כלל, 

ארע, אולם מאז חלפו שנים רבות והשכינה כבר ברחה ממנו...

יחיד לאביו רבי  נולד באלול תש"ז, בעיר תל אביב, כבן  רבי ראובן 
ולאמו מרת בריינא בת-ציון ע"ה. בברית המילה  זצ"ל  יצחק מאיר 

שימש כסנדק מרן ה'חזון איש' זצוק"ל.

כי  זצוק"ל,  פרנקל  דוד  רבי  איש',  ה'חזון  של  תלמידו  סיפר  לימים 
אמו של רבי ראובן הייתה מגיעה אל ה'חזון איש' פעמים רבות, כדי 
לשאול שאלות שונות בדקדוקי הלכה. בעקבות זאת התבטא ה'חזון 
יצחק  – לרבי  גוטען שטוב!"  יצחק מאיר האט א  "רבי  איש' ואמר: 

מאיר יש בית טוב!
בית הוריו של רבי ראובן היה גדוש באהבת תורה, ובמסירות נפש 
אמתית לשמירת התורה וקיום המצוות, שהשתלשלו עוד מדורות 
עם  בשיתוף  שהוקם  לטקסטיל,  מפעל  היה  אביו  ברשות  קודמים. 

סבו של רבי ראובן, רבי חזקיהו יוסף קרלנשטיין זצ"ל.
תומכי  ומגדולי  איש',  ה'חזון  של  ביתו  נאמן  היה  יוסף  חזקיהו  רבי 
ונהג  פוניבז',  ישיבת  לבניינה של  רב  הון  הזיל  התורה שבדורו. הוא 
להעביר את החלק הארי של רווחי מפעל הבדים שברשותו, למרן 
שהוקמו  רבים  תורה  ולמוסדות  זצוק"ל,  כהנמן  שלמה  יוסף  רבי 
ופעלו באותה העת בישוב החדש. רבי חזקיהו יוסף תרם מכספו על 
מנת להקים את 'כולל בריסק', בראשות מרן הגרי"ז זצוק"ל – "חמש 
הלירות הראשונות שאיתן פתח הגרי"ז את הכולל, היו מכספו של ר' 
חזקיהו יוסף, ובנו ר' יצחק שנתנם והעבירם לירושלים" – לשונו של 

מרן ה'חזון איש' לר' דוד פרנקל.
יד קדשו של מרן הרב  בני המשפחה, נשתמר פתק בכתב  ברשות 
יוצאי  ולכל  יוסף  חזקיהו  רבי  של  לבניו  כי  מצוה  הוא  בו  מפוניבז', 
חלציו, שמורה הזכות לקבל מקום בהיכל הישיבה בכל חודש אלול 

ובימים הנוראים, להם ולזרעם עד עולם!
ידי הרב מפוניבז', עקב תמיכתו הרבה  ניתנה על  זו  נדירה  הבטחה 

של רבי חזקיהו יוסף במוסדות הישיבה.

באחד הימים נכנס הרב שלמה לורנץ זצ"ל לבית ה'חזון איש', וביקש 
בעיר  תורה'  'תלמוד  להקמת  מימון  להשיג  מנת  על  עזרתו  את 
ביקשתי  כי  לו  ואמור  קרלנשטיין,  יוסף  חזקיהו  לרבי  "גש  רחובות. 

שיסייע לך בעניין זה", יעץ לו ה'חזון איש'.
של  ביתו  לעבר  ופנה  איש',  ה'חזון  לדברי  ציית  לורנץ  שלמה  רבי 
רבי חזקיהו יוסף. משהגיע למקום חשכו עיניו – הבית היה ישן ומט 
ליפול, וחדריו רוהטו בפשטות ובדלות יתירה, עד שרבי שלמה תהה, 
יוסף קדמו בסבר  האם אכן הגיע למקום הנכון. אולם, רבי חזקיהו 

פנים יפות ושאלו למבוקשו.
שנתוודע  לאחר  יוסף  חזקיהו  רבי  שאל  זקוק?",  הנך  סכום  "לאיזה 
הנראה  שככל  סבור  כשהוא  לנקוב בסכום,  סרב  שלמה  רבי  לענין. 
על  עמו  שיחזר  מנת  על  צדקה,  לגבאי  אותו  שלח  איש'  ה'חזון 

הפתחים.
יוסף שנה ושילש את שאלתו, עד שרבי שלמה, בלית  רבי חזקיהו 
לארון  ניגש  יוסף  חזקיהו  רבי  המבוקש.  בסכום  באזניו  נקב  ברירה, 
בלא אומר ודברים, פתח מגירה חורקנית, שלף ערמת שטרות עבה, 
רבי  לידי  במלואו  הסכום  כל  את  השליש  יתרה,  התרגשות  ובלא 

שלמה המשתאה למראה עיניו. 

)מתוך ההקדמה -יחי ראובן – שמות(
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תששמעה הבת במה דברים אמורים, החלה (תאום לצחוק ולצחוק, עד 
שלא יתולה היתה לעצור ברוחה... והאמא עומדת בצד משתאה: לשחוק 

זה מהו? - "אני עומדת נעלבת ו(גועה ותאובה ואת צוחקת ממני? מה 
מצחיק תאן?", תהתה האם

הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א, על התסף המתגלגל בעולם ולימוד זתות 

"ְוֹזאת ַהְּתרּוָמה" תשמות ת"ה, ג'פ

מטיב  שנלמד  ת"ו,  הקודש  עיר  בירושלים  התרחש  מוזר  מקרה 
מעשה זה, עד כמה צריך לדון את כל האדם ממש לכף זכות.

באחת מן הישיבות הקדושות נשא המשגיח החשוב שליט"א, שיחה 
מוסרית בנושא קטנות ושפלות האדם והמסתעף מזה. בין הדברים 
כל  לעומת  הארץ,  כדור  של  היחסית  קטנותו  על  ההרצאה  נסבה 
הגלקסיה ולעומת כל שאר הגלקסיות שמסביבנו וכו'. בתוך דבריו 
הכספים,  גלגל  גלגול  של  הידועה,  התופעה  את  המשגיח  הזכיר 
שהרי הכסף אינו דבר עומד וכל הכסף שיש בעולם מסתובב מאדם 
זה לאדם אחר, ושוב חוזר חלילה, אותו כסף לאותם אנשים, עולם 

קטן המסתובב וחוזר חלילה.
ומן  השיחה  מן  מאוד  נהנה  "ועד",  באותו  שישב  הבחורים  אחד 
מעט...  משונה  רעיון  בו  ניצת  ההרצאה  ולאחר  היפים,  המשלים 
לבדוק בעצמו את אמיתת הדבר שהזכיר המשגיח בענין הכסף. הוא 
החל, אפוא, לרשום על כל שטר של כסף שעבר תחת ידו, סימן אישי 
זעיר עם תאריך. הוא הסתיר זאת בפינה נסתרת שמאחורי השטר, 
כדי לבדוק מתי יסתובב הגלגל ויחזור אליו שוב אותו השטר... ואכן 
הוא היה מוצא הרבה, ולפעמים אף אחר חודשים רבים, את אותם 
שטרות שהתגלגלו שוב ובאו לידו, פעמים אף חזרו לידיו שטרותיו 
בכמה גלגולים... בכל פעם שחזר אליו אותו השטר, הטביע בו שוב 

את חותמו עם התאריך בו קיבלו לידיו...
ברבות הימים, הפך מנהג זה אצל הבחור כמין 'תחביב' )הובי(, ומעין 
לסימן  יזכה  לידו  שיבוא  שטר  שכל  ידעו  כבר  חבריו  כל  משחק, 

חותמו האישי.
הימים חלפו במהרה, והנה הגיע זמנו של הבחור להקים בית בישראל, 
לו  שהתאימה  מיוחדת  לבחורה  ומוצלחת  טובה  בשעה  נישא  הוא 
מאד. היא היתה בת יחידה לאמה, הם נישאו בכבוד ובשמחה, וקיבלו 
את כל צרכיהם בשלמות, כמנהג בעלי בתים חשובים, מאחר שגם 
הוריו היו אמידים וגם אם הכלה האלמנה היתה בעלת אמצעים, הם 
רכשו דירה די יוקרתית סמוך לאמא – החותנת החשובה, ומאד נהנו 

בקרבתה.

לביקור  החותנת  האם  עלה  הנישואין  שלאחר  בתקופה  אחד  ערב 

ומיוחד  טעים  תבשיל  עמה  הביאה  היא  וחתנה.  בתה  בבית  קצר 
שהכינה להם לארוחת הערב. תוך כדי שיחתה עם ביתה, מקבלת 
היא  אם  ששאלה  הקרובה,  מחברתה  דחופה  'פלאפון'  שיחת  היא 
מוזלים  במחירים  חיסול,  למכירת  מידית  אליה  להתלוות  יכולה 
היא  למכירה.  האחרון  הערב  שזה  כעת  לה  שנודע  כיון  במיוחד, 
נענתה להזמנה ברצון, והן סיכמו ביניהן להיפגש בבית החברה בתוך 

כמחצית השעה.
האם רצתה, אפוא, ללכת ישירות לבית חברתה, אבל כשמשמשה 
וכו',  וקניות  לנסיעות  מזומנים,  מעט  לה  שחסרים  ראתה  בתיקה 
לו אולי להלוות לה מאה שקלים. החתן  יש  ושאלה את חתנה אם 
מאה  של  שטר  מארנקו  אתר  על  והוציא  בשמחה,  נענה  הנחמד 
שקלים, תוך כדי שהוא פולט לאשתו בקריצת עין שובבה: "נראה 
את  שמעה  האם/החותנת  שגם  לב  שם  לא  הוא  יחזור!".  זה  מתי 
'שלום'  באמירת  לדרכה  פנתה  והיא  הכסף  את  לה  הגיש  דבריו, 

חפוזה.
למחרת, כשהגיעו הזוג הצעיר לארוחת הצהרים, כדרכם מידי יום, 
ראתה הבת את פני אמה, והנה אין פניה כתמול שלשום. היא נראתה 
הארוחה,  את  להגיש  לסיים  מאד  הזדרזה  היא  ומתנכרת,  עצובה 
לא  והיא  הוא,  מקרה  שמא  הבת  חשבה  למנוחה.  לחדרה  ופרשה 
הבת  הבינה  ימים,  כמה  עצמו  על  הדבר  משחזר  אבל  בטוב.  חשה 
בהתנכרות  ימים  כמה  זה  מסתובבת  אמא  הנה  בגו,  דברים  שיש 
אליהם, על שאלותיהם עונה בקרירות מופגנת, והיה ניכר שמשהו 
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'הרי אני בלבוש חסידי מלא, שטריימל, ק(טן וגרביים לבנות, והוא נראה 
תמי שאינו שומר מצוות', הרהר האברך בליבו. 'מי יודע אם תשאגש לומר 

לו 'שבת שלום', הדבר ימצא חן בעיניו? אך בתל זאת, הרי נצטווינו להקדים 
שלום לתל אדם, וא(ילו לנותרי שבשוק, על אחת תמה ותמה ליהודי'... 
האברך ניגש אל החילוני הזקן, וברתו בברתת 'שבת שלום' במאור (נים

הגה"צ רבי אהרן טויסיג, על מילה טובה ולב יהודי

"ִאיׁש ֲאֶשׁר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו" תשמות ת"ה, ב'פ

ומצפות  כלות  עיניהם   – מבוגרים  אנשים  ובפרט  רבים  יהודים 
לשמוע מאן דהו, יהיה אשר יהיה, המתעניין בהם ודורש בשלומם. 
לא מכבר ארע בקרייתנו הקדושה, שאברך צעיר חלף על פני אדם 
נפגע  הקשיש  לשלום.  לברכו  מבלי  האבות,  בית  משוכני  מבוגר, 
מההתעלמות המופגנת, וקרא לעבר האברך בתרעומת: "למה אתה 
עובר לידי בלי לומר מילה?! דע לך כי אפילו היית נתקל בערבי זקן 

עליך, היה עליך לברך אותו לשלום!".
מכן  שלאחר  והוסיף  המקרה,  על  לי  סיפר  ההערה,  נשוא  האברך, 
קשישים  של  בליבם  המתרחש  את  מבינים  איננו  כי  בליבו,  חשב 
אלו. בדרך כלל, אנשים מבוגרים סובלים ממחושים שונים ומשונים. 
הימים חולפים ועוברים והזקן חושב לעצמו בעגמה: "הרי רוב שנותי 
מעוניין  מי  בכלל?  מעניין  אני  מי  את  בטל',  'עובר  כבר  אני  עברו, 

לדעת מה שלומי ומה עובר עלי?!"...
כאשר אנו עוברים ליד אדם זקן, אם בשבת ואם באמצע השבוע, וכי 
עולה לנו כסף להאיר לו פנים ולברכו לשלום?! הרי בכך אנו מחיים 
המתעניינים  אנשים  בעולם  נמצאים  כי  לו,  ומוכיחים  נפשו  את 
ברכת  מלבד  בעולם,  מאומה  להם  שאין  אנשים  ישנם  ובמצבו!  בו 

ה'בוקר טוב' שהם שומעים מן הזולת המחיה את נפשם.
אדם,  כל  של  בשלומו  לדרוש  עלינו  בכך.  להסתפק  לנו  אל  אבל 
נוכרי  בשלום  ואפילו  מכירים,  שאיננו  אנשים  של  בשלומם  ואפילו 
ו  )ברכות  חז"ל  שאמרו  כפי  האנושיים,  החיים  יסוד  זהו  שבשוק. 
ע"ב(: "כל שיודע בחברו שהוא רגיל ליתן לו שלום, יקדים לו שלום, 
שנאמר: 'בקש שלום ורדפהו'. ואם נתן לו ולא החזיר – נקרא גזלן, 

שנאמר: 'ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם'".

הצלת שתי נ(שות בזתות שתי מילים!
מעשה באברך תושב בני-ברק, שנסע לשבות בבית הוריו שבחיפה. 
בבוקר השבת, בדרכו מבית הכנסת לבית הוריו, הבחין הלה ביהודי 
במשך  עיר.  של  ברחובה  ספסל  על  בגפו  היושב  כיפה,  נטול  זקן, 
מספר רגעים התלבט האברך האם לגשת לקשיש ולאחל לו 'שבת 

שלום'.

'הרי אני בלבוש חסידי מלא, שטריימל, קפטן וגרביים לבנות, והוא 
יודע אם  'מי  נראה כמי שאינו שומר מצוות', הרהר האברך בליבו. 
כשאגש לומר לו 'שבת שלום', הדבר ימצא חן בעיניו? אך בכל זאת, 
לנוכרי שבשוק, על  ואפילו  נצטווינו להקדים שלום לכל אדם,  הרי 

אחת כמה וכמה ליהודי'...
האברך הגיע להחלטה מהירה, ניגש אל החילוני הזקן  וברכו בברכת 

'שבת שלום' במאור פנים.
רגעים  מספר  ולאחר  המופתע,  הזקן  הגיב  ומבורך!",  שלום  "שבת 
הוסיף ואמר: "אם טרחת לאחל לי שבת שלום, כנראה אתה בן אדם 
עדין ומתחשב. אולי תוכל לעשות לי טובה? איני חש בטוב, אני גר 
ברחוב הסמוך, אודה לך אם תעלה לביתי ותזעיק את אשתי שתבוא 

הנה לטפל בי!".
האברך בירר את הכתובת המדויקת, ואץ כחץ מקשת אל ביתו של 
הזקן. הוא דפק בבהילות על הדלת, אולם אין קול ואין עונה, איש 

לא ניגש אל הפתח!
באין  ברחוב  ספסל  על  המוטל  הישיש  של  לגורלו  החרד  האברך, 
אונים, החל להקיש בחוזקה, אך כל תגובה לא באה... תוך כדי כך 
במחזה  בפליאה  והביט  מביתו  יצא  הוא,  גם  חילוני  השכנים,  אחד 
במלוא  הולם  מלא,  חסידי  בלבוש  חרדי  אברך   – שכיח  הבלתי 

העוצמה על דלת ביתו של קשיש חילוני...
השכן עצר מלכת, ושאל את האברך מה הוא מחפש במקום, ומדוע 
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הוא חובט בדלת. בתגובה סיפר לו האברך, כי בעל הבית יושב על 
רעייתו.  לעזרת  ומצפה  בטוב,  חש  כשאינו  הסמוך,  ברחוב  ספסל 
על  בעצמה  הוא  גם  לנקוש  והחל  האברך,  דברי  את  שמע  השכן 
הדלת. כשראה כי איש לא ניגש לפתוח, שב השכן לביתו, הביא את 
מפתח דירת הזקן, שהיה מונח דרך קבע בביתו, ופתח לרווחה את 

הדלת הנעולה.
בעלת  את  ראו  הרבה  ולתדהמתם  פנימה,  להיכנס  מיהרו  השניים 
כבד.  נשימה  קוצר  בהתקף  מתעוותת  הדלת.  יד  על  שרועה  הבית 
אשר  החרום,  שירותי  את  והזעיקו  הטלפון  אל  רצו  סערה  כרוח 
בחוסר  שהמתין  המיוסר,  בבעלה  והן  המעולפת  בזקנה  הן  טיפלו 

ישע ברחוב הסמוך...
בלתי  ליהודי  שלום'  'שבת  מלאחל  נמנע  שלא  זאת  בעקבות  כך, 
מוכר, זכה האברך היקר להציל שתי נפשות מישראל, ולקדש שם 
שמים לעיני השכן החילוני, אשר התפעל עד מאד להיווכח כי אברך 
לעלות  ידו  על  נשלח  הקשיש,  הבית  לבעל  קשר  לו  שאין  חסידי, 

לביתו להזעיק עזרה.
והכל בזכותן של שתי מילים – 'שבת שלום'!

הארת (נים ב(רט לגלמודים וחסרי תל
להועיל  אפשר  כמה  הדיבור.  שבכח  הטוב  הצד  על  להתבונן  עלינו 
ולתקן את העולם, על ידי מילה טובה אחת הנושאת בחובה עידוד 
וחיזוק. כמה הורים מקבלים חיות וחיזוק, לשמע מחמאה קטנה על 

אחד מילדיהם.
אין לתאר את ההרגשה הנפלאה שנגרמת לאבא, כשניגשים  אליו 
ומביעים באזנו מעלה או מידה טובה, שנראתה אצל אחד מילדיו. 
כמו כן, כאשר אחד מילדי המשפחה מגיע הביתה, ומספר לאמו כי 
יהודי מכובד שיבח את אבי המשפחה, ודיבר אודותיו בהערכה רבה 
באמו  באביו,  בילד,  רוחניות  עצומות  תמורות  לגרום  יכול  הדבר   -

ובכל המשפחה כולה!
אין לדעת עד כמה יכולים בני המשפחה להתחזק בשמירת המצוות, 
ידי  על  לפעמים  אביהם.  של  בשבחו  דיבר  מי  שאי  זאת  בעקבות 
כל  מתעוררים  המשפחה,  מבני  אחד  באזני  שנאמר  אחד,  דיבור 
בני אותה משפחה לשוב בתשובה שלמה, ומצילים את כל הדורות 

העתידים להשתלשל ממנה.
בחורים  או  קטנים  ילדים  רק  שלא  כך,  על  לעורר  המקום  וכאן 
צעירים זקוקים לעידוד ולחיזוק, אלא אפילו אנשים מבוגרים, ואף 
זקנים מופלגים בני שמונים ומעלה, זקוקים לשמוע מעת לעת מילה 

טובה ומעודדת שתחמם את ליבם.
מהצעירים,  יותר  אף  לכך  זקוקים  הזקנים  שלפעמים  היא,  האמת 
ואני יכול להעיד על הדבר באופן אישי: מידי שבת בשבתו אני יושב 
בבית האבות שבקרייתנו הקדושה, ומשוחח עם הדיירים הקשישים. 
בעולם.  וקרוב  גואל  כל  להם  שאין  בודדים,  יהודים  שם  מצויים 
נפשות עריריות וגלמודות, שאין להן כלום בעולמן זולת ד' האמות 

של חדרן במושב הזקנים.
עמם,  ומשוחחים  אליהם  ניגשים  מהם  צעירים  יהודים  כאשר 

בלתי  וחיוניות  חיות  שואבים  הם  בכך,  מה  של  דברים  על  אפילו 
מעבר  המתאמצים  ישישים  מצויים  האבות  בבית  לתיאור.  ניתנות 
כשכל  ולהתפלל,  הכנסת  לבית  לרדת  כדי  הדלים,  לכוחותיהם 

כוונתם היא רק לשמוע קול צעיר ורענן.
מעט  לשמוע  כדי  רק  יאמנו,  שלא  מאמצים  לעשות  מוכנים  הם 
מסביבתם  קמעא  ולהשתחרר  החיצון,  בעולם  והנשמע  מהנעשה 
החדגונית המורכבת מרופאים, מאחיות סיעודיות ומקשישים בעלי 

מוגבלויות...
מציל  עמם,  ומדבר  ויושב  עבורם,  מזמנו  מעט  שמקדיש  יהודי  כל 
לשפר  עשויה  דקות  מספר  של  שיחה  כמשמעו.  פשוטו  נפשות, 
שבוע  למשך  המורל  את  להם  ולהרים  ערוך,  לאין  רוחם  מצב  את 
יבשות,  רוח חדשה בעצמות  שלם. משפטי עידוד קצרים מפיחים 
ומחיים נפשות שבורות של ישישים, היושבים כל היום ומהרהרים 
יעזבו את העולם בלא להותיר אחריהם  בו  על עתידם הלא רחוק, 

שם ושארית...
מיוחד  היה  אשר  זצ"ל,  מגור  שמחה"  ה"לב  בעל  האדמו"ר  כ"ק 
חסד  עמנו  הקב"ה  עשה  העני  בדורנו  כי  אומר  היה  החסד,  במידת 
גדול עם המצאת מכשיר הטלפון, בעזרתו ניתן להיטיב עם הבריות 

בקלות וללא כל טרחה.
ניתן  ימים,  כמה  במשך  הכנסת  לבית  מגיע  אינו  כשיהודי  למשל, 
להרים את שפופרת הטלפון, לחייג את המספר וכבר מדברים עמו, 
זה  כי  גם לציין,  ניתן  ומתעניינים במצב בריאותו.  שואלים בשלומו 
כמה ימים לא רואים אותו בבית המדרש, ונוכחותו חסרה, והיעדרותו 

משפיעה על שאר המתפללים.
שיחות כגון אלו מחיות נפשות ממש, כאשר היהודי שנעדר במשך 
להתאמץ  מה  עבור  לי  יש  'הנה  בליבו:  לפתע  חושב  ימים  מספר 
ולבוא לבית המדרש, יש מי שחושב עלי ושם לב אם אני מגיע או 

לא!', וכך מרבים אהבה ותורה בישראל.

)מתוך 'כבודם של ישראל'(

לא רק ילדים קטנים או בחורים 
צעירים זקוקים לעידוד ולחיזוק, 
אלא א(ילו אנשים מבוגרים, ואף 
זקנים מו(לגים בני שמונים ומעלה, 
זקוקים לשמוע מעת לעת מילה 
טובה ומעודדת שתחמם את ליבם
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ואס(ר תאן מעשה נורא, שזתיתי לשמוע מ(יו של הגאון רבי מרדתי גנוט, 
בעל הלוח 'דבר בעתו', שמס(ר על עצמו שבשנת תשס"ד הוא חלם חלום 

מו(לא בליל שב"ק (רשת לך לך. ויהי בחלומו ראה את עצמו באולם 
גדול ובו שלושה גדולי עולם, הגאון מטשעבין, הגאון רבי איסר זלמן 

מלצר, ומרן ה'חזון איש', זצ"ל. בתוך החלום ראה הרב גנוט איך ששלושת 
הצדיקים (ונים אליו, ומבקשים שיאמר להם איזה דבר תורה...

 שיחה מרתקת על נתינת צדקה בשמחה, מ(יו של 
הג"ר דוד נתנאל שוורץ, בעל '(לאי התורה' ומח"ס 'יד המש(ט'

יעקב א. לוסטיגמן 
"ְוֹזאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶשׁר ִּתְקחּו ֵמִאָּתם ָזָהב ָוֶתֶסף ּוְנֹחֶשׁת" תשמות ת"ה, ג'פ

אחד הנושאים המרכזיים בפרשת השבוע, הוא כמובן נושא התרומה, 
עצם  בגלל  גם  היהודית,  האמונה  מיסודות  אחד  היא  הצדקה  ואכן 
חשיבותה של המצווה, אשר אמרו חז"ל כי בכוחה להציל ממוות ל"ע, 
ושהעוסק בה שכרו הרבה מאוד, וגם בגלל שנתינת הצדקה היא עד 
 - שלו  מכספו  שמעניק  הנותן,  בלב  היוקדת  התמימה  לאמונה  נאמן 
עליו עמל והתייגע - למען הזולת, משום שהוא בוטח ומאמין בבורא 

כל עולמים שייתן לו שכרו משלם ולא יקפח שכר כל בריה. 
שוורץ  נתנאל  דוד  הג"ר  הידוע  הדרשן  עם  לשוחח  פנינו  זה  בעניין 
שהתפרסם  התורה',  'פלאי  ובעל  המשפט'  'יד  ספר  מחבר  שליט"א, 
בזכות התוכניות התורניות המיוחדות שלו, שעמן  בשנים האחרונות 
הש"ס  במרחבי  עימם  ושוחה  מגוונים,  קהלים  בפני  מופיע  הוא 
והפוסקים בהנאה גלויה, שחודרת גם ללבם של מי שאינם בני תורה, 

ושלא זכו לחוש עד כה מתיקות מיוחדת בלימוד התורה.
"ישנה אמרה ידועה מהרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זיע"א", פותח הרב 
שוורץ את דבריו, "על מה שנאמר בפרשתנו 'וזאת התרומה אשר תיקחו 

מאיתם, זהב וכסף ונחושת', נרמזו שלושה סוגים של נותני צדקה:
בגלל  לא  לתת.  ציווה  הקב"ה  כי  בריא,  בעודו  צדקה  שנותן  מי  "יש 
דאגה או מצוקה, אלא מתך בריאות ושובע, הוא נותן צדקה כי כך צריך 
לעשות. אדם כזה הוא בבחינת 'זהב' – בראשי תיבות 'זה הנותן בריא'.

בבחינת  הוא  אחרות,  מסיבות  סכנה  במצב  כשנמצא  רק  שנותן  "מי 
'כסף', בראשי תיבות 'תשיש סכנה (ודה'. 

כשהוא  שגם  האדם  של  היא  יותר,  עוד  והנמוכה  השלישית  "הדרגה 
חשש  ויש  הסכנה  כשמתגברת  ורק  לתרום,  ממהר  אינו  סכנה  במצב 
ועושה זאת מתוך אונס גמור.  רציני לחייו, הוא נאלץ לתרום מכספו 

איש כזה הוא בבחינת 'נחושת' – 'נתינת חולה שאמר תנו'". 

חתמת נשים 
"וכך היה מספר כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק מצאנז זצוק"ל, בעל ה'שפע 

חיים': מעשה באשה אחת שהיתה בדורות הקודמים שהיתה מפזרת 
ממון רב לצדקה, בלי לבקש רשות מבעלה. 

"פעם אחת אמרו לה שאין זה כדת וכדין שהיא נותנת כסף רב כל כך, 
שהרי אמרו חז"ל שאסור לאשה לתת על דעת עצמה, אלא רק נתינה 
זו  נתינה  על  ישמח  בוודאי  שבעלה  בדעתה  משערת  שהיא  מועטת 
ויסכים עימה, אבל היא הרי נותנת סכומים גדולים מאוד, ובוודאי שאין 

זה נחשב לנתינה מועטת. 
תורני  ידע  לה  היה  שגם  ומסתבר  מאוד,  פקחית  היתה  אשה  "אותה 
וכך יכלה להשיב לטענה הזאת תשובה ניצחת, שגם אם  לא מבוטל, 
אינה הלכה למעשה, יש בה כדי ללמד לנו מוסר השכל גדול מאוד, איך 

אנחנו צריכים להרגיש כשבא לידינו עניין של צדקה: 
שקר  עניים  רעב,  מחרפת  הסובלים  ואביונים  עניים  רואה  "'כשאני 
להם בחורף באין בגד מחמם לגופם, או שפניהם כחושות מרוב עוני, 
אני מצטערת צער גדול כל כך, עד שגופי נחלה', אמרה האשה, 'והרי 
אם  וממילא  אשתו,  ברפואת  חייב  שהבעל  חז"ל  שקבעו  אנו  יודעים 
להם  לסייע  כדי  עניים,  לאותם  גדול  סכום  לתת  היא  שלי  הרפואה 
ובעלי  זו היא רפואתי  נמצאים, הרי  לצאת מהמצוקה הקשה בה הם 

מחויב לעשותה כדי שאתרפא'... 
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שלתת  האשה,  של  לדבריה  מאוד  קדום  מקור  שיש  היא  "והאמת 
צדקה לעני זאת רפואה לנותן, ולא רק רפואת הגוף, אלא גם ובעיקר 
רפואת הנפש, כמו שמספרים על אותו יהודי שהגיע לרבי בעל ה'בית 
ישראל' מגור זצ"ל, ואמר לו שהוא סובל מעצבות נוראה. 'לא חסר לי 
דבר', אמר האיש, 'יש לי כסף, בית עם ילדים, כולם בריאים, הבית רחב 
חיים,  שמחת  לי  חסרה  זאת  ובכל  מנוחות  מי  על  זורם  הכל  מספיק, 

ואיני יודע את נפשי מרוב צער...'.
"אמר לו ה'בית ישראל', שרפואתו כתובה בסידור, והוא אומר אותה 
בכל יום ומוציא אותה משפתיו. היהודי לא הבין למה יכוונו דברי הרבי, 
חנוכת  שיר  'ב'מזמור  לו:  ואמר  בפליאתו  אותו  הותיר  לא  הרבי  אבל 
הבית' כתוב במפורש – 'פיתחת שקי ותאזרני שמחה', אדם הפותח את 
השק שלו, כדי לחלק לאחרים ממה שיש לו, הוא מתמלא שמחה. אם 
אתה עצוב, זה בגלל שאתה לא נותן מספיק לאחרים. עליך להרבות 

במידת הצדקה'. 
"והאמת שהדברים הללו כל כך ברורים ונכונים, עד שהם לא נותרו נחלת 
היום, שכדי לשמוח צריך לתת  ובכל העולם מבינים  ישראל בלבד,  עם 
ולהעניק גם לאחרים, כי אדם שעסוק רק בעצמו לעולם לא יוכל לשמוח! 
"שמעתי על פסיכולוג יהודי גדול באמריקה, בשם פרופ' אדלר, שכתב 
נפשיות  בעיות  עם  אנשים  רבבות  ריפא  שהוא  מעיד  הוא  בו  ספר 
קשות, על ידי משפט בן תשע מילים בלבד, שאותו הם התבקשו לומר 
פעמיים ביום, וגם לפעול על פיו: "נסו תל יום לחשוב, איך לגרום קורת 
רוח לזולת". זהו! רק לעשות קורת רוח לזולת, והשמחה שלך ממילא 

תבוא מעצמה". 

סם החיים
"אבל הצדקה לא רק מצילה את הנפש מעצבות ומרה שחורה, היא גם 

מצילה את הגוף מכל מיני חוליים ואפילו מהחמורה שבכולם. 
היום  כל  הוגה  שהיה  היתה  דרכו  הקדוש,  שהסטייפלער  "ומספרים 
או  מפיו  להתברך  כדי  מצוא  עת  בכל  נכנסים  היו  ואנשים  בתורה, 

להתייעץ איתו, ולא היו שעות מסודרות של קבלת קהל. 
והוא  "לעת זקנתו החליט אחד מבני ביתו של הסטייפלער, שמאחר 
לסגור  יש  שכזאת,  בצורה  קהל  לקבל  כח  בו  ואין  מאוד  חלוש  כבר 
שרוצה  מי  להיכנס.  לאנשים  יאפשר  שלא  שומר,  ולהציב  הדלת  את 
להתברך מפי הרב, שיתכבד להגיע בשעות מסודרות של קבלת קהל, 

ולא כך בכל שעות היממה. 
"אותו בן בית ידע שהסטייפלער לא יסכים לכך, ולכן החליט לקבוע 
לשעות  הקהל  קבלת  סודרה  וכך  אותו,  לשאול  בלי  בשטח  עובדות 
מסודרות, אבל הסטייפלער הרגיש שתנועת האנשים נעשתה דלילה 
מאוד, ולכן שאל האם אירע דבר מה שאנשים מפחדים לצאת החוצה 

מהבתים, או שסיבה אחרת גרמה לכך... 
ולסדר שעות מצומצמות  "כשהשיבו לו שהחליטו לנעול את הדלת, 
אתם  'איך  מוסתרת:  לא  בתרעומת  הסטייפלער  אמר  קהל,  לקבלת 
עושים דבר כזה? אולי כל הסיבה שאני חי ומאריך ימים היא רק בזכות 
מעשי החסד שאני עושה עם הבאים בצל קורתי, שאני שומע אותם, 
ואם  זה,  בזכות  הם  שלי  החיים  כל  אולי  אותם?  ומברך  להם  מייעץ 

הדלת תהיה סגורה והם לא יוכלו להיכנס אלי, אני עלול לאבד חלילה 
את הזכות שמחזיקה אותי בחיים!'

כל  הוגה  שהיה  הסטייפלער,  של  המחשבה  צורת  את  מכאן  "רואים 
לאין  זכויות  לו  והיו  נפלאים  חידושים  וחידש  הקדושה  בתורה  היום 
שיעור, ובכל זאת תלה את אריכות ימיו דווקא במצוות החסד והצדקה. 

ובאמת חז"ל אומרים במפורש 'צדקה תציל ממוות'".

מסתן לדוגמה 
"הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זיע"א היה מספר, והדברים מובאים בספר 
'רבי יעקב אומר', שפעם שאל אותו הרב מפוניבז' על המשנה באבות 
המדרש,  לבית  בהולכי  מידות  ארבע  שם:  שכתוב  יד,  משנה  ה  פרק 
ההולך ואינו עושה - שכר הליכה בידו, אינו הולך ועושה - שכר מעשה 

בידו, הולך ועושה - חסיד, ומי שאינו הולך ואיננו עושה נקרא רשע. 
'הולכי לבית  "שאל הרב מפוניבז': מילא שלושת הראשונים נקראים 
וגם  הולך  גם  אחד  לומד,  אחד  הולך,  אחד  קשורים,  הם  כי  המדרש', 
לומד, הם קשורים לבית המדרש, אבל מי שלא הולך ולא לומד, הוא 
מה   - המדרש  לבית  בכלל  לבו  שת  ואינו  עוה"ז,  בענייני  רק  עסוק 
פתאום המשנה כוללת אותו ב'הולכי לבית המדרש'? איך הוא קשור 
לשם בכלל? הוא בחיים שלו לא ראה בית מדרש מבפנים, אין לו מושג 

מה עושים שם בכלל... 
הוא  אבל  חזקה,  מאוד  היתה  אכן  שהשאלה  גלינסקי,  הגר"י  "אומר 
ה' משנה  להגיע עד לפרק  צריך  הוא  הקשה על הרב מפוניבז', למה 
יד כדי לשאול את השאלה הזאת, הרי הוא יכול היה לשאול את אותה 

השאלה בדיוק כבר במשנה יג: 
י"ג? ארבע מדות בנותני צדקה: הרוצה שיתן  "ומה כתוב שם במשנה 
ולא יתנו אחרים - עינו רעה בשל אחרים. יתנו אחרים והוא לא יתן - עינו 

רעה בשלו. יתן ויתנו אחרים - חסיד. לא יתן ולא יתנו אחרים - רשע.
"שואל רבי יעקב: מילא שלושת הראשונים הם נותני צדקה, או רוצים 
לפחות שאחרים ייתנו צדקה, יש להם קשר לעניין של צדקה. אבל מי 
שלא רוצה לתת ולא רוצה שאחרים ייתנו - איך הוא בכלל נכנס למניין 

של ארבע מידות בנותני צדקה? 
הארבע  על  גלינסקי:  הרב  של  לשאלתו  והשיב  מפוניבז'  הרב  "חייך 
כסף  להוציא  יודע  הרי  אני  כי  קשה,  לי  היה  לא  צדקה  בנותני  מידות 
לצדקה גם מבני הסוג הרביעי. הם לא רוצים לתת, הם גם לא רוצים 
יתנו, אבל אני עדיין מצליח להכריח אותם לתת בדרך של  שאחרים 
שכנוע והפעלת לחץ, אבל מי שאינו הולך לבית המדרש, הוא לא הולך, 

איך המשנה מכלילה אותו בין ההולכים לבית המדרש? 
"אמר הגר"י גלינסקי שיש לו תירוץ גם על הולכי לבית המדרש: הרי 
יודע איך בית מדרש  אדם כזה שלא הולך ולא עושה, הוא בכלל לא 
נראה מבפנים, זה אדם מסכן! אומלל! אין לו בכלל שום קשר לתורה. 
"כשיהודי רואה אדם כזה, מנוער מכל תוכן רוחני, אדם השקוע כל כולו 
בתאוותיו ואין לו שום קשר לבית המדרש ולרוחניות, מה הוא אומר לעצמו? 
– 'אוי, אם אני לא אלמד בבית המדרש, גם אני עלול להיראות ככה, חלילה 
וחלילה. אם כן אני אתגבר על העצלות, ואתחזק בלימוד התורה הקדושה'. 
ממילא הוא לומד בזכות אותו רשע שלא הולך ולא עושה, ולכן זכה הרשע 
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להיכלל בכלל של ארבע מידות בהולכי לבית המדרש... 
"לפי כל הנאמר לעיל", מחדד הג"ר דוד נתנאל שוורץ, "לפי התשובה 
חושב  אני  לכן,  קודם  שדיברנו  למה  ובהתאם  גלינסקי  הגר"י  של 
הגר"י  של  השאלה  י"ג,  משנה  על  השאלה  את  גם  לתרץ  שאפשר 
גלינסקי, איך מי שאינו נותן ואינו רוצה שיתנו אחרים, איך הוא נכלל 

בנותני צדקה? 
"התשובה היא, שאדם שאינו נותן צדקה הרי הוא מסכן ואומלל, הוא 
אדם עצוב, חסרה לו שמחת חיים. כשיהודי רואה אדם כזה שאינו נותן 
'אם אני לא  ואומלל, הוא חושב לעצמו:  צדקה איך הוא נראה מסכן 
ונותן  - גם אני איראה ככה, כזה מסכן'. לכן הוא מתחזק  אתן צדקה 
רוצה  ולא  נותן  גם אותו רשע שלא  זוכה  וממילא  יכולתו,  צדקה כפי 

שיתנו אחרים - להיכלל בכלל ארבע מידות בנותני צדקה. 
נרמזה  הזאת  שהנתינה  הזה,  המהלך  על  נדבך  עוד  להוסיף  "ואפשר 
לווארט של הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן:  ב'זהב', כהמשך  גם היא 
'זהב' זה ראשי תיבות 'זה הנותן בשמחה', כי הדרגה הגבוהה ביותר של 
נתינת צדקה היא הנתינה על ידי שמחה, וזה כמשל הביצה והתרנגולת, 
שכן נתינת צדקה צריכה להיעשות בשמחה, והנתינה עצמה מולידה 

שמחה בלב האדם".

בחלום הלילה 
"ואספר כאן מעשה נורא, שזכיתי לשמוע מפיו של הגאון רבי מרדכי 
גנוט, בעל הלוח 'דבר בעתו', שמספר על עצמו שבשנת תשס"ד הוא 

חלם חלום מופלא בליל שב"ק פרשת לך לך. 
עולם:  גדולי  שלושה  ובו  גדול  באולם  עצמו  את  ראה  בחלומו  "ויהי 
הגאון מטשעבין בעל ה'דובב מישרים', הגאון רבי איסר זלמן מלצר, 

ומרן ה'חזון איש', זכר צדיקים לברכה.  
"בחלום ראה הרב גנוט איך ששלושת הצדיקים פונים אליו, ומבקשים 
שיאמר להם איזה דבר תורה. הוא חשב לעצמו שכאלו גדולי עולם, 
בטח מצפים ממנו שיאמר איזה חידוש נפלא של רבי עקיבא אייגר, 
אבל הם אמרו לו שרצונם לשמוע דווקא חידוש שחידש הוא בעצמו. 

ואמרו  נפלא  רעיון  במוחו  עלה  כדי  ותוך  משתומם,  מרדכי  ר'  "והיה 
שכתוב  מה  על  ט',  דף  תענית  במסכת  אומרת  הגמרא  הרי  לפניהם: 
בתורה 'עשר תעשר', דרשו חז"ל 'עשר בשביל שתתעשר', ולכאורה 
היתה הגמרא יכולה לומר 'עשר כדי שתתעשר', ולמה נבחרה דווקא 

המילה 'בשביל' לדרשה הזאת? 
באותו  להיות  צריך  'ש'עשר'  גנוט,  הרב  אמר  כך  לנו',  לרמז  "'אלא 

'שביל' שבו אדם משתדל שיהיה 'תתעשר'. 
"כי אנשים משקיעים את כל מרצם בעבודה ועסקים, רוצים להתעשר 
וכל רווח קטן שהם מרוויחים משמח אותם, וככל שהרווח גדול יותר - 

הם שמחים ומאושרים ומלאי מוטיבציה. 
כך   - גדול  יותר  שהמעשר  ככל  הרווחים,  את  לעשר  כשבאים  "אבל 
הקושי הנפשי גדול יותר. אדם מתקשה להיפרד מסכום כסף גדול כל 

כך ולתתו לאחרים. 
"לכן אמרו חז"ל 'עשר בשביל שתתעשר', באותו שביל, באותה דרך 
שבה אתה צועד כדי להתעשר, באותה השמחה וההתלהבות שאתה 

גם  כך  ולהתעשר,  כסף  עוד  להרוויח  בדרך  כשאתה  ומתלהב  שמח 
תשמח ותתלהב כשאתה בא לעשר את הרווחים הללו... 

"ובחלומו שמע הרב גנוט את אותם גדולי עולם, כשהם מקלסים את 
החידוש שלו בכל פה, ושמחים מאוד עם דבריו. 

"אחר שהקיץ מחלומו, וזכר את אשר חידש, פנה לג"ר אפרים פישל 
אם  לו  ידוע  אם  מפיו  לשמוע  וביקש  אפרים',  ה'אוצר  בעל  שטיין, 
הזה  שהווארט  שטיין  הרב  לו  הראה  ואכן  הדברים,  את  כתב  מישהו 
כתוב בספר 'פרדס שאול' להרב מוויערשוב, ומעניין לציין שגם שם 
מציין ה'פרדס שאול' שהווארט הזה נגלה לו בחלום הלילה, ויהי לפלא. 
שנותן  מי  כל  לא  למה  גם  מזה,  להבין  אפשר  בדברים,  נתבונן  "אם 
ב'שביל'  לא  זה  בשמחה,  נותנים  לא  באמת  כי  מיד,  מתעשר  מעשר 

שתתעשר... 
וכל  ושמחה,  משתה  ימי  שהם  הפורים  לימי  מתקרבים  אנחנו  "והנה 
ומתנות  מנות  משלוח  הרי  כי  נתינה,  של  מצוות  הן  הפורים  מצוות 
לאביונים - זה בוודאי עניין של נתינה לאחרים, וגם על משתה ושמחה 
מקרא  על  ואפילו  הפורים,  בסעודת  אורחים  להכניס  שצריך  כתוב   -
אמרה  הרי  לחברו,  אדם  בין  שאינה  מצווה  זאת  שלכאורה  מגילה, 
כי אז הם מקבלים את  נשואות למקרא מגילה,  הגמרא שעיני עניים 
ואפילו על מנהג שינוי הלבוש, התחפושת, כתוב  המתנות לאביונים, 
כי  חסד,  עימהם  ולעשות  אחרים  לשמח  שעניינו  ישראל'  ב'אוהב 
לעשות  נצטווינו  ולכן  השמחה,  גוברת  לאחרים  נתינה  ידי  על  באמת 

את כל הפעולות הללו בימי הפורים". 

צדקה לא צודקת
מאוצרו  מעט  לנו  שיעניק  שליט"א  שוורץ  מהרב  ביקשנו  לסיום 
הרחב, וישתף אותנו בחידה אחת או שתיים מאלפי החידות שליקט 

מהספרים וחיבר בעצמו, העוסקות בעניין הצדקה.
הרוויח  אדם  הבאה:  החידה  את  ושאל  אתר,  על  נענה  שוורץ  הרב 
חמישים אלף דולר, הפריש מהם צדקה כדת וכדין, אבל אחרי שלוש 

שעות הוא שוב צריך להפריש לצדקה. איך ייתכן הדבר הזה? 
התייאש  והוא  כספו  נגנב  ממעותיו  מעשר  שהפריש  אחרי  תשובה: 
ממנו, אבל באופן חריג הצליחה המשטרה לתפוס את הגנב והחזירה 
שבכזה  קמ"ד,  בסימן  'חסידים'  בספר  במפורש  כתוב  הכסף.  את  לו 
מקרה צריך לשוב ולהפריש מעשר מהמעות, כי מדובר בכסף שבא לו 

מחדש, אחרי שכבר אבד ממנו ויצא מבעלותו. 
חידה נוספת: איך ייתכן שאדם נותן צדקה ונקרא 'רשע' בגלל אותה 

נתינת צדקה? 
והשיב  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  מרן  שאל  הזאת  השאלה  את  תשובה: 
מהגמרא במסכת סוטה דף כא ע"ב, שעני שיש לו 199 זוז, ובא עשיר 
בזה  מקיים  הוא  הרי   - דולר  מיליון  של  הגונה  נתינה  לו  לתת  ורוצה 
אחד  זוז  במתנה  לו  וייתן  עין,  צר  אדם  יבוא  אם  אבל  צדקה,  מצוות 
ויגידו לו שאין זה מעשה של  בודד, יבוא העשיר עם מיליון הדולרים 
צדקה, כי העני כבר יש לו 200 זוז וממילא אינו נחשב לעני. על כגון זה 
אומרת הגמרא שזה נקרא 'רשע ערום', שהוא משתמש בחכמתו כי 

להרע עם הזולת. 
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'תנראה הרתב תקוע בגלל (נצ'ר בגלגל או תקלה טתנית אחרת', הרהר 
הרב ש. לעצמו. אבל הוא הו(תע מאד תשהתקרב לרתב, וגילה תי בתותו 

יושב לא אחר מהרו(א הנודע, דוקטור א. הדוקטור ישב במושב הנהג, 
תשראשו נשען על ההגה והוא שקוע בבתי. 'מה גרם לדוקטור לבתות?' 

נבהל הרב, ומיהר להקיש על חלון הרתב. הדוקטור ננער בבהלה ו(תח את 
החלון. הוא הביט בעיניים אדומות לעבר האורח הבלתי קרוא

סוד ההצלחה המו(לא של הרו(א הלונדוני החרדי

הרב יהושע לייבזון

"ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶשׁר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו" תשמות ת"ה, ב'פ

הרב דוקטור א. הוא רופא יהודי חרדי נודע, המתגורר בלונדון בירת 
אנגליה, ושמו הטוב יצא למרחקים. במשך השנים הרבות שבהן הוא 
ורכש  מטופלים,  ברבבות  לטפל  הספיק  הרפואה,  במקצוע  עוסק 

מומחיות מיוחדת במגוון תחומים בעולם הרפואה.
קנה  א.  דוקטור  צירה.  על  מלסוב  חדילה  אינה  במרפאתו  הדלת 
לעצמו שם של רופא יסודי ודייקן, כזה שאבחנותיו ברורות וחדות, 
המאוחדת.  הממלכה  רחבי  מכל  מטופלים  אליו  נוהרים  כך  ובשל 
והמלצותיו  לבעיותיהם,  מדויקת  אבחנה  מבקשים  הרבים  הפונים 

מתקבלות על ידם ללא עוררין.
כי  אם  במקצועו,  הדוקטור  עוסק  עדיין  המבוגר,  בגילו  כיום,  גם 

עיסוקו הוא בתחום הייעוץ. 
אין זה פלא, שהלא דוקטור א. רואה בעבודתו שליחות.

ידיהם.  את  עליו  סמכו  זצ"ל,  הסטייפלר  כמרן  בעבר,  הדור  גדולי 
אף בהווה רבנים מכל רחבי העולם נוהגים להתייעץ עמו בשאלות 
הלכתיות רפואיות כבדות משקל, ביודעם כי יראתו קודמת לחכמתו, 
וכי לא יוציא מפיו תשובה, בטרם הפך ושקל בה הן בפלס הרפואה 

והן במשקל ההלכה.
את  להבין  ומנסים  תוהים  כאלו,  ושאינם  רופאים  ממכריו,  רבים 
הוא  שבאמצעותו  המיוחד,  סודו  מהו  המיוחדת;  הצלחתו  פשר 
להבין  ניסו  הם  שנים  במשך  רבים?  כה  לאנשים  מזור  להביא  זוכה 
את הסוד, עד שהוא התגלה בדרך אקראית לחלוטין. וכה היה דבר 
המעשה, שהתרחש לפני למעלה מעשרים שנה, בתקופה שבה היה 
מבני  הנודע  הרופא  מפי  סופר  המעשה  פעילותו.  בשיא  הדוקטור 

ברק, דוקטור הרב משולם הרט שליט"א:
משפחת ש., אף הם ממטופליו של הדוקטור, נסעו ברכבם בשעת 
אבי  הבירה.  לונדון  את  הסובב  המהיר  בכביש  מאוחרת  לילה 
המשפחה, הרב ש., נהג ברכבו באיטיות ולפתע הבחין ברכב העומד 

בשולי הדרך, ונהגו היה בעל חזות חרדית.

"יהודי נמצא במצוקה ויש לעזור לו", הפטיר הרב ש. בעודו מאותת. 
הוא פינה את רכבו לעבר שולי הכביש ועצר בזהירות, כמה עשרות 

מטרים לפני הרכב התקוע.
יצא מרכבו, ושלף מתא המטען את ערכת החילוץ שהוא  הרב ש. 
נושא דרך קבע. 'כנראה הרכב תקוע בגלל פנצ'ר בגלגל או תקלה 
טכנית אחרת', הרהר הרב ש. לעצמו, בעודו נושא את התיק הכבד. 
לרב ש. היה ידע טכני נרחב בכל הקשור לרכבים, ופעמים רבות הוא 
מצא את עצמו מנצל את העובדה הזו, כדי לעזור ליהודים שנתקעו 
באמצע הדרך. במהלך השנים הוא גיבש לעצמו 'ערכת חילוץ' – תיק 
גדול שהכיל בתוכו את כל האבזור הדרוש, כעזרה ראשונה לחילוץ 

רכבים תקועים. גם הפעם חשב כי מדובר במקרה שכזה.
אחר  לא  יושב  בתוכו  כי  וגילה  לרכב  כשהתקרב  מאד  הופתע  לכן, 

מהרופא הנודע, דוקטור א. 
רוטט  וגוו  ההגה  על  נשען  כשראשו  הנהג,  במושב  ישב  הדוקטור 

מבכי.
'מה גרם לדוקטור לבכות?', נבהל הרב, 'אולי הוא תקוע כאן כבר זמן 

רב?!' - שאל את עצמו, ומיהר להקיש על חלון הרכב.
הדוקטור ננער בבהלה ופתח את החלון. הוא הביט בעיניים אדומות 

המשך בעמוד 27
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עכיו בחניו ‰ספרים    ‘„רו‘ 02-5609000    ל‰י‚ במחיר מבˆע במו˜„י ‰מבחן 

700
עמו„ים

6,000
ערכים

ערכי ‘מנ‰ ברור‰‘30,000
‡

‡ינ„˜ס מורחב

ספר
המפתח 
למשנ''ב

לגלות את כל אוצרות
’המשנה ברורה‘

והביאורים ומוספים 
שבמהדורת ’דרשו‘

כולל הפניות להלכות שהביא
’המשנה ברורה‘ בשער הציון,

ביאור הלכה, ובנידונים
בהקשרים אחרים בכל

ששת חלקיו  
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מבצע ענק של  'דרשו' וארגון 'אחינו'  תורמים לפעילות 
מ'דרשו' במתנות  וזוכים  'אחינו'  ארגון  של  הקירוב 
היהודי העולם  את  שכבשו  בספרים  וזוכים 

‰מבˆע לזמן מו‚בל 02-5609000

‰מבˆע‰
‰‚„ול
‰מבˆע‰מבˆע

ל‡ור  ‰‰וˆ‡‰  לר‚ל 
'‰מפח' ספר  ל 

‰מבˆע 
‰‚„ול

ל‡ור  ‰‰וˆ‡‰  לר‚ל 
'‰מפח' ספר  ל 

תרום 20 ש"ח לחודש
למשך 10 חודשים

סך כל התרומה 200 ש"ח

וקבל מיידית
סט 'לקראת שבת'

על  המפתח  וספר 
חדש!  - המשנ''ב 
* 'לקראת שבת' סט הספרים שנקרא 
בשקיקה בכל העולם היהודי, 5 כרכים 
מרתקיםלפרשת  סיפורים  אלפי  עם 
של מהמבחר  מלוקטים  השבוע 
'דרשו' של  שבת'  'לקראת  עלוני 
המשנ''ב על  המפתח  ספר  חדש! 

תרום  23 ש"ח לחודש
למשך 12 חודשים

סך כל  התרומה 276 ש"ח

וקבל מיידית
סט 'משנה ברורה' 

של 'דרשו'
* 6 כרכים 

וספר המפתח על 
המשנ''ב - חדש!

תרום 28 ש"ח לחודש
למשך 16 חודשים

סך כל התרומה 448 ש"ח

וקבל מיידית
סט 'משנה ברורה'
סט 'לקראת שבת'
דוד'  'דרש  סט 
חמשה חומשי תורה
וספר המפתח על משנ''ב 
כרכים,    5  - שבת'  'לקראת  כרכים,   6 - משנ"ב   *
חומשי  חמשה  כרכים,  התורה 3  על   - דוד'  'דרש 
תורה בכרך אחד, חדש!  ספר המפתח על המשנ''ב

תרום 24 ש"ח לחודש
למשך 16 חודשים

סך כל התרומה 384 ש"ח

וקבל מיידית
סט 'משנה ברורה'
סט 'לקראת שבת'
דוד' 'דרש  ספר 
וספר המפתח על 
המשנ''ב - חדש!

כרכים,    6  - ברורה'  'משנה  סט   *
כרכים,  5   - שבת'  'לקראת 
'דרש דוד' - על פסח / מסכת אבות,
חדש! ספר המפתח על המשנ''ב 

יברמורוי
בריםבמבר

ברים
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הגה"צ רבי חיים ברים זצ"ל, נמנה על חשובי התלמידים מבני ירושלים, 
שבאו לעתים קרובות לקבל לקח ממרן ה'חזון איש' זצ"ל, ולהסתו(ף בצל 

קדשו. רבי חיים סי(ר, שתאשר ביקש ממנו הגאון רבי שלמה תהן זצ"ל, 
לשתף אותו בזתרונות שראה וקיבל אצל ה'חזון איש', תדי לשבצם בחבורו 

'(אר הדור', השיב לו רבי חיים תך...

מאוצרותיו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א

"ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָשַׁתְנִּתי ְּבתֹוָתם" תשמות ת"ה, ח'פ

היום, היא השראת  נוספת שניתן לחוש אותה אף  השראת שכינה 
ומאורי  הדור  גדולי  וצדיקים,  חכמים  תלמידי  על  הקיימת  הׁשכינה 
האומה. רק הבטה בפניהם הקדושות או הׁשהות במחיצתם, נותנת 
אפשרות לחוש את הׁשכינה החופפת עליהם, על עצתם וברכתם, 

ובמקרים רבים גם את 'רוח הקודש' כפשוטו הׁשורה עליהם.
יחזקאל  רבי  הגאון  מרן  הגדיר  שיג(  )כב,  יחזקאל'  'דליות  בספר 
עיניהם  "הצדיקים  כך:  ישיבת חברון, את העניין  זצ"ל, ראש  סרנא 
ועל  ואביטה נפלאות מתורתך,  גל עיני  כי  של ישראל, עיני העדה, 
בשיקול  רק  תלויים  שהם  גדולים  עניינים  יש  זה.  לגילוי  זוכים  ידם 
הדעת, וצריכים לחותם האמת של הקדוש ברוך הוא, ושרי התורה 

הם שומרי החותם".
ואינם  חכמים,  ותלמידי  ישראל  גדולי  ליד  מסתובבים  אדם  בני 
לעמוד  ארץ  דרך  מידת  מהם  נדרשת  כמה  עד  כלל  מודעים 
במחיצתם, כמה יראת כבוד דרושה בשביל לשוחח עמם. 'הנה הם 
גוזמה או הפלגה,  זו אינה  זו אינה מליצה,  וכמזבח',  ממש כמקדש 
אלו הם דברי קדשו של בעל ה'מסילת ישרים', שכל דבריו ממקור 

קדוש וגבוה באו.
בזוהר הקדוש )תרומה דף קסג, ע"ב( אמרו: "דהא כד חמי בר נש 
צדיקיא, או זכאין די בדרא, ואערע בהו, ודאי אנון אנפי שכינתא". 
]כאשר בן אדם רואה את הצדיקים או הכשרים שבדור והוא פוגש 

בהם, ודאי רואה הוא את פני הׁשכינה[.
בסוף ספר 'מסילת ישרים' )פרק כו(, בביאור מעלת הקדוׁשה מאריך 
שוב הרמח"ל בדברים מפליאים ונשגבים מאד, על מעלת השראת 

הׁשכינה הקיימת אצל תלמידי חכמים וצדיקים:
גמול,  וסופו  עבודה  תחילתו  דהיינו:  הוא,  כפול  הקדוׁשה  "עניין 
תחילתו השתדלות וסופו מתנה... אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים 
הוא  - מקדשים אותו מלמעלה. ההשתדלות  אותו הרבה. מלמטה 
תמיד  ומתדבק  לגמרי,  החומריות  מן  ונעתק  נבדל  האדם  שיהיה 
לאלוקיו,  תמיד  הדבק  הקדוש  אך  באלוקיו...  שעה  ובכל  עת  בכל 
ויראתו,  ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות באהבת בוראו 
עודנו  החיים,  בארצות  ה'  לפני  מתהלך  הוא  כאילו  לו  נחשב  הנה 

נחשב כמשכן, כמקדש  הוא עצמו  כזה  והנה איש  הזה,  פה בעולם 
וכמזבח...

חכמים  לתלמידי  דורון  המביא  'כל  ז"ל:  עליו  שאמרו  הענין  "והוא 
כאלו הקריב בכורים'. וכן אמרו: 'ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין 
במקום נסכים'... הענין הוא לפי הכוונה שזכרתי, כי התלמידי חכמים 
הקדושים בדרכיהם ובכל מעשיהם הנה הם ממש כמקדש וכמזבח, 
ממש...  במקדש  שורה  שהיתה  כמו  עליהם  שורה  שהׁשכינה  מפני 
ועל דרך זה כל תשמיש שישתמשו מדברי העולם אחרי היותם כבר 
הוא לדבר ההוא שזכו  ויתרון  עילוי  יתברך, הנה  דבוקים לקדוׁשתו 

להיות תשמיש לצדיק".
פחד פחדים!

"ואמנם  כך:  יג(  )א,  באגרותיו  זאת  מגדיר  זצ"ל  איש'  ה'חזון  מרן 
לאדם  ונדמה  אנשים  בין  הולך  הוא  התורה,  לידיעת  הזוכה  האיש 
הרואה לעינים כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך הגר עם בני תמותה, 

וחי חיי אצילות ומרומם על כל ברכה ותהילה!..."
"אבל באמת הוא מלאך הגר עם בני תמותה". מרעיש! 

שמעתי מהגאון רבי יוסף צינוירט זצ"ל, ר"מ בישיבת 'איתרי' ומגדולי 
התלמידי חכמים בירושלים, כי בעת ביקורו של הגאון הקדוש בעל 
ה'מנחת אלעזר' ממונקטאש זצ"ל בארץ הקודש, הוא הגיע לביקור 
בבית ה'סבא קדישא', הגאון הקדוש רבי שלמה אליעזר אלפנדרי 
זצ"ל, ורצה לשוחח עמו ביחידות. בשל כך ביקש בכניסתו שלא יהיה 
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נוכח בחדר אף אדם מלבדם.
אולם בהסכמת ה'סבא קדישא' נשאר עוד אחד מלבדם, הוא הגאון 
צדיק  עליון,  קדוש  כידוע  שהיה  זצ"ל,  שפירא  בן-ציון  רבי  הצדיק 
ופרוש בכל אורחותיו. הוא כונה בהערצה בירושלים בכינוי: "רבי בן-
ציון ברבי הערש מיכל'ס", בשל היותו בנו של הגאון הצדיק רבי צבי 

מיכל שפירא זצ"ל, בעל 'ציץ הקודש'.
כך,  על  ממונקטאש  הרבי  של  בפליאתו  שהבחין  קדישא'  ה'סבא 
]"לפי רום  השיבו אודות רבי בן-ציון: "הוא לית ליה דין בר-נש!..." 

דרגתו אין הוא בן-אנוש!..."[.
יראת הכבוד במחצת חכמי ישראל 

'תורה  בישיבת  ר"מ  זצ"ל,  שטרן  יוסף  רבי  שמעתי מהגאון הצדיק 
אור', כי ראה בכתבי הגאון האדר"ת זצ"ל, רבה של ירושלים, כי פעם 
רבי  הגאון  של  מעונו  אל  זצ"ל  מוילנא  הגאון  מתלמידי  אחד  הגיע 
עקיבא איגר זצ"ל, ובקשו רבי עקיבא איגר אם יאות לספר לו מעט, 
על הליכותיו ואורחותיו של רבו הגדול קודש הקודשים הגאון זצ"ל.

קדוש  על  לכם  לספר  אוכל  "הכיצד  ביראה:  ושאל  התלמיד  נחרד 
ראויה  בהכנה  עצמי  את  שהכנתי  בלא  זצ"ל,  הגאון  כמרנא  עליון 

לכך?"...
איגר,  עקיבא  רבי  בהסכמת  ותפילין,  בטלית  שהתעטף  לאחר  רק 

הרגיש כמי שראוי ומסוגל לשוחח אודות הגאון.
אלו שהיו ליד אותם ענקי הדורות, וזכו לראות מעט שבמעט מרום 
"הנה   – ישרים'  גבהותם, הבינו היטב את משמעות דברי ה'מסילת 
הם ממש כמקדש וכמזבח", ונהגו בהתאם כאשר הזכירו את שמם 

ואת זכרם.
הגאון הצדיק רבי חיים ברים זצ"ל, נמנה על חשובי התלמידים מבני 
ירושלים שבאו לעתים קרובות לקבל לקח ממרן ה'חזון איש' זצ"ל, 

ולהסתופף בצל קדשו.
חז"ל  דרשת  כי  מיוחדת,  בהתפעלות  לומר  רגיל  היה  חיים  רבי 
 – לכלותם"  געלתים  ולא  מאסתים  "לא  הפסוק:  על  א(  יא,  )מגלה 
"שהעמדתי להם בית רבי וחכמי הדורות" – הכוונה היא על ה'חזון 
איש'! "זהו נס הצלת התורה בימינו, שׁשתל הׁשם יתברך בדורנו את 

ה'חזון-איש'!..." – הפטיר ברגש.
זצ"ל,  כהן  שלמה  רבי  הגאון  ממנו  ביקש  שכאשר  סיפר,  חיים  רבי 
לשתף אותו בזכרונות שראה וקיבל אצל ה'חזון איש', כדי לשבצם 
חושבים  "וכי  כך:  חיים  רבי  לו  השיב  הדור',  'פאר  הנפלא  בחבורו 
אתם שזה הולך כך בקלות, שולפים סיפורים מהׁשרוול אודות ה'חזון 
ה'מסילת  התכוון  עליו  קודשים!  קודש  ממש  היה  הוא  הרי  איש'? 

ישרים' בכתבו 'הנה הם ממש כמקדש וכמזבח'!...".
שרוי  כשאני  פעם  "מדי  ולומר:  להצטדק  חיים  רבי  והוסיף 
שניים  או  סיפור  מפי  להוציא  אני  מסוגל  גבוהה,  באטמוספרה 
אודותיו, אך לעמוד סתם כך ולספר בפשטות ובקלילות על ה'חזון 

איש' - לא שייך אצלי...".
רבי  הגאון  טובים,  לחיים  מיבדל  גם  שמעתי  אלה  כמעין  ביטויים 
ומאבי  בירושלים,  חיים'  'עץ  בישיבת  ר"מ  זייבלד שליט"א,  שמעון 

מורי זיע"א, שניהם היו מבאי ביתו של ה'חזון איש' בתדירות.

בשם מרן הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל, ראש ישיבת פוניבז', הובא 
בספר 'ישמרו דעת' )פרשת שלח(, דברים נפלאים אודות עניין זה:

"הבה נצייר לעצמנו, אילו היינו רואים בעינינו את ה'חפץ חיים', הרי 
היינו נראים אחרת, ובודאי אם היינו מתגוררים בקרבתו של הגאון 
מוילנא זצ"ל - שהיינו נראים אחרת. הרי ידוע כי מי שראה את הגאון 
היה נרעד, וזה לא מחמת פחד מהגאון, אלא כאשר נמצאים בקרבת 
אדם גדול - מתעלים ממילא והולכים בדרכיו. כך אפשר לצייר אם 
הרי  דרגה,  אחר  דרגה  ממנו,  למעלה  או  הרמב"ם  את  רואים  היינו 

בהכרח היינו נראים אחרת.
"הנה אני זכיתי לראות את רבי חיים עוזר ]גרודז'ינסקי[, זכר צדיק 
וזה  זכורני איך שהרגשתי בקרבתו כמו אדם אחר!  וקדוש לברכה. 
לאחרים,  נוח  היה  עוזר  חיים  רבי  אדרבה,  תקיף,  שהיה  מחמת  לא 

ואף על פי כן כשעמדו לידו - פחדו לדבר בפניו".

)מתוך 'אוצרותיהם אמלא'(
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משנתם לעילוי נשמתם

דברי תורתם וסי(ורים על גדולי עולם שיום (טירתם חל השבוע

ממה חרד ה'בית ישראל' בסעודת (ורים, ומדוע שמח בסעודה מ(סקת 
בערב יום תי(ור? בזתות מה התיר ה'בית ישראל' להוציא ס(ר תורה 

לחוץ לארץ? ומדוע סירב בתחילה לשתנע אבא, שיעביר את בנו לישיבה 
קדושה?

הרב ישראל ליוש

ביום ב' באדר חל היא"צ של האדמו"ר הגה"ק רבי ישראל אלתר מגור 
זצ"ל. אחר (טירתו יצאו תתביו לאור, ותונה על שמם ה'בית ישראל'.
שבפולין,  'גור'  בעיירה  תרנ"ה  בתשרי  בכ"ד  נולד  ישראל'  ה'בית 
אלתר  מרדכי  אברהם  רבי  הגה"ק  מגור,  השלישי  האדמו"ר  לאביו 

זצ"ל, בעל ה'אמרי אמת'.
בילדותו למד אצל זקנו, הגה"ק רבי יהודה אריה ליב אלתר זצ"ל בעל 
לבת  נישא  עשרה,  חמש  כבן  בהיותו  תר"ע  ובשנת  אמת',  ה'שפת 

דודו רבי יעקב מאיר בידרמן זצ"ל.
כשפרצה מלחמת העולם השניה, ברח יחד עם אביו מפולין לארץ 

ישראל, אך כל בני משפחתו הקרובה נרצחו בידי הנאצים ימ"ש.
בשנת תש"ח, לאחר פטירת אביו, נתמנה למלא את מקומו ושיקם 
חורבנה  לאחר  ותפארת,  לפאר  מעפר  והקימה  'גור',  חסידות  את 

בשנות הזעם.
'גור', עשה רבות לשקם חסידויות נוספות שנכחדו  מלבד חסידות 
בכלל,  החרדית  היהדות  למען  לאות  ללא  ופעל  האיומה,  בשואה 

ביושבו כנשיא 'מועצת גדולי התורה'.
בשבת קודש ר"ח אדר תשל"ז חש ברע, אך משום קדושת השבת 
סירב להתפנות לבית החולים עד מוצאי שבת. ביום ראשון, ב' באדר 

נצחו אראלים את המצוקים והלך לבית עולמו.
למנוחת  אותו  ליוו  והעדות  החוגים  מכל  ישראל  בית  עמך  המוני 

עולמים, ונטמן ב'מערת גור' בהר הזיתים.

"ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַתְנִּתי ְּבתֹוָתם" תשמות ת"ה, ח'פ
"ועשו לשמי בית קדושה" ]רש"י[

ה'בית  בעל  הגה"ק  של  לשונו  על  שגור  היה  פירש"י  עם  זה  פסוק 
ישראל' מגור זי"ע, ועל ידו היה מעורר שעתה בזמן שבית המקדש 
ישראל  איש  כל  על  אזי  השכינה,  השראת  מקום  לנו  ואין  חרב, 
להפוך את ביתו ל'בית קדושה' כלשון רש"י, ושם משרה הקב"ה את 

שכינתו.
על  מצווה  הוא  אלא  להתקדש,  צריך  עצמו  שהאדם  בלבד  זו  ולא 

ב( שקורות  טז  )חגיגה  ואם במידה רעה מצינו  כולו,  קדושת הבית 
ביתו של אדם מעידים עליו, במידה טובה על אחת כמה וכמה, שהרי 

מידה טובה מרובה.
והוסיף ה'בית ישראל' זי"ע, שסוף הפסוק 'ושכנתי בתוכם' מבטיח, 
קדושה'  של  ל'בית  וביתו  עצמו  לקדש   - כן  יעשה  אדם  אכן  שאם 

לשמו ית' - אזי הקב"ה מסייע בידו ומשכין שם שכינתו.

נפתלי  העו"ד  סיפר  קדושה,  ביתו  את  שהפך  מי  על  נאה  מעשיה 
ליפשיץ מחיפה: בימות הקיץ נוהג אני ללמוד בשעת בוקר מוקדמת 

במרפסת ביתי.
באחד הבקרים, שמעתי דפיקות בדלת תוך כדי לימודי, כשפתחתי 
את הדלת הופתעתי לראות את פני מרן ה'בית ישראל' מגור זי"ע, 

שהיה נופש בחיפה.
לומד  אתה  איך  "ושמעתי   – האדמו"ר  לי  אמר   – ברחוב"  "עברתי 
תורה בחשק ובערבות, משך אותי לדעת מי זה האיש שלומד תורה 
בשעה מוקדמת כזו, לכן עליתי לראות... אני מברך אותך שתמשיך 

ללמוד תורה בחשק רב!"...
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בתבונה ובחכמה, בשנינות ובפקחות, היה מחזק, מעורר ומעודד את 
קהל חסידיו ושומעי לקחו לעבודתו ית'.

פעם נכנס אליו זקן אחד ואמר לו, שהוא זוכר את הברית מילה שלו. 
ענה לו ה'בית ישראל': "הקב"ה הוא זוכר הברית, אתה צריך להיות 

שומר הברית...".

היינה:  מאיר  רבי  המעשה,  בעל  מפי  מסופר  ישראל'  'פאר  בספר 
פקפק  הלה  הנפש.  הישארות  בענייני  חילוני  אדם  עם  "התווכחתי 
חלקו  את  למכור  שהסכים  כדי  עד  האמת,  עולם  של  במציאות 
לעולם הבא. אכן קניתי ממנו את חלקו לעולם הבא, כאשר המוכר 
חותם על שטר מכירה עם עדים. לימים נודע לסבתו דבר המכירה, 

והיא שכנעה אותו לבטלה...
כדת  ושאלתי  זי"ע  ישראל'  ה'בית  מרן  האדמו"ר  לפני  "באתי 
לי:  אמר  וכך  המקח?  ביטול  לבקשת  להיענות  האם  לעשות?  מה 
לזכות  כדי  בממון...  רוכשים  לא  הבא  עולם  מאיר'ל...  'מאיר'ל... 

לעולם הבא צריך לעמול הרבה...'"

"ֲאֶׁשר ָקְרָך ַּבֶּדֶרְך ַוְיַזֵּנב ְּבָך ָּכל ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶריָך"... ת(רשת זתורפ

"דבר אחר: לשון קור וחום, צננך והפשירך מרתיחתך, שהיו האומות 
משל  לאחרים,  מקום  והראה  והתחיל  זה  ובא  בכם,  להלחם  יראים 
בליעל  בן  בא  בתוכה,  לירד  יכולה  בריה  כל  שאין  רותחת  לאמבטי 
אחד קפץ וירד לתוכה, אף על פי שנכוה, הקרה אותה בפני אחרים" 

]רש"י[.
"זה לעומת זה עשה אלוקים", אמר מרן ה'בית ישראל' זי"ע, "וכמו 
שהיו  הפחד  מחיצות  כל  את  ושבר  ברע,  המתחיל  היה  שעמלק 
וכך גם דרכו של היצר הרע להסית את האדם  בין ישראל לעמים, 
לעבירה, אף אחר שבחר בטוב, ועומד כנגדו ומניאו מדרכו הטובה, 
מציאות  מעל  והתעלה  בטוב,  המתחיל  היה  עמינדב  בן  נחשון  כך 
הטבע וקפץ לים כמצוות הבורא, וכל העם הלכו אחריו ובחרו בטוב.
"וכבר אמרו חז"ל: 'כל ההתחלות קשות', כי יש בכח ההתחלה להביא 
אחריה את הפעולה והפועלים לטוב ולמוטב. ואם בדבר רע מצינו 
בעמלק שיכול אחד לקרר את כולם, מרובה מדה טובה, ובדבר טוב 
יבואו  וכולם  יכול להתחיל בטוב  וכמה, שאדם אחד  על אחת כמה 

אחריו, כמו שמצינו אצל נחשון בן עמינדב".

כשהיה ה'בית ישראל' מדבר על כוחו של היחיד לזכות את הרבים, 
לאסוף  רגליו  מכתת  שהיה  זי"ע,  חיים  ה'חפץ  מרן  על  מספר  היה 

צדקה עבור ישיבתו ב'ראדין'.
פעם אחת כאשר בא לבית אחד הגבירים, הציע לו הגביר שייתן לו 
את כל הסכום שהוא מתכוון לאסוף, ולא יצטרך לפנות אנה ואנה 
ונימק:  הנדיבה,  להצעתו  סירב  חיים'  ה'חפץ  אך  מלימודו.  ולבטל 

היא  עצומה  זכות  אלא  הישיבה,  עבור  הממון  רק  אינה  "המטרה 
העולם,  את  המקיימת  התורה  ומתומכי  הישיבה  ממחזיקי  להיות 
כדאי שאבטל תורתי, כדי שיזכו עוד יהודים במצווה נשגבה זו של 

החזקת תורה והעמדת העולם...".

פרק מפואר בתולדות חיי מרן ה'בית ישראל' זי"ע, הוא השפעתו על 
בחורים שלמדו בישיבות תיכוניות לעבור לישיבות קדושות.

בחורים 'מבקשים' היו מסתופפים בצילו, והיו רואים בו מורם ורבם 
הרוחני, וכשהיה מזהה אצלם רצון קל לעבור לישיבה קדושה, היה 

משקיע ומתמסר בכל לב להשלמת המטרה.
שנקשרו  בחורים  קבוצת  התגבשה  מפורסמת  תיכונית  בישיבה 
לעבור  שבחבורה  המובחר  של  נפשו  חפצה  ישראל'.  ל'בית  מאוד 

לישיבה קדושה, אך אביו סירב לכך בכל תוקף.
בצר לו ביקש מה'בית ישראל' שישפיע על אביו שיסכים להעבירו 
לישיבה קדושה. אך לגודל פליאתו ולאכזבתו, גם כאשר פגש ה'בית 

ישראל' את אביו, לא שוחח עימו על כך מאומה...
הבחור לא העז לדבר על כך עם ה'בית ישראל', אך לימים הבין את 
פשר הענין. הוא היה בחור דומיננטי שהשפעתו על חבריו בישיבה 
התיכונית היתה רבה מאוד. הוא סחף אחריו רבים מחבריו להתחזק 
ישראל'  ה'בית  רצה  לא  זאת  ואת  שמיים,  וביראת  ה'  בעבודת 
התיכונית,  בישיבה  זמן  מעט  עוד  להשאירו  לו  היה  שווה  להפסיד. 
ה'בית  נוכח  כאשר  ואכן  לאורו.  יתחממו  בחורים  שעוד  ובלבד 
ישראל' שהשפעתו כבר דלה בקרב הבחורים, שוחח מיד עם אביו, 

והלה הסכים להעבירו לישיבה קדושה.

בחור מתחזק שהיה בא רבות אל ה'בית ישראל' מספר: "פעם זכיתי 
קטנים,  לגביעים  מכוסו  שמזג  לאחר  בקידוש,  בשבת  אצלו  להיות 
ניגשתי בתורי לקבל גביע, ולפתע נפל הגביע ארצה, מיהרתי להרימו 

ושמחתי על שזכיתי לשמשו...
"האדמו"ר הגיב בתנועת ביטול ואמר: 'כאשר גביע נופל לא קורה 
כלום, אך כאשר אדם נופל זה גרוע...'. וסיים בעברית כשהוא מושיט 

לי גביע: 'לא תיפול!'...".

יהודי אמריקאי, נצר למשפחה גוראית, היה פוקד מפעם לפעם את 
בית האדמו"ר. אמנם הוא לא שכח את מוצאו הגוראי, אך השגותיו 
ועולם  לגימנסיה,  בניו  את  שלח  הוא  מאוד.  דלות  היו  ביהדות 

הישיבות היה זר לו לחלוטין.
פעם כתב אותו יהודי ספר תורה, ובסיומו בא אל האדמו"ר לכתיבת 
אות. למרות שלא היתה דרכו של ה'בית ישראל' לכתוב אות בספר 
תורה, נענה לבקשתו וכשסיים שאל אותו: "להיכן אתה לוקח את 
ספר התורה?", "לפלטבוש" – ענה. "וכי אתה מוציא את ספר התורה 
ספר  להוציא  אסור  "והלא   – ישראל'  ה'בית  תמה   – לארץ?"  לחוץ 
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תורה לחוץ לארץ...?!".
היהודי טרם התאושש משאלת האדמו"ר, והוא המשיך: "כל יהודי 
לארץ  אותו  ושלח  מהגימנסיה  בנך  את  הוצא  תורה!  כספר  הוא 

ישראל, וכך תוכל להוציא את ספר התורה לחוץ לארץ"...
כשה'בית  לישיבה,  ונכנס  ישראל,  לארץ  הגיע  הבן  הווה.  כך  ואכן 
ברוחניות  לכל צרכיו  ודואג  'גדל',  לו  ואומר  גביו  ישראל' עומד על 
ובגשמיות, עד שגדל לתלמיד חכם עצום, וספריו מפארים את עולם 

התורה.

"ּפּוִרים ִאְתְקִריַאת ַעל ֵׁשם יֹום ַהִּכּפּוִרים"... תזוהר שה"ש ("זפ

היו  זי"ע,  מגור  ישראל'  ה'בית  האדמו"ר  של  הקדושות  פניו  זיו 
ובאימה,  בפחד  שהוא  עליו  ניכר  היה  הפורים.  ביום  מאוד  מתוחים 
ובפרט בעת עריכת שולחנו הטהור, היה אפשר למשש את ה'יראת 
יום  בערב  השולחן  עריכת  בעת  זאת  לעומת  באוויר.  אלוקים' 

הכיפורים, הייתה שמחה על פניו וישב בשלוה...
צריך  היה  לכאורה  הדבר,  לפשר  ממקורביו  אחד  אותו  שאל  פעם 
יום  יום הפורים הוא עת שמחה, ואילו  להיות ההיפך הגמור, שהרי 

כיפור הוא עת לפחד ולירא מהמשפט ההולך ונחתם?
"כשכולם   – נוראות  ישראל'  ה'בית  לו  הסביר   – כיפור"  יום  "בערב 
שליו  להיות  יכול  אני  פניהם,  על  ה'  ויראת  וחרדה,  באימה  מצויים 
הפורים,  ביום  זאת  לעומת  שולטת.  שמים  יראת  אווירת  כי  ורגוע, 
כאשר הרחוב סואן ורוגש, ואינשי דלא מעלי מנצלים ימים קדושים 
אלו לשחוק והוללות, ואורבים לצעירי הצאן להחטיאם, כיצד אוכל 
לשמוח...? הרי הלב מלא דאגה שחלילה לא ייפול אף יהודי ברשתם 

הרעה...".

ואכן דאגתו לבחורי ישראל המשתוקקים ל'יראת שמים', לא תמה 
שהיו  הבחורים  ומאות  לעשרות  קשוב  היה  הוא  גרידא,  בדאגה 
לשאוב  כדי  גור,  חסידות  מחצר  דווקא  ולאו  דלתו,  על  מתדפקים 

יראת שמיים מדמותו ויראתו הפלאית.
היה צר מלהכיל את המוני חסידיו  ילין'  'דוד  מעונו הקדוש ברחוב 

חנוכה.  נרות  הדלקת  בזמן  במחיצתו  לשהות  שהתאוו  ואוהדיו, 
ומשכך, הונהג 'תור', כל אחד זכה להיות אצל האדמו"ר רק בלילה 

אחד.
עדת  על  נמנה  שלא  בחור  ההדלקה  למעמד  הגיע  הלילות  באחד 
חסיד 'גור', אך היה פוקד רבות את בית האדמו"ר, למלא את ליבו 
לזכות  שוב  וביקש  בחור  אותו  שוב  הופיע  למחרת,  ויראה.  תורה 
על  אמון  שהיה  הגבאי  ההדלקה.  בזמן  האדמו"ר  במחיצת  להיות 
הסדר, סירב להכניסו והסביר לו בנעימות, כי מי שהיה יום אחד, שוב 

אינו זכאי להיות יום נוסף...
ה'בית ישראל' ששמע את הדו"ד שהתנהל בין הגבאי והבחור, מיהר 
לפתוח את הדלת והזמין את הבחור להיכנס לביתו, כשהוא אומר 
לגבאי: "לעולם אל תסגור את הדלתות בפני הבחורים המבקשים...".

יום  בליל  אחת  "בשנה  הרבנים:  מגדולי  אחד  מספר  בדבר  כיוצא 
רחוק  הייתי  כי  מנוחה,  חוסר  הרגשתי  ערבית,  תפילת  אחר  כיפור 
ועשרת  אלול  חודש  עבודת  אחר  אף  הקדוש,  היום  מהשגת  מאוד 

ימי תשובה.
זי"ע,  מגור  ישראל'  ה'בית  של  הקודש  מעון  אל  פניתי  לי  "בצר 
להיכנס  לבקשתי  סירב  הגבאי  מאורו.  להתבשם  להיכנס  וביקשתי 
בשעה זו. אך כשהבחין בכך האדמו"ר הורה להכניסני פנימה, וישב 
לי  היה  נשגב  כיפור  ויום  חדשים,  חיים  בי  ונפח  ארוכה  שעה  עימי 

בשנה זו...".

וכך מספר אחד מראשי הישיבות: "חברי נחלש מאוד ביראת שמיים. 
מצבו הרוחני התדרדר. הוא עצמו הרגיש בזה, ולא היה נוח לו בזה.

ה'בית  למרן  שיפנה  לו  הצעתי  להתחזק,  דרכים  אחר  "בחפשו 
ישראל' מגור זי"ע. ואכן הוא קיבלו בסבר פנים יפות, ובמשך שבוע 

שלם היה משוחח עימו יום יום שעה ארוכה.
"אינני יודע מה שח עימו ה'בית ישראל', אך במו עיני ראיתי שהבחור 

השתנה באותו שבוע מן הקצה אל הקצה...".

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש, 
israel.layosh@gmail.com :כתבו ל

  אנחנו לעזרתך בכל ענין ונושא בדרכך לעלות מעלה מעלה.
צוות מורחב של 'מוקד הישיבה' לעזרתך בכל יום בשעות הערב

1-800-20-18-18
שיחת חינםבין השעות 7:30 ל- 10:30 בערב

או בטל': 073-7078388

קשה לך?
זקוק לעזרה?
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תשנתיים אחר תך התגלה בחלום הלילה לידידו הרב שיינברגר. הוא סי(ר 
תי לא היה קל עבורו לרדת מבית דין של מעלה, אולם לנותח תקיעת התף 

שעשו ובמאמץ רב - ניתנה לו הרשות לס(ר מקצת מהנעשה בשמי מעל...

יום ה(ורים  שהתריע את התף ו(תח את שערי גן עדן!

הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

"ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה" תשמות ת"ה, ב'פ 

אלה  בימים  נכנסים  כולנו  ושמחה,  אושר  שכולו  לענן  כניסה  כמו 
לתוך עולם קסום ומואר, שרגש השמחה מפעם בו בעוז ותחושות 
הקרקע.  מעל  וטפחיים  טפח  בשעריו  הבאים  את  נושאות  האושר 
שוב מתקרבים אנו ליום הפורים, היום שרק הזכרת שמו מעלה חיוך 

ענוג על השפתיים, מעוררת רגשות אושר בלבבות.
היטב  משתלבים  לילדים,  התחפושות  בעניין  הקדחתניים  הדיונים 
המושמעות  המוזיקליות  בנעימות  הססגונית,  הקניות  בהמולת 
ברמה, בשירת ה'ליהודים היתה אורה' שכובשת את הנשמה. מהרגע 
הלב  וכאבי  הדאגות  כל  בשמחה',  מרבין  אדר  'משנכנס  הוכרז  בו 
לשמחה  מאפשרים  באלגנטיות,  אחורה  נעים  מקומם,  את  מפנים 

לתפוס מקום של כבוד...
כל  עסוק  הפורים,  ליום  שמתקרבים  וככל  אדר,  חודש  של  בפתחו 
יהודי בשאלה אחת: איך מנצלים את יום הפורים כראוי? מהו עיקרו 
ניתן לצאת ממנו ברכוש  ואיך  של היום הזה, במה כדאי להתמקד, 
גדול - במובנים רוחניים וגשמיים כאחד? האם גם בתקופה סוערת 
וטרופה כמו התקופה שלנו - ניתן לתת לשמחה את מקומה הראוי, 
ובכלל, מהי המשמעות האמיתית של שמחה,  וכיצד עושים זאת? 
אלו פעולות מעשיות היא כוללת, ואיך אפשר לפתוח את הלב שלנו 

ולשמוח באמת?!
פנימית,  שמחה  היא  אמת  של  שמחה  כי  להבין,  יש  ראשית  ובכן, 
ממעמקי הנפש. אמת, מוזיקה יכולה לשפר את מצב הרוח, כוס יין 
עצוב  ודואב,  אבל  אדם  אם  אבל  התחושות,  את  מרוממת  בהחלט 
וכואב, ישתמש בכלים חיצוניים אלה - לכל היותר הדבר ישפר את 
לרגשי  אותו  יביא  לא   - המהפך  את  בו  יחולל  לא  אבל  רוחו,  מצב 

שמחה מתפרצת, רגשי שמחה אמיתיים. 
אז מה כן מביא לשמחת אמת? מה כן מעורר רגש חזק של שמחה? 
בו  הרגע  זהו  אחר,  למישהו  נותן  כשאדם  'נתינה'.  היא  התשובה   -
לשמחה  אותו  מביאים  אלה  ורגשות  סיפוק,  רגשות  מתמלא  לבו 
של אמת. כשיהודי מתמסר לזולתו, פועל למען נזקק, נותן צדקה 
ברוחב לב - לבו מתמלא אושר, נשמתו נרגשת בשמחה של מצוה, 

שמחה אמיתית של ממש!
כשהוא  ב',  בפרק  מגילה  בהלכות  הרמב"ם  שגילה  הדברים  אלו 
להרבות  לאדם  'מוטב  הפורים:  ביום  העדיפויות  סדר  את  מסדר 

במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובשילוח מנות לרעיו, שאין 
וגרים,  ויתומים  ומפוארה אלא לשמח לב עניים  גדולה  שם שמחה 

שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה!'
בסרטים  וכלול  צלופנים  עטור  מנות  שמשלוח  חשבנו  מדהים: 
אותנו  יביא  משובח  יין  שבקבוק  הערכנו  רוח?  מצב  יוצר  ססגוניים 
על  שלם  דג  להעלות  מפוארת,  סעודה  לערוך  תכננו  לשמוח? 
טובים  הם  אלה  כל   - הסועדים?  לכל  גורמה  מנות  לחלק  השולחן, 
ורצויים, אבל הם כלי עזר בלבד. מה שמביא לשמחה של אמת - זה 

רק דבר אחד:
נתינה. לעני, לאביון, לדל, למך, לתל (ושט יד ומבקש עזרה, (ינוק 
תל מבקש סיוע במטבע הגון. ה(עולות האלה יוצרות שמחה בתותתי 
לתת  אושר.  ברגשי  עושיהם  את  תובשים  הללו  המעשים  הלב, 
הלב  את  להציף  זה  אחר  למישהו  להעניק  שמחה,  לקבל  זה  לזולת 
ברגשות משמחים, ל(תוח את התיס ולתת בת(ל ת(ליים - זה משמח 

שבעתיים!
והרמב"ם מוסיף עוד שש מילים דרמטיות: 'שהמשמח לב האומללים 
ובעצמו,  בתבודו  הוא  ברוך  לקדוש  דומה   - לשתינה!'  דומה  האלו 
רק  לא  הנתינה,  יסו(ר:  תי  יאומן  לא  בדרתיו!  דבק  תמוהו,  מתנהג 
שהיא מביאה שמחה, היא גם מעמידה את האדם במקום אחר, גבוה 
ונעלה מאשר היה בו אי (עם. בעזרת חו(ן שקלים או דולרים, הו(ך 

האדם לדומה לבוראו, מגיע לדרגה עילאית שטרם חווה מעולם!
(תיחה  ואין  תרומה',  לי  'ויקחו  במילים  (ותחת  השבוע  (רשת 
מתאימה מזו לימים אלה, ערב (ורים, תדי להזתיר לנו: לא תתוב תאן 
'ויתנו לי תרומה', תי הנותן תרומה, עם תל התבוד לנתינה - הוא לוקח 
החוויה  את  לעצמך  להעניק  זה  לתת  לקבל,  זה  לתת  יותר...  הרבה 
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הרוחנית העילאית של תמיתה בזולת, זה למלא את הלב בשמחה של 
אמת, זה להידבק ולהידמות למלך מלתי המלתים!

הבה  נחושה:  החלטה  לקבל  הזמן  זה  ה(ורים,  ימי  ערב  אנו  ניצבים 
הזולת,  למען  למאמץ  הנתינה,  לחיזוק  הקרובים,  הימים  את  ננצל 
להקדשת תוחות, תסף ומאמצים תדי לשמח יהודי אחר. תדי להציף 
את העולם תולו ברגשות שמחה ולשטוף אותו מההווי האו(ף אותו 
- הבה ניתן, עוד ועוד ועוד, לעניים, לאלמנות, ליתומים, למוסדות, 

למטרות טובות...
מתל  תרומה  הנותן  שניתן.  ובלבד  זמן,  ניתן  תוחות,  ניתן  תסף,  ניתן 
הלב - לוקח (י תמה, ממלא את לבו ברגשות שמחה, מטעין את עצמו 
באנרגיה חיובית. הבה ניתן צדקה מתל הלב, נרומם את יום ה(ורים 
לחוויית נתינה שחוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב, ונזתה שה(ורים 
שלנו - ובעקבותיו תל ימות השנה - יהיו שמחים באמת, רוויי הש(עה 

שמימית וטעוני ש(ע ושמחה!

שעות (ורימיות מתריעות!
בין שלל דמויות ההוד שעיטרו את ירושלים של מעלה לפני למעלה 
מעשה  אנשי  אהובים,  ידידים  שני  התבלטו  עשורים,  משבעה 
ורעהו  זצ"ל,  קלפוס  שמעון  רבי  הגה"צ  היה  האחד  אלוקים.  ויראי 
אשר נודע גם בשנים מאוחרות יותר, הוא הגה"צ רבי מרדכי אהרן 
שיינברגר זצ"ל, שהסתלק בחודש מנחם אב תשע"ט. הם היו דמויות 
ובמידות  ביראת שמים  ה' המיוחדת שלהם,  הוד, שנודעו בעבודת 
וגם  וברציפות,  בהתמדה  בתורה  עסקו  ארוכות  שעות  עילאיות. 

תפילתם נישאה בדבקות.
הוא  קם.  לא  ממנו  האחרון,  חוליו  את  שמעון  רבי  חלה  לימים, 
אושפז בבית החולים 'הדסה' בהר הצופים, כשמצבו הולך ומחמיר 
- עד כדי שהרופאים כבר הציעו לו להיפרד מבני משפחתו כי קיצו 
לידידו  ומחמיר, קרא  כי אכן המצב הולך  קרב. כשרבי שמעון חש 
הרב שיינברגר ושוחח עמו ביחידות שיחת פרידה ארוכה ונרגשת, 

במהלכה ביקש הרב שיינברגר בקשה לא שגרתית:
'ידינו  'הן בעולם הזה היינו ידידים קרובים' - אמר בדמעות שליש, 
וחסד.  תורה  ת(ילה,  (עולות  במגוון  עסקנו  יחד  מזה,  זה  משה  לא 
שיי(סק  ולאחר  השמימה  בעלותך  אחת:  בקשה  ממך  אני  מבקש 
דינך בבית דין של מעלה, אנא תבוא אלי בחלום ותגלה לי מה נעשה 
מה  לדעת  רצוני  עז  שם.  הדברים  התגלגלו  תיצד  לי  תס(ר  בדינך, 

קורה בעולם העליון...'
שני  בין  רק  לשמוע  שאפשר  שגרתית,  ולא  מרטיטה  בקשה  אכן, 
וקודם שנפרד  צדיקים של ממש... רבי שמעון שמע את הבקשה, 
מידידו הבטיח בתקיעת כף, כי באם יתאפשר לו - יקיים את הבקשה 

במלואה, ויבוא לספר מהנעשה בבית דין של מעלה...
שמעון  רבי  הצדיק  צער.  לשון  אלא  ויהי  אין  הימים,  לתקופת  ויהי 
בחלום  התגלה  כך  אחר  וכשנתיים  מעלה,  של  דין  לבית  הסתלק 
הלילה לידידו הרב שיינברגר. הוא סיפר כי לא היה קל עבורו לרדת 
מבית דין של מעלה, אולם לנוכח תקיעת הכף שעשו ובמאמץ רב - 
ניתנה לו הרשות לספר מקצת מהנעשה בשמי מעל, כאשר על רוב 

הדברים כבר אמר הכתוב 'כבוד אלוקים הסתר דבר'. יחד עם זאת, 
מהנעשה  ותיאר  בדינו,  נעשה  מה  לגבי  שנשאל  לשאלה  התייחס 

בבית דין של מעלה:
מיליוני מלאכים נקבצו ובאו לדיון בעניינו של רבי שמעון, נושאים 
זכויות  ארוכות,  תורה  לימוד  שעות  זכויות.  של  צרורות  בכנפיהם 
של המוני מצוות, תפילות מרוממות ונלהבות. הכל עלה על שולחן 
הדיינים, הדיינים בחנו ובדקו, החלו לחשב חשבונו של עולם האמת...
עיניו,  לנגד  רבי שמעון במתחולל  ובציפיה דרוכה הביט  רב  במתח 
מצפה שהזכויות הללו יעניקו לו את כרטיס הכניסה הנכסף לגן עדן. 
אך בית הדין ממשיך בדיון, בוחן את כל הזכויות, ועדיין - הדיינים לא 

קובעים דבר, כנראה, אין די בזכויות עד עתה!
הגיעו עוד המוני מלאכים, צרורות של  יום הדין הגדול!  נורא  כמה 
במסירות  שמעון  רבי  שקיים  רבות  מצוות  חצות,  תיקוני  תפילות, 
ובהקפדה. כל אלו עשו רושם רב בשמים והדיינים התייחסו אליהם 
ומביט  עומד  שמעון  רבי  החרדה,  למרבה  עדיין,  אך  ראש,  בכובד 

כיצד הדיינים קובעים פה אחד: 'זה עדיין לא מספיק!'
לא ייאמן! אחד מצדיקי ירושלים, שעבודת ה' שלו היתה לשם דבר, 
ושעות  מס(יק!  לא  זה  אך   - שעות!  ארתה  שלו  שמע  קריאת  שתל 
 - הנ(לאות  ומידותיו  הרבות  מצוותיו  העצומה,  התמדתו  לימודו, 
עדיין לא הס(יקו, עדיין לא נחרץ גורלו לגן עדן!, עודו עומד וחרד, 

מתוח ודואג, מי יודע מה יי(סק לבסוף, מה יותרע לגביו...
ואז, הגיעו משלחות של מלאתים, והעלו על השולחן את זתרו של יום 
(ורים אחד. ויום ה(ורים הזה - הוא שהתריע את התף ו(תח ב(ניו את 

שערי גן עדן!
מרדכי  רבי  סיפר  כולו  הסיפור  את   - פורים?  יום  באותו  היה  ומה 
אהרן שיינברגר בעצמו, וכך תיאר: 'לאחר תפילת שחרית מרוממת 
כיאה ליום בו 'כל הפושט יד נותנים לו' - גם משמים, ולאחר קריאת 
המגילה בדבקות ובשמחה, עסקנו בתורה יחדיו. קיימנו את מצוות 
היום כדת וכהלכה, ולאחר חצות היום יצאנו לכיוון בתינו לסעודת 

פורים...
אלא שאז משהו השתבש: פגשנו יהודי עני ואביון ודמעתו על לחיו. 
אין לו כסף לסעודת הפורים, והלא עיניהם של עניים נשואות ליום 
לרכוש  כסף  לו  היה  לא  הזה  ביום  גם  נורא,  כמה  עני,  ואותו  הזה... 

מוצרי מזון לסעודת פורים!
את  ביטלנו  אולם  פורים,  סעודת  את  לחוג  הביתה  בדרך  היינו 
התוכנית. במקום סעודת פורים עליזה, השקענו את השעות הבאות 
בכיתות רגליים בין בתי תושבי ירושלים, מבקשים מאנשים לעורר 
יהודי עני הזקוק לכסף לסעודת פורים. זה  רחמיהם ולתרום למען 
לא היה קל, השעה היתה מאוחרת, רוב תושבי ירושלים כבר נתנו 
שלנו,  את  עשינו   - זאת  ובכל  מוקדמת,  בשעה  לאביונים'  'מתנות 
טרחנו והתאמצנו, עד שהיה בידינו סכום נכבד, שיש בו כדי לשמח 

את העני האומלל...
צררנו את תל התסף שקיבצנו, והעברנו לעני. בבת אחת אורו עיניו, 
(נינו  ואנחנו  ה(ורים,  לסעודת  מזון  מוצרי  לקנות  לשוק  הלך  הוא 
ויום  מהמתותנן.  מאוחרת  בשעה  הסעודה,  את  לערוך   - לבתינו 
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נתינה  של  אש  ללבת  היה  אולם  שובשה,  שסעודתו   - הזה  ה(ורים 
ומסירות למען יהודי עני - - - 

זה היום בזתותו צדיק תמו רבי שמעון קל(וס הותנס לגן עדן. זה היום 
שהתריע!'

האמת,  בעולם  מהנעשה  טפח  שחושף  הזה,  המופלא  הסיפור  את 
קיבלנו מהרה"ג רבי יוסף צבי רכניצר שליט"א, המעיד ששמע את 

פרטיו ודקדוקיו מפי הרב שיינברגר בעצמו, ויש בו כדי ללמדנו:
מלא  במטלות,  עמוס  במשימות,  מרובה  הוא  ל(נינו.  ה(ורים  יום 
מנות,  משלוח  לאביונים,  מתנות  מגילה,  מקרא  תרימון.  במצוות 
משתה ושמחה. תל המצוות אהובות ומקויימות בהתרגשות ובחדווה, 
ומה  להרבות,  תדאי  במה  העיקר,  מה  לזתור  חשוב   - זאת  עם  ויחד 

הו(ך למתריע בבית דין של מעלה, וזה רק זה:
נתינה, נתינה, ועוד (עם נתינה. לתת עוד ועוד, לתל עני, לתל מבקש, 
לתל (ושט יד. הבה נרבה בצדקה ובנתינה, ביום ה(ורים ובתל ימות 
השנה. זו הדרך ל(תוח שערי שמים להש(יע ש(ע, זו הדרך ל(תוח 

שערי גם עדן, וזו גם הדרך לשמחה של אמת!

גילוי מעולם האמת!
וחרדה,  מתח  של  רגעים  מעט  לא  בה  היו  עלינו,  שחלפה  השנה 
נמרץ', העמוסות ל"ע בחולים שמצבם  ובפרט במחלקות ה'טיפול 
והמחריד  הגורלי  הרגע  גם  היה  כזה  המשתולל.  הנגיף  עקב  הורע 
כל כך, בבית חולים ניו יורקי אחד, בו אושפז אחד מגדולי הגבירים 
בגופו  שמות  עשה  הנגיף  אשר  הברית,  בארצות  התורה  מחזיקי 

והובילו להיות מורדם ומונשם.
באחד הימים מצבו הורע עד מאוד, והרופאים קראו לבני המשפחה 
להיפרד מעטרת ראשם. הוא כמובן לא היה בהכרה בכלל, מורדם 
סיכויים  לו  מעניקים  כשהרופאים  ממש,  סופני  במצב  ומונשם, 
מחוץ  עמדו  המשפחה  בני  הקרובות.  השעות  את  לשרוד  בודדים 
לעכל  מתקשים  ובתחנונים,  בבכיות  שמים  שערי  קורעים  לחדרו, 

את המצב הנורא...
הוא  נ(טר.  תבר  תי למעשה האיש  בשלב מסויים, התריזו הרו(אים 
עודו נושם, אבל מוחו תבר מת. 'מוות קליני' - מתונה מצב זה, שברוב 
בני  דקות.  מס(ר  תוך  סו(י  למוות  גם  מוביל  המקרים  של  המוחץ 
מסרבים  הנורא,  הרגע  את  לעתל  מתקשים  בחוץ,  עמדו  המש(חה 
להאמין תי בעוד דקות קצרות תסתיים מסתת חייו של אביהם האהוב 

 - - -
חלפו שלושה חודשים. ביום מן הימים, כינס האיש 'סעודת הודאה', 
הבריא,  ממש,  של  לחיים  קליני'  מ'מוות  יצא  הוא  כן,  כך.  ממש 

התחזק, ואף ערך סעודה. לא יאומן כי יסופר, תחיית המתים!
נשגב מאשר  סוד  גילה  ובה  ונרגשים,  קצרים  דברים  נשא  בסעודה 
סיפר,  וכך  העליון,  בעולם  כבר  היה  בהן  שעות  באותן  עליו  עבר 

תיאור שאינו יכול להשאיר אדם בשלוות נפש:
מלבד  דבר,  בו  זיהיתי  לא  מימדים.  ועצום  גדול  לאולם  'הותנסתי 
תורם  שהאיש  האומר  קול  נשמע  ואז  יקרות.  באור  מואר  היותו 
רבות להחזקת תורה, לצדקה וחסד, והרי התורה תבר אמרה 'צדקה 

תציל ממוות', וזו הבטחה של ממש. ואז, בבת אחת נשאבתי החוצה 
מהאולם ההוא, וחשתי שהתעוררתי מעל(וני...'

תולם האזינו לו בקשב, הגה לא נשמע. את המתח היה ניתן לחתוך 
זה  שלב  באיזה  יודע  'אינני  ואמר:  המשיך  שהאיש  שעה  בסתין, 
היה, באיזה יום מתוך ימי ההרדמה הארותים בהם הייתי. דבר אחד 
שהרגשתי  עד  תבירה,  תה  בעוצמה  בזתרוני  נחרט  שזה  יודע,  אני 
תרומותיי  את  ולשלש  להת(יל  עצמי  על  מקבל  שאני  לזעוק  צורך 

למוסדות תורה וחסד, אבל לא היו בי את התוחות....
עתשיו' - סיים האיש את דבריו המצמררים, 'עתשיו אני (ה. נגאלתי 
עצמי  על  מקבל  הריני  להבטיח.  התח  את  בי  ויש  לחיים,  ממוות 
להת(יל ולשלש את תרומותיי למוסדות תורה וצדקה!' - קרא ברגש, 

ותולם מביטים ואינם מאמינים...
גנוט שליט"א,  את הסיפור הזה סיפר לנו הרה"ג רבי שמואל ברוך 
בדבריו  הגביר  את  שמע  אוזניו  במו  כי  העיד  אישית  בשיחה  אשר 
שלא  ביקש  אולם   - הגביר  של  שמו  את  לנו  סיפר  ואף  הנרגשים, 

לפרסם את שמו ברבים. וללמדנו:
יש דברים שאיננו יכולים לאמוד את כוחם. יש כלים שאיש מאיתנו 

לא יכול לשער את גודל ערכם. אחד מהם הוא הנתינה - - - 
תשיהודי נותן לזולת, מעניק מתס(ו לעני ואביון, הוא מחולל מה(ך 
שמימי. גם אם הוא תבר במצב של 'מוות קליני', עוד נותר לו סיתוי 
של ממש, עדיין יש לו תקווה. תי לנתינה יש תח, היא משדדת מערתות 
עולם, היא הו(תת גזרי דין. צדקה תציל ממוות - זו לא רק הבטחה או 

ברתה, זו (שוט עובדה, סגולה בטוחה!
מסוגלים  הללו  הימים  ה(ורים.  ימי  נתינה,  ימי  ערב  נמצאים  אנו 
הבה  יקרים,  אחים  לב.  בתל  לעידודה  התח,  בתל  הנתינה  להעצמת 
ננצל את הימים האלה לתת, לחזור ולתת, לחזור ולתת עוד ועוד. תתל 
- תך נזתה ל(תוח לנו עוד ועוד שערי רחמים, תך נזתה  יותר  שניתן 

להש(יע עלינו ועל תל בית ישראל רוב ש(ע ושמחה לאורך ימים!

 לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון 
6182918@gmail.com-של הרב אשר קובלסקי: במייל, כתבו ל 

מתוך הספר המפואר פניני פרשת שבוע

הבה נרבה בצדקה ובנתינה, ביום 
ה(ורים ובתל ימות השנה. זו הדרך 
ל(תוח שערי שמים להש(יע ש(ע, 
זו הדרך ל(תוח שערי גם עדן, 
וזו גם הדרך לשמחה של אמת!
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לאחר שקם מהשבעה, הוא הגיע לבית התנסת העתיק בביאליסטוק, 
והחליף מקום תדין האבלים. מאז הרגיש התעלות מיוחדת מאד בת(ילותיו 

שהתקבלו מיד. לאחר ברור הענין התגלתה הסיבה המ(תיעה מאד...

עד תמה גדולה ההש(עה שיש על תל אחד ואחד, מתניסה למקום קדוש

הרב בנימין בירנצוייג

"ְוָעִׂשיָת ְׁשַנִים ְּכֻרִבים... ֹסְתִתים ְּבַתְנֵ(יֶהם ַעל ַהַּכֹּפֶרת" תשמות ת"ה, י"ח - י"טפ

אגודת  של  הראשונה  הגדולה  בכנסיה  המלהיבים  המשאות  אחד 
ישראל בשנת תרפ"ג בוינה, היתה של מרן הגאון רבי משה מרדכי 

אפשטיין זצ"ל, ראש שיבת 'כנסת ישראל' סלבודקא.
ראש  עמד  הנוכחים,  על  רב  רושם  בזמנו  שעשה  הנלהב  במשאו 
הישיבה על שינוי מפליא בפרוש רש"י על המילה 'כרובים', המופיעה 
בתורה פעמיים: אחד בפרשתנו, שם כתוב: "ועשית שניים כרובים 
סוככים בכנפיהם על הכפורת" ופירש רש"י – 'כרובים, דמות פרצוף 
תינוק היתה להם'. ואילו בפרשת בראשית, על הפסוק "וישכן מקדם 

לגן עדן את הכרובים", מפרש רש"י – 'כרובים, מלאכי חבלה'.
וכי  רבתי!  תמיהה  המתכנסים  האלפים  בפני  הישיבה  ראש  והעלה 
יתכן שאותה מילה, מפרש רש"י בשני אופנים כאלו קיצוניים?! פעם 

אחת הכוונה לפרצוף תינוק, ופעם אחת הכוונה למלאכי חבלה?!
בעניין  ומכונן  מוסד  יסוד  לנו  לרמוז  בא  שרש"י  לשון,  בטוב  וביאר 
כשהם  הכפורת,  על  בכנפיהם  סוככים  כשהכרובים  הבנים:  חינוך 
נמצאים סמוך לארון העדות, בתוך בית המדרש - אז פרצוף תינוק 
כשהכרובים  אבל  אותם.  ומחנכת  אותם  מעדנת  התורה  להם,  יש 
יכולים  הם  אז  מדרש,  לבית  מחוץ  יוצאים  כשהם  עדן,  לגן  מחוץ 

להיהפך למלאכי חבלה!
עד כדי כך גדולה היא השפעת מקום תורה! כל עוד הבן נמצא במקום 
תורה בבית מדרש, הוא מושפע ממנו לעידון דרכיו והנהגותיו, אבל 
אם ח"ו עוזב הוא את הבית מדרש, מתרחק מההשפעה של קדושת 
חבלה  למלאך  להיהפך  יכול  ומעודן,  טוב  תינוק  אותו  הרי  התורה, 

מסוכן!!

הנורא  המעשה  מסופר  קטו(  בראשית  שמעוני  )ילקוט  במדרש 
וכבשוה,  לירושלים  הרומאים  כשנכנסו  משיתא.  יוסף  עם  שהיה 
הגיעו לבית המקדש ורצו להיכנס ולראות את הבית המפואר ששמו 
גם שמע כלי המקדש המפוארים  ולתהילה.  יצא בכל הגויים לשם 
לקחתם איתם, אלא  ורצו  חמדו הם אותם  וכמובן  לאוזניהם,  הגיע 
שכשהגיעו לבית המקדש נפל עליהם פחד נורא, ולא העזו להיכנס 
לתוכו. אספו הם את כל היהודים אשר בירושלים, והביאום לרחבה 
יכנס  היהודים  מן  שאחד  הרומאים  הכריזו  המקדש.  בית  שלפני 

שאף  היהודים  שראו  שאחר  כמובן  יכנסו.  הם  אח"כ  ורק  תחילה 
עוז  שירהיב  אחד  פתי  ולו  נמצא  לא   - להיכנס  מפחדים  הרומאים 

להיכנס לבית המקדש שאסור בכניסה לזרים.
ראו הרומאים שאף אחד לא יתנדב להיכנס במקומם, קמו והכריזו: 
מי שיכנס תחילה, כל מה שיוציא הרי זה שלו! היה שם יהודי אחד 
היה  יכול  לא  הזו,  ההכרזה  את  שמע  וכאשר  משיתא,  יוסף  ושמו 
לעמוד בפיתוי העצום הזה, לזכות באחד מכלי המקדש, קם ועמד 

על רגליו ואמר: "מוכן אני להכנס תחילה לבית המקדש!"
מתארים אתם מה התרחש באותו רגע בין אלפי היהודים שנוכחו שם? 
ה' הגדול, שקם  ונורא, על החילול  וביזיון עצום  איזו הרגשת חידלון 
יהודי ומסכים לעשות מעשה נורא כ"כ של חילול שם שמים, שאפילו 
המקדש,  לבית  משיתא  יוסף  אותו  נכנס  מעשותו.  פחדו  הרומאים 
כאשר כולם מלווים אותו במבטים מושפלים ובעצב רב, על מעשה 

נפשע ומזעזע זה, הנעשה לעיני הרומאים וגורם חילול ה' נורא.
וכך כעבור זמן מה מופיעה דמותו של יוסף משיתא בשערי המקדש, 
ובידו לא פחות מאשר המנורה הטהורה עשויה כולה זהב. כמה זעם 
וחרון הופנו כלפיו באותו זמן, על חילול כלי הקודש והמקדש, נורא 

ואיום! 
מאד  חמדוה  בתפארתה,  כך  המנורה  את  כשרואים  הרומאים,  והנה 
ויאמרו ליוסף משיתא: "אין דרכו של אדם פשוט להשתמש בכלי כזה 
מפואר! בשביל כלי כזה צריכים ארמון גדול ומפואר, אתה תוכל ליהנות 

מכלים יותר קטנים ושימושיים, אך לא המנורה המפוארת הזו!".
כלי. הפעם מה שתוציא  לך  ובחר  "הכנס שוב,  לו הרומאים:  אמרו 

יהיה שלך!". 
יוסף משיתא מסרב! ואומר בקול: "די לי  ואז התרחש פלא עצום: 
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שהכעסתי את בוראי פעם אחת, עוד אכעיסנו פעם שניה?".
ניסו הרומאים לשדלו, והבטיחו לו ויתור על מס למשך שלוש שנים, 
במדרש  מסופר  להיכנס.  מסכים  אינו  בשלו,  משיתא  יוסף  אבל 
היה  משונה.  במיתה  והמיתוהו  עליו,  חמה  הרומאיים  שנמלאו 
לי  אוי  בוראי!  את  שהכעסתי  לי  "אוי  וזועק:  מצווח  משיתא  יוסף 
שהכעסתי את בוראי!". יוסף משיתא מת על קידוש השם, ובשעה 
קלה עלתה נשמתו לגן עדן. יצאה בת קול ואמרה: "יש קונה עולמו 

בשעה אחת". 
סיפור מרגש מאד! אבל זועקת מאילה השאלה: מה קרה לאותו יוסף 
משיתא, שבפעם הראשונה העז רוחו בפני אלפי בני עמו, לעשות 
חומרת  את  שהעצים  דבר   - הרומאים  בפני  ועוד  חמור  כה  מעשה 
בשביל  והכל  בעקבותיו,  שהיה  הנורא  ה'  החילול  וגודל  המעשה 
השניה,  בפעם  והנה  המקדש.  מכלי  באחד  רח"ל  לזכות  ממון  בצע 
כשהעלו לו את המחיר והסכימו אף לוותר לו על המס לכמה שנים, 
פתע פתאום נעמד יוסף משיתא כצור החלמיש, כנגד כל הפיתוים, 
וכשמולו עומד גזר דין מוות נוראי ואכזרי מאין כמותו - מה הגורם 
לשינוי המפתיע הזה בהתנהגותו של יוסף משיתא? והלא כלל בידינו 

מחז"ל: עבר אדם עבירה נעשית קלה בעיניו?!
יסוד נפלא וחשוב, אמר כאן מרן הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל, 

מקים ממלכה של תורה, הלא היא ישיבת פוניבז' המעטירה:
ההשפעה שאדם מקבל כשהוא נכנס למקום קדוש או מראיית אדם 
 - קדוש  במקום  ההמצאות  עצם  פעולה  שום  עשה  שלא  אף  גדול, 
היא השפעה שנספגת בנפשו, היא השפעה שלאחריה הוא כבר לא 

אותו אדם שהיה לפני כן, הוא בריה חדשה לגמרי!
יהודי פשוט, שמעולם לא דרכה רגלו בין כותלי  יוסף משיתא היה 
מדרשות,  ובתי  תורה  לומדי  בין  להסתופף  זכה  ולא  המקדש,  בית 
ולכן כשהכריזו על האפשרות לקבל ולהרוויח רח"ל מכלי המקדש, 
לא עמד בכך ונכנס. אבל בפעם השניה - כבר קיבל השפעה עצומה 
ממקום המקדש. כמה דקות שהיה בתוך המקדש השפיעו על נפשו 
בו  היה  ולא  חדשה,  לבריה  אחר,  לאדם  הוא  נהפך  וכבר  ונשמתו, 
ולעשות את המעשה הנפשע של כניסה למקום  יותר העוז לחזור 

המקדש! עד כדי כך שהסכים למסור נפשו למיתה קשה ונוראה!
לא יאומן עד כמה גדולה ההשפעה שיש על כל אחד ואחד מכניסה 
לספוג  מנת  על  כשנכנסים  וכמה  כמה  אחת  על  קדוש,  למקום 

קדושה, אין לתאר עד כמה זה משפיע על נפשו של כל אחד.

סיפר,  נוהברדוק  ישיבת  ראש  זצ"ל,  ווינטרויב  שמואל  רבי  הגה"צ 

ספסל  איזה  על  לפעמים  יושב  היה  וילקומיר,  בעיר  היה  כאשר  כי 
בבית המדרש, ואז תמיד היה מרגיש מיד התעוררות עצומה. הוא 
החל לחקור מה נשתנה מקום זה משאר המקומות בבית המדרש, 
בידו,  כי מקובל  לו  עד שמצא את אחד הזקנים המופלגים, שאמר 
שכאשר היה רבינו הגר"א זיע"א בגלות והיה בעיר זו, היה יושב על 
מקום זה בבית המדרש. השפעת לימוד תורתו של הגר"א, השפיע 

גם אחרי שנים רבות כל כך על המקום בו ישב.
גם מובא בשם מרן הגרי"ש אלישיב, שהיה מספר על אותו מקרה 
בביאליסטוק: יהודי אחד היה בעירה ביאליסטוק, ומפאת דיני אבלות 
מקום,  שהחליף  מאז  והנה  בתפילה.  מקומו  את  לשנות  צריך  היה 
בתפילותיו,  מיוחד  נועם  והרגיש  מקובלות  תפילותיו  שכל  הרגיש 
לאחר ברור התברר, כי במקום זה התפלל הגר"א באחד ממקומות 

גלותו, ובמקום זה ספג קדושה שמשפיעה לדורות. לא יאומן!
מה  שליט"א  זילברשטיין  יצחק  הג"ר  מספר  יביעו'  'טובך  בספר 
שסיפר מרן הג"ר חיים קנייבסקי שליט"א: "פעם ליוויתי את דודי 
ה'חזון איש' בטיול של בין ערביים, ברחוב הקרוי היום על שמו, כפי 
'שומרי שבת'  שציוו עליו הרופאים. כשהגענו סמוך לבית העלמין 
והמקום היה עדיין מוקף פרדסים, עצר לפתע ה'חזון איש' ואמר לי: 
כאן  אני מרגיש  ושוחחו בדברי תורה!  ישיבה  בני  זה עברו  'במקום 

קדושה יתירה!'"...

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג, 
7622500@gmail.com :כתבו ל

"תשהגענו סמוך לבית העלמין 
'שומרי שבת' והמקום היה עדיין 
מוקף (רדסים, עצר ל(תע ה'חזון 
איש' ואמר לי: 'במקום זה עברו 
בני ישיבה ושוחחו בדברי תורה! 
אני מרגיש תאן קדושה יתירה!'"...
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המשך מעמוד 1 | הגאון הגדול רבי יצחק שיינר זצ"ל

כשביקש  בלימוד,  מעניינות  שאלות  להביא  נוהג  היה  הוא  יפות. 
לשמוע מכל אחד מה דעתו עליה, ויצר אווירה מיוחדת של אהבת 

התורה והתענגות בלימוד וזיו התורה. 
"פעם כשהגיע בני שיחי' עם ילדיו, ראה רבי יצחק את אחד הילדים 
שאוכל את רצועת שעונו. הוא פנה אליו בכזו אבהיות ושאל 'אמא 
שלך מרשה לך לאכול את השעון?'. אך לא הסתפק בכך. הוא החל 
להסביר לו בנעימות מהו שעון, מהי המטרה שלו, כמה חשוב לשמור 
כל דבר לבל יינזק. הוא ידע בחכמה יתירה לחנך בנעימות בכל דבר 

ובכל גיל.
נזכר  הוא  ממש",  מיוחדים  היו  שבו  הזולת  ואהבת  "האמת 
בהתפעמות. "בני הגדול שלמד ב'קמניץ' זוכר, כיצד הוא היה מכוון 
דרכו של הת"ת כל השנים, והיו ימים שלא היו מלמדים והוא נכנס 
לכיתתם  ייכנס  שהוא  ציפו  ממש  הילדים  שיעור.  להשלים  לכיתה 
וישפיע עליהם מהודו. היה מקרה מיוחד, שהביאו פעם ממלא מקום 
באופן  התנהגו  כשהילדים  יומיים,  ואחרי  הכיתות,  באחת  ללמד 
שאינו ראוי, הוא קם ועזב את הת"ת. רבי יצחק נכנס לכיתתם, ואז 
מחמת  שרק  להם  ותיאר  מלמד,  אותו  הוא  מי  להם  להסביר  החל 
- הגיע ללמד אותם, למרות שהוא  ילדיו  לו מה להאכיל את  שאין 
הם  עזב,  והוא  ציערוהו  כה  שהם  ועתה  יותר.  רמה  למשרה  ראוי 

גורמים שילדיו של המלמד יוותרו רעבים!
"אחרי שהילדים קלטו את הדברים, הוא המשיך ואמר: 'ומלבד זאת, 
ציערתם בן אדם יהודי! אתם חייבים לבקש מחילה!'. דעתו לא נחה 
עד שסידר שתלך משלחת מבני הכיתה לבקש את סליחתו, והדבר 
נחרט בליבם עד שהפכו לאחת הכיתות הנבחרות בכל שנות הת"ת".
"רבי יצחק זצוק"ל היה מוכשר מאד והיה לו שכל ישר", מעיד הגיס 
עדיו  כי  ראו  ודעת'  ב'תורה  הישיבה  "ראשי  שליט"א.  ויסקי  הגר"נ 
לגדולות, והשקיעו בו רבות להצמיחו ולגדלו. הגיעו הדברים עד כדי 
שבמשך  זצוק"ל,  גרוזובסקי  ראובן  רבי  הגאון  מרן  רבו  שהעיד  כך, 
קודם  זאת  השמיע  בישיבה,  למוסרו  שהכין  שיעור  כל  שנים,  כמה 
לתלמידו המובהק רבי יצחק, כשהוא סומך על שכלו הבהיר וישרותו 

הלמדנית".
רבי יצחק הגיע ל'תורה ודעת' מרקע לא ישיבתי בעליל, הלא תן?

התקרב  שכשהוא  האמת,  מיוחדת.  תורה  אהבת  לו  הייתה  "נכון. 
לעולם התורה והישיבות, הוא כבר היה בגיל בוגר, ובעיירתם לא היה 
מושג של תורה כלל, לא היה ממי לשמוע על ענין של תורה, והוא, 
כדרכם של בני גילו, למד בבית ספר של גויים. האמא שלו והאבא 
משולח  שם  היה  ובמקרה  ישיבה,  כזה  דבר  שיש  ידעו  לא  גם  שלו 
בשם הרב בנדר, שראה אותו מסתובב כבחור בבית, בהגיעו לאסוף 
כבחור  הוא  מה  שאלו  כדרכו  שלא  והוא  לישיבתו,  כספים  אצלם 

ואינו בישיבה? רבי יצחק התפלא על השאלה,  ישיבה עושה בבית 
אז  המצב  היה  זה  הלימודים...  הסתיימו  כבר  הספר  בבית  שהלא 

באזור כולו.
על  נפלו  ודבריו  ישיבות,  יש  יורק  שבניו  להם  אמר  משולח  "אותו 
מיוחדת,  יהודיה  היתה  ע"ה,  חמותי  שלו,  האמא  קשובות.  אוזניים 
בדמעות  בכתה  שבת  ליל  ובכל  בפולניה,  חסידי  מבית  באה  היא 
שליש שבנה היחיד יצמח להיות תלמיד חכם, מבלי שידעה אפילו 
אותו  שלחה  לדרכה,  הדבר  שנקרה  ועתה,  הדבר.  ייעשה  כיצד 

בשמחה לישיבת 'רבינו יצחק אלחנן' בניו יורק.
"בהמשך הוא לא חש בטוב וחשב לחזור לביתו, במחשבה שכנראה 
שבאותה  סובב,  הסיבות  כל  מסובב  אך  לישיבה.  ישוב  לא  כבר 
חבר  ובעזרת  ודעת',  'תורה  של  קעמפ  בקיץ  שם  היה  הזדמנות 
הוא הגיע לקעמפ, שם הוא פגש בגאון רבי שרגא פייבל מנדלוביץ 
 – מיד  חרץ  הביתה  בדרכו  שהוא  ומששמע  בו,  שהתעניין  זצוק"ל 
'אתה שייך לישיבה שלנו, ואינך חוזר אלא לישיבתנו'. כך הוא נכנס 

לישיבת 'תורה ודעת' ודבק בגדוליה וראשיה".
העובדה שהוא ה(ך לבחור ישיבה, הש(יעה על הבית תולו?

"לחלוטין! האווירה בבית השתנתה לבלי הכר. הוא הכניס מושגים 
ישיבתיים לבית כולו. הבנות למדו אז באותם ימים בתיכון המקומי, 
אך  מאד.  שם  הצליחה   -  14 כבת  שהייתה  ע"ה,  אחותו  ורעייתי, 
כשראתה את כל המצב סביבה, ואמה הבינה שכל מי שלמדה איתה 
ירדה מהדרך, החליטה האם להוציא אותה בכח מהתיכון, וכך היא 
ישבה בבית ולמדה בביתה לבדה עם אמה. שוו בעצמכם, בת צעירה 

בגיל 14, למדה לבדה בביתה וויתרה על כל הלימודים היוקרתיים!
שהיה  שלמרות  ז"ל,  חותני  מאביו,  מלא  גיבוי  קיבל  גם  יצחק  "רבי 
על  נפשו  את  שמסר  מאד,  כשר  שמים  ירא  יהודי  היה  בעל-בית, 
– שלא הסכימו שייסע  ולאביו  לרבו  שמירת השבת, כפי שהבטיח 
לארה"ב מחששם שיחלל שם שבת. הוא בחר לו עבודה של אופה, 
שזו הייתה העבודה היחידה שלא היה צריך לעבוד בשבת. המסירות 
כמה  לעתים  ישן  אביהם  את  שראו  הילדים,  בעצמות  נחרטה  הזו 
לציבור  הלחמים  את  הלילה  כל  לאפות  שיוכל  כדי  ביום,  שעות 

היהודי, כדי לא לחלל שבת".
מהיתרות של שנים תה רבות, מה נקודת גדלותו המרתזית של הגאון 

הגדול רבי יצחק זצוק"ל בעיניתם?
"קשה להצביע על משהו מיוחד, כי הוא היה אדם גדול בכל מהלכיו. 
אבל דבר אחד אציין שהבחנתי בו: אצלו לא היה זמן ורגע מיותר, 
הוא ניצל את הזמן עד תומו. לא היה לו רגע בודד שהתכלה לבטלה".

)נערך מתוך מוסף שבת קודש יתד נאמן יתרו תשפ"א(

המשך מעמוד 13 | הרב יהושע לייבזון

המשך מעמוד 7 | הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א
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המשך מעמוד 13 | הרב יהושע לייבזון

פתאום.  כך  שהופיע  הזר  מיהו  תוהה  קרוא,  הבלתי  האורח  לעבר 
"הרב ש.", קרא הדוקטור בהפתעה,  ארכו כמה שניות עד שזיהה; 

"מה אתה עושה כאן בשעת לילה שכזו?".
ורציתי  הדרך,  באמצע  רכבו  עם  נתקע  שהדוקטור  בטוח  "הייתי 

להציע עזרה", ענה הרב ש. בטון מתנצל.
הוא  כי  היה  נראה  הדוקטור.  אותו  הרגיע  ה'!",  ברוך  בסדר,  "הכל 
חוכך בדעתו, האם להסביר לרב ש. את הסיבה האמיתית שמחמתה 

עצר בשולי הדרך ושעיניו אדומות מבכי.
לבסוף החליט להסביר:

"אני חוזר כרגע מבית החולים, לשם נקראתי בדחיפות על ידי אחד 
ביקש  האיש  מסובך.  רפואי  למצב  שנקלע  צעיר  יהודי  ממטופליי, 
להתייעץ איתי טרם הטיפול, וביקש גם שאהיה נוכח ושותף במהלך 

הטיפול.
לאיש  לסייע  כדי  שביכולתי  ככל  שעשיתי  לומר,  יכול  אני  כרופא 
לעבור את הטיפול בצורה המיטבית. לצערי הרב, מצבו עדיין קשה 
ביותר. כיון שמצד תפקידי כרופא מיציתי את כל האפשרויות שבידי 

הדבר,  את  בעבורו  לעשות  אלא  עתה  לי  נותר  לא  לו,  לעזור  כדי 
תפילה  בעדו  לשאת   – ביותר  החשובה  ההשתדלות  הוא  שבעיני 
מעומק לב ובדמעות לפני רופא כל בשר, שישלח לו מהרה רפואה 

שלימה מן השמים בתוך שאר חולי ישראל".
לדעת  מבלי  דבריו,  סיום  עם  הרופא  הפטיר  תמיד",  נוהג  אני  "כך 
שבמשפט זה הוא חושף את הסוד, שעומד מאחורי סיפור הצלחתו 

המופלא.
רבים במהלך השנים.  כה  נפתרה התעלומה שהעסיקה  בבת אחת 
הנודע,  הדוקטור  של  המיוחדת  הצלחתו  סוד  התגלה  אחת  בבת 
שזכה להיות שליח נאמן לרפא רבים וטובים מיהודי לונדון ומאנשי 

העולם כולו.
לסייע  כדי  שרכש,  הנרחב  הרפואי  בידע  הסתפק  לא  הדוקטור 
למטופליו. ביודעו כי המפתח האמיתי לריפוי בכח התפילה - הקפיד 
את  שנשאה  היא  ותפילתו  ממטופליו,  אחד  כל  בעבור  להתפלל 

פירות הצלחתו.

)מתוך עלון  "וכל מאמינים" יתרו תשפ"א(

המשך מעמוד 7 | הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א

מעיק עליה מאד.
ובזהירות  אמה,  בבית  קמעא  הבת  נשארה  לכולל,  בעלה  כשהלך 
ניסתה לגלות מה מעיק על ליבה. היא ניגשה אליה ושאלה ברכות: 

"אמא מה מעיק עליך? מה מכעיס אותך? מדוע את כל כך רוגזת?"
אך  ליבה.  מסתרי  את  לגלות  רצתה  ולא  האם,  התחמקה  מתחילה 
לאחר שהפצירה בה הבת שוב ושוב, פתחה האם את פיה, ואמרה: 
"נראה לך שזו התנהגות יפה מצד בעלך? הוא מתנהג אלי מאד לא 

יפה!".
הבת נדהמה מאד! הרי הוא העריך וכיבד כל העת את אמה עד מאד, 
והוא אדם טוב ונחמד, ולא ראתה מעולם שהוא מזלזל בה חלילה. 
אבל היא הבינה שהיה כנראה משהו שאמה נעלבה ממנו מאד. היא 
לגלות שום מקרה שאולי  ולא הצליחה  זיכרונה,  ניסתה לרענן את 
דיבר בעלה בצורה לא מכובדת לאמה. ובהיות שראתה שאמה מאד 
נפגעה ממנו, הרגישה צורך דחוף לברר מה קרה ביניהם. היא החלה 

לשאול ולברר פרטים נוספים אצל אמה מה היה ומתי.
כשראתה האם את פליאתה, תמהה בקול: "וכי לא ראית? הרי גם 
את בעצמך עמדת שם! כשביקשתי ממנו הלוואה קטנה של מאה 
שקלים בלבד, והוא לא נתן בי שום אמון, ולחש באוזנך 'נראה מתי 
לי לאחר שהשקעתי בשבילכם את  זה מה שמגיע  וכי  יחזור'...  זה 
החתונה  הוצאות  ושאר  והרהיטים,  היקרה  הדירה  בקניית  חיי,  כל 
ותקילין?  טבין  דולרים  אלפי  עשרות  בכמה  שהסתכמו  המפוארת, 
גם הוא נהנה מהם יפה מאד! ועתה בשביל הלוואה קטנה של מאה 

שקלים, הוא לא נותן בי אמון, ושואל מתי זה יחזור?"
"דעי לך בתי!", סיכמה האם בכעס מופגן, "שאני נפגעתי עד עמקי 

נשמתי, ואיני יכולה לחזור על כך לסדר היום!".
כששמעה הבת במה דברים אמורים, החלה פתאום לצחוק ולצחוק, 
עד שלא יכולה היתה לעצור ברוחה... והאמא עומדת בצד משתאה, 
ואת צוחקת  וכאובה  ופגועה  "אני עומדת נעלבת  זה מהו?  לשחוק 

ממני? מה מצחיק כאן?", תהתה האם.
משנרגעה הבת מצחוקה, פנתה לאמה ואמרה לה: "סלחי לי אמא 
יקרה! את פשוט לא הבנת כלל מה הוא אמר, הוא בכלל לא התכוון 
שנים,  כמה  כבר  תחביב  לו  יש  בריא,  שיהיה  הנחמד,  בעלי  אליך! 
לידיו.  יחזור שוב  לידו, כדי לבדוק מתי הוא  לסמן כל כסף שמגיע 
ידינו, מתי  יוצא מתחת  זה שעכשיו  'נראה בשטר  לי,  ועל כך אמר 
הוא יחזור אלינו'... ואת שעמדת בצד והאזנת - לא הבנת כלל את 
עמקי  עד  בחינם  שנפגעת  עד  נכון,  לא  לעצמך  ופרשת  המדובר, 

נשמתך"...
מאז אותו מקרה מסתובבת האם האלמנה, ומספרת בכל מקום את 
לדון את  היכן מגיעה החובה  כדי ללמד עד  המקרה המדהים הזה, 
האדם לכף זכות. וכלשון משנתנו )אבות פ"א מ"ו(: "והווי דן את תל 
האדם לכף זכות", את כל האדם ממש, כי לעולם אי אפשר לדעת מה 
כוונתו, ומה מעלה על ליבו במשפט שכזה, למה התכון מי שאמרו...
זה,  מעשה  בטיב  תיוצא  מדהימים  מקרים  תמה  בחז"ל  מצינו  ותבר 
לתאורה  הנראים  בדברים  אף  זתות,  לתף  תמיד  לדון  שצריך  ממה 
תרחוקים. עיין היטב אבות דרבי נתן ת(רק שמיניפ, ובגמרא שבת תדף 

קתז ע"בפ ועוד.

)מתוך 'טיב המעשיות'(
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 האם מותר להשתמש בקרם גוף בתשעה באב? 
 האם מעוברת בזמננו חייבת לצּום בתשעה באב?

 חולה האותל בתשעה באב שחל ביום ראשון – האם עליו להבדיל ל(ני אתילתו?

סיתום 
שבועי 

ב'דף יומי 
בהלתה'

דיני חולה בתשעה באב

כתבו  והפוסקים  באב.  בתשעה  מלצּום  פטור  חולה   •

הגדרות שונות בנוגע למחלה הפוטרת מלצום. ומי שנחלש 

או  חזקים,  ראש  מכאבי  שסובל  כגון  הצום,  מחמת  מאוד 

סחרחורות, נחשב כחולה לענין זה. 

שהקלו  ויש  באב,  בתשעה  לצּום  חייבות  מעוברות  נשים   •

בכך בזמננו במקום שמזג האוויר חם, כגון בארץ ישראל, ויש 

שהחמירו בכך אף בזמננו כאשר אין סיבה רפואית להקל.

שלושים  חלוף  עד  באב  מתשעה  מלצּום  פטורה  יולדת   •

פעמים   – מניקה  היא  ואם  מהלידה;  שעות(   720( יממות 

שפטורה מלצום אף זמן רב לאחר הלידה.

איסורי תשעה באב

• הרחיצה אסורה בתשעה באב, אך רק כשהיא נעשית לשם 

תענוג, ולכן, רחיצה להסרת לכלוך, לרפואה, להעברת רוח 

רעה, לאחר היציאה מבית הכסא, ולצורך לימוד ותפילה – 

מותרת.

• הסיכה בשמנים ובקרמי גוף למיניהם – אף של אבר בודד 

– אסורה בתשעה באב, כאשר היא נעשית לשם תענוג, אך 

לא כשהיא נעשית לֵׁשם הסרת לכלוך.

העשויה  ונעל  באב.  בתשעה  אסורה  עור  נעלי  נעילת   •

נוחה כנעל עור  מחומר אחר, מותרת בנעילה, אך אם היא 

רגילה – יש שהורו להימנע מנעילתה, ויש שהקלו אף באופן 

זה.

• 'שאלת שלום' אסורה בתשעה באב, והנתקל באדם שאינו 

רפה  בשפה  להשיבו  מותר  לשלום,  וֵברכו  זו  הלכה  יודע 

באב  שבתשעה  לו  לומר  עדיף  ולכתחילה,  ראש;  ובכובד 

אסור לברך לשלום. 

יד,  בלחיצת  ואף  באב,  בתשעה  טוב'  'מזל  לאחל  מותר   •

ויש  אך יש שכתב שאין לאחל איחול זה לפני חצות היום. 

שכתב, שלמרות שהדבר מותר, עדיף לדחותו ליום אחר.

ישראל שלא לעשות בתשעה באב כל מלאכה  כל  • מנהג 

שלא  וכן  ביום;  ובין  בלילה  בין  ממושך,  עיסוק  הדורשת 

כל  בעשיית  להקל  אשכנז  בני  ומנהג  במסחר.  לעסוק 

להסחת  הגורמת  מלאכה  מלבד  חצות,  לאחר  מלאכה 

הדעת מהאבילות. ומותר לעשות כל מלאכה בתשעה באב 

גוי, למֵעט מלאכה הנעשית בפרסום רב,  באמצעות שליח 

כגון בניית בית.

• נערה העורכת קייטנה בתשעה באב, כמצוי בארץ ישראל 

התשלום  את  תגבה  שלא  שהורה  זמננו  מפוסקי  יש   –

מההורים בתור שכר, אלא בתור מתנה.

• כאשר תשעה באב חל בשבת, מותר לאכול ללא הגבלה, 

ואסור להראות סימני אבילות בפרהסיה. ואבילות ב'דברים 

שבצינעה' – לדעת השולחן ערוך אינה חובה, ולדעת הרמ"א 

היא חובה.

ת(ילה והבדלה בתשעה באב

• מנהג רוב ישראל שלא להתעטף בטלית גדול ושלא להניח 

בתפילת  אלא  באב,  תשעה  של  שחרית  בתפילת  תפילין 

להתעטף  הקבלה  פי  על  שנוהגים  ספרד  מבני  ויש  מנחה. 

בטלית ולהניח תפילין בתפילת שחרית, אך אף למנהגם יש 

לחלוץ את התפילין לפני אמירת הקינות. ולכל הדעות, ניתן 

להניחן כבר מחצות היום ואילך; ויש שמוסרים כי הגר"א נהג 

להניחן לפני חצות, לאחר סיום אמירת הקינות.

ונדחה  בשבת  שחל  או  ראשון,  ביום  חל  באב  כשתשעה   •

ללא  באב,  תשעה  במוצאי  היין  על  מבדילים  ראשון,  ליום 

עליו  באב,  בתשעה  האוכל  וחוֶלה  והבשמים.  הנר  ברכות 

להבדיל לפני אכילתו.



מבקש לתת לבני עמך להשתכר 

ביין המלך על חשבון המלוכה. 

ענהו רבי אליעזר ואמר, היות 

והמלך ביקש לעשות עימי הסכם, 

שבלא נסיגת הדגים יגרש את בני 

עמי ממלכותו, זהו התנאי שלי 

להסכם. נשתכנע המלך ואמר הנני 

מסכים לדברך, אולם זכור תזכור, 

ך ג' ימים לא יסוגו הדגים, שבאם תו

אזי יעזבו היהודים מכל ממלכת 

הולנד את ארצם לצמיתות. 

והמלך הוציא אכן צו לפיו יממן 

המלוכה יין לרוב על חשבון 

המלכות לכל היהודים. והיהודים 

הציבו ברחובות עיר חביות גדולות 

לרוב מלאים יין, והעיר 

אמסטרדאם צהלה ושמחה בטוב 

גאתה לב ומשתה, והשמחה

עד שלא היתה זכורה ,שחקים

שמחת פורים באמסטרדאם כאותו 

פורים. ויהי בפורים לעיתותי ערב, 

בשעת סעודת היום, הגיע שליח 

מאת המלך לבית הרה"ק רבי 

אליעזר והודיעו שכל הדגים נסוגו 

מהנהר והעיר ניצלה מגזירת המים.

453גליון 
"אפי' תששנה 

זכור-תרומהפרשת 

שמחת פורים באמסטרדאם

מסופר שבימי הגה"ק רבי אליעזר 

בעמח"ס זיע"ארוקח מאמסטרדאם 

כידוע אמסטרדאם ."מעשי רוקח"

יושבת על הנהר וסכר מים עב מגין

עליה לבל ישטפו המים את העיר. 

עלו על ,בתענית אסתרשנה אחת 

הנהר רבבות דגים בעלי חרצובות 

בראשיהם, ובחרצובותיהם דפקו 

והיה נראה שבתוך זמן ,על הסכר

מועט יבקע הסכר וכל העיר ישטף 

במי הנהר. שלח המלך לקרוא 

להרה"ק רבי אליעזר האב"ד, 

והזהירו שאם תוך שלשת ימים לא 

והסכנה לא מהנהריסוגו הדגים

, יוציא המלך כתב גירוש תחלוף

מיידי לכל יהודי הולנד. 

ענה רבי אליעזר למלך, שיש בכוחו 

לקבל על עצמו בקשתו, בתנאי 

שהמלך יממן מקופת המלוכה יין 

לרוב למחר ליום הפורים, שיוכלו 

היהודים לשתות כאוות נפשם באין 

מעצור. ענהו המלך בכעסו ואמר 

מורד במלכות אתה, כי אני מבקשך

להתפלל ולצום בתענית, ואתה 

מעשה בחסיד אחד שהיה מטייל בחיפה על 

בלבו ואמר, תאמר שפת הים, והרהר

שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות שער 

מזרחי של בית המקדש ושני פשפשין אבן 

אחת של מרגלית? מיד יצאה בת קול 

ואמרה לו, אלולי שאתה חסיד גמור, כבר 

היתה מידת הדין פוגעת בך, כל העולם לא 

נברא אלא בששה ימים, ושער מזרחי של 

בית המקדש אי אפשר לעשותו הוא ושני 

קש ישפשין אבן אחת של מרגלית? בפ

בון יר,רחמים על נפשו ואמר לפניו

העולמים, אף על פי שבלב הרהרתי, 

בשפתי לא פרשתי. מיד נעשה לו נס, ונבקע 

לפניו הים, וראה מלאכי השרת מחצבים 

באבן ליפותה ולעשותה חלק, מחקקים בה 

ועושים צורות וצעצועים בתוך האבן, 

ית המקדש, זה שער מזרחי של ב,ואמרו לו

ושני פשפשין אבן אחת של מרגלית.

( פס"ד ל"ג פסק"ז ס"ז)

נדבת הר"ר יצחק הרטמן הי"ו

ע"ה מרגלית ב"ר שמואל מאירלע"נ אמו מרת 

נלב"ע ח' אדר 

וליום השלושים י"א אדר של חותנו

ר' יעקב ישראל ב"ר ישכר בער לייפרהרה"ח 
זצ"ל 

תנצב"ה

שבתהזמני כניסת 
5:08ת"א: 4:53ירושלים:

שבתהזמני יציאת 
6:44ר"ת: 6:09ת"א: 6:07:ירושלים



ודורדורבכלותקוותםלנצחהייתתשועתם

סביבשישבוקדישאהחבריאתלמידיביןהיה זה בחג הפורים. 

רביהרה"ק החביבתלמידוגםהיובעש"ט הקדוש זיע"א,השולחן

ברכיו,עלשישבשאולהקטובנוזיע"אלבובשלרבהמרגליותמאיר

אךברוכים,כישרונותבוניכרווכברהיהבלבדשניםחמשכבן

בעיצומהלפתעהשירה.כישרוןספקללאהיהשבוהבולטהכישרון

אתשישמחוביקשוהקטןשאולק'האלהרביפנהפוריםסעודתשל

וידיוסמקוהאבשלפניופורים,לשמחתוכראויכיאהבזמרתוהציבור

שתשירמבקשהרביילדו:באוזןלחש,שאולקהבהתרגשות,רטטו

עצם,לאחורראשואתהטהקטרגעהרהרלפורים, הילדמיוחדמשהו

היהתחילהיעקב","שושנתשלמוכרלאחדשבניגוןופצחעיניואת

החדווההחלהואז,בהאצורשהלהטחרישיתזמרה,ורוטטאטיהניגון

,המדרשביתבחללמתיקותבגליומשתפכתלבבותכובשת,לבקוע

היוהנוכחיםברגש,ועלהוגברהלךהילדשלוהזךהצלולקולו

לבם.אתולמלאלהתגברהניגוןלשמחתומניחיםמהשירמוקסמים

אתכשסייםבוערות,ופניובדבקותעצומותעיניומקומועלישבהרבי

עליושבעדייןהבעש"טעיניו,אתשאולקהפקחהנפלאהשירתו

ה'בשאולקוהביטעיניואתפקחרגעכעבורשרעפיםאחוזמקומו

. אוהבבמבט

ברכתהימנוליטולהרביאלמאיררבינכנספוריםלמחרת

שלפניוהרצינולפתענוהרות,בפניםפניהםאתקיבלהרביפרידה,

ולפתע ,במחשבותיוהפליגארוךרגעבהרהורים,שקעוהואהרבי

רביהתפלא? מספרלימיםהקטןבנךאתאצליתשאירשמאאמר:

אדאגואניכאןאותוהשאר: "המשיךהרביאך, הבקשהלפשרמאיר

ה"איאותואחזירהקרובההשבתולאחרכרגיל,בלימודיושימשיך

לסוףלרדתכמבקשבילדומאיררביהביטקצררגע" בלבוב.לביתך

ילדי: בשמחהמאיררביאמראז. בחיובבראשוהנהןהלה, דעתו

השבועקודש. ימותשבתלאחרעדהרבישלכרצונואצלויישאר

בשולחנוושירתו,בשבתגםהרביאצלנשארה'שאולקבמהירותחלפו

ביוםהחסידים.וקהלהרביעבוררוחנילעונגהייתההרבישערך

מכמה וביקשהסוסים,אתלרתוםלעגלונוהרביהורהראשון

בידואוחזתכשידוהבעש"ט יצא מביתולנסיעה.להצטרףמתלמידיו

המרכבהאלעלואומרללאהתלמידים,המתינובחוץשאולקה,של

ידוע.לאמקוםאלבמהירותמתקדמתלעיירהמחוץאליצאהוהיא

של כשעה,נסיעהלאחרבהרהוריו.ומפליגבעצמומכונסישבהצדיק

כיואלכסיי הביןבמרוצתםהאטוהסוסיםמוכרת,לאלעיירההגיעו

וזהלאלכסייהרביסימןהמתאיםברגעמהמושכות,להרפותעליו

הרביאחריפסעווהתלמידיםירדההעגלה. החבורהאתעצר

ממנה,בקעומחרישותשצרחותאלמוניתבקתהלעברשהתקרב

בביטחוןלפסועהמשיךהרביאךמה,ברתיעהנסוגוהתלמידים

דלתאתפתחשאולקה, הבעש"טשלהקטנהידובכףאוחזכשהוא

יחד עם שאולקה. המרזח ונכנסבית

בשרמדושניאיכריםעשרותנורא,היההבאיםלנגדשנגלההמחזה

לידישבועדייןאחריםבקיאם,מתבוססיםהרצפהעלהתגלגלו

מעטיםרקלמחצה,ריקיםי"שבקבוקיבידיהםאוחזיםהשולחנות

בהשתוממות,בהםוהביטוהבאיםלעברמבטםהפנומהנוכחים

כבוד מעוררשיבהזקןעטורברביןכשהבחינוגבראלהשלתימהונם

! הסו, שקט"בחזקה וצעק בקול תקיףהלםהמוזג,שלדלפקואלניגשש

אתאליווהפנונדהמוכולםהאנשים, העצוםהרעשעללגבורמנסה

בקולםמגהקיםמזוגגמבטלעברונשאוהשיכוריםגם, מבטם

בשפתם,אליהםלדברהחלטובשםוהבעלרגעעודבצורמניות,

קטןילדכאןעימייש, הקשיבו"שמעו, בקולקרא, עמלים""איכרים

, הזההילדשלכקולוערבקולשמעתםלאפעםאף, נפלאלשירשיודע

טובלשיריודעשהואלכםדעואתכםלשמחכדילכאןאותוהבאתי

בסקרנותהביטווהשיכוריםששרר,בשקטרעמוהרבישלדבריומאוד."

נאשירבאוזנו:ולחששאולק'הלעברהרביגחןאזפמלייתו,ובבניברבי

לא יאונה תפחד,אליעקב""שושנתהנפלאהשיראתפעםשובה'שאולק

עלמתפלאכמולרווחה,קרועותבעינייםברביהילדרע, הביטלך כל

שלמדרשובביתיפהשמקומווהזךהמרטיטהשיראתלשירהבקשה

מצוותואולם, זההולליםבביתולאפוריםסעודתשלהקודשבזמןהרבי

הזאתבפעםבמתיקות, גםהשיראתמזמרהחלוהואעליוחזקההרבישל

הקצבאתמגבירקולואתלאטוהגבירובהמשךובמתינות,בלחששר

לשירה'שאולקכשסיים. המרזחביתחללאתערביםבצליליםוממלא

הידד.הידד,מחרידותובצרחותרועמותכפייםבמחיאותכולםפרצו

מישהו,כמחפשעברלכלוהביטעיניוונשאמדביקותוהרבי התעורר

הואחיפש,אשראתשמצאעדהנוכחיםכלעלעברמהירהבסקירה

ואחזולשולחןבסמוךשישבוצעיריםנעריםשלושהלעברהתקדם

בומביטיםהרביאלעיניהםאתנשאוהשלושהמשחק,קלפיבידיהם

בזהאותםומשךבידיהםאחזהרביסמיך,לערפלכמבעדחושיםבכהות

שאולק'הכיצד"שמעתםהחדר,במרכזוהעמידםמכיסאותיהםזהאחר

ענוהיהההימעושה,בגערהטובשםהבעלעליהםצעק"?יפהשר

השיכוריםשארנמרצים,ראשבנענועימלוויםקולנייםבגיהוקיםלעומתו

הרבישלא? שמךתהומית. מהברצינותבראשיהםמהנהניםבהםהביטו

פדואניהשניגמגםזוראייאקזורזו? ואתהאנטוןאנא"הנעריםאחדאת

בכעסואמרבראשונענעטובשםהשלישי. הבעלגיהקפדריךפד

ששרהקטןהילדאת"הכירוקולורעםשלושתכם""שמעומעושה,

והגוןטובילדלו,קוראיםשאולק'השומעים?אתם שאולק'ה,שמולפניכם

אופןבשוםאותולשכוחתעזו"אלהרביהדגישתמיד"תזכרוזהואתהוא

סתום.בפחדבראשםונענעוקולניבגיהוקהשלושהגרגרוכן,"?הבנתם

כששלושתמהביתעמוויצאלקח הצדיק את שאולק'הכךאחר

לאהרביאתלשאול.ומחרישיםתמהיםאחריהםפוסעיםהתלמידים

וטמירהנסתרתכוונהלפניואשראתהואשיודעהרביעלחזקההעזו,

מקומואתותפסהמרכבהעלעלההרבייגידו.ימיםכאן,עומדת

בדרכהבחזרהיצאהוהמרכבההצטרפוהתלמידיםגםכבתחילה,

.מסתוריאירועאותומאזחלפורבות. שנים'למזיבוז

ובעסקיובעושרושנודעמצליחלאיש סוחרוהיהגדלה'שאולק

בעוד אחת מנסיעותיו היה זה בחודש אדר פעם כשהיה.הגדולים

הראוימןהקרב,הפוריםיוםעלדעתונותןהחלהארוכות לרגל עסקיו,

אפואהזדרזחשב,,וילדיירעייתיאתואשמחבביתיאשההזהשביוםהיה

וארזמיהראחרים,לימיםהשאראתודחהדחופותעסקאותכמהלסגור

הדרך,לוארכהמספרימיםלבוב,מגוריולעירבנסיעהופתחצרורותיו

אתלקצרוברצותולואצהלמשפחתו, הדרךעזיםחש געגועיםבלבו

העמיקההמרכבההיער,דרךאלהמלךמדרךמרכבתואתהפנההדרך,

ושאוללעצים,בינותדרכםאתלפלסעמלוהסוסיםפנימהלחדור

בבעתההתעוררלפתעתנומה.במעיןושקעבנחתבמושבוהתרווח

הסתכלהואבחרדה,ממקומוהזדקף? אניהיכןצעק?מי, סביבוהסתכל

מהםאחדבידם,נוצצותוסכיניםפניםרעולישלושהמולווראהסביבו

שאולמלוטשת,בסכיןמולונופפהוידמיד,מהעגלהרדלעברו:נהם

המשחריםליסטיםבידישנלכדוהביןהמזוויעה,למציאותבאחתהוטל

קצרחיפושערךלעברו,מונפתוסכינואליוקרבמהשלושהאחדלטרפם,

עצמומצאושאול,שריריתבזרועהדף אותווובצרורותיו,בבגדיו

ן.אילגזעאלורגליוידיואתבמיומנותכפתהשודדבבוץ,מתבוסס



אשראתלעכלשאולהחלישע,וחסרכשהוא כפותעכשיורק

נראתהלאישועהשוםאךבבהלה,עברלכלהתרוצצועיניואירע,

"התכונןבאכזריות,בורקותעיניואליוניגשהשודדיםאחדבאופק,

עצמךהכןלחיותלךנותרוספורים"רגעיםבקצרה,סינןלמות"

בגסות.סייםהבאות"לקראת

בנפשושאולמצאמפחד,בולטותועיניוחיוורותפניוורותת,רועד

רגעייאלההאחרון,לווידוידעתונותןוהחללהתעשת,הכוחאת

האהוביםהוריושלדמויותיהםקודרת,בהשלמההרהרהאחרונים

ריצדהכולוילדיו,רעייתושלדמותהרבה,בבהירותבזיכרונוחלפו

נפרדכברוהואדמעותמלאועיניומהיר.כסרטעיניולנגד

נוספת לפצע עלתה תמונהעליו,והאהובהיקרמכלבמחשבתו

אביו,ברכיעליושבקטןילדכשהיהכפרימרזחביתלנגד עיניו,

לשמוערוצההואשתשיר,רוצההרביה'שאולקלולוחשואבא

עיניואתשאולפקחלרגע, יעקבשושנתאתתשירמזמראתהכיצד

הוארחוקים,לימיםבעקשנותאותושסחףהרהוריומחוטוהתנתק

הרותחותלדמעותלבשםלאבעצמוהעגומה,המציאותאלחזר

סביבשישבובשודדיםהביטהואפניו,אתלפתעששטפוהללו

אמרמפחיד, ניחא,בשקטביניהםומשוחחיםסועדיםהמדורה

ולקייםהמגילהקריאתלשמוע אתבבית,להיותחפצתילעצמו

עםאפואאשליםה,"הקבחפץכךלאאךהחג,מצוותאתבהידור

מצוותמעיןמהבדברחובתיידיאצאלפחותאךיתברך,גזירתו

אשירהעץ?אלכפותכשאניעכשיולעשותביכולתיומההפורים,

.הרבישליעקב""שושנתשלניגוןאותואתהאחרונהבפעםלפחות

הן,בלחשהמיליםאתשניגןואףבדבקותלשירשאולהחל

מצדהשתקהצעקתבאהלאמהמשוםהיער,בדממתהיטבנשמעו

שמראהרצהלאהואבחזקהעיניואתעצםשאולהשודדים,

עולההחלהרוטטקולודבקותו,מרצףאותויוציאהללוהערלים

בימיאזכמומתמיד,יותרוזקוקזךמגרונובקעקולובדבקות,

כפותותהיוידיוהפעםאךלאחורמוטההיהראשואזוכמוילדותו

יתרהבאטיותניגונואתסייםשאולנוראה,בדבקותעצומותועיניו

עיניואתפקחואזחיים,שלספורותשניותעודלהרוויחניסהמשל

עמדוהללוהשודדיםבשלושתהבחיןלדמעותומבעדהרטובות

רגעבהשתוממות,פעורפיהםבהשתאותבומביטיםלו,בסמוך

אתה"זהמהם:אלה, פתאום לחש אחדלעומתזהעמדוארוך

הואעצומה,ברווחהזיכרונואתפתאוםהציףבהיראורה"'שאולק

, "אנטוןלפניו:שעמדובשלושהממושכותוהביטעיניופקח

ידיהםבמורא,אליוניגשואלובשאלה,החזיר"?פדריך, זוראייק

אתממנוהתירוהםבמבוכה,מעוותותופניהםבהתרגשותרוטטות

, ידיואתשחררושאולהעץאלאותושכפתוהעבותיםהחבלים

זההיה, אותושכחנולאפעם"אףמהםאחדאמר, שלך""הרבין

אמרוהרביןהזההשיראתלפנינושראחדילדשנהשלושיםלפני

שלאהיהאפשרשאיהשירהיהמתוקכהבו,נפגעלאשלעולםלנו

שאולשלקולורטטהשנהבאותההקטן."ה'בשאולקבך,להיזכר

המגילהקריאתבתוםהברכהמילותאתברגשלעצמוכשפיזם

תשועתםמרדכיתכלתיחדבראותםושמחהצהלהיעקב"שושנת

ודור".דורבכלותקוותםלנצחהיית

החשובהולי חסר עתה כסף למטרה 

שלשמה באתי אליך

שנזדמן פעם זיע"א,על המגיד מדובנא רמסופ

לביתו של גביר אחד שהיה גם למדן גדול וקובע 

וביקש ממנו נדבה למטרה חשובה, ,עתים לתורה

כמה כדרכו בקודש השמיע המגיד מדובנא

דברים על מצות צדקה וגם בעל הבית ענה 

אחריו בדברי תורה מאלפים על מצוה זו, אך את 

כיסו לא פתח כלל. ראה המגיד מדובנא שהם 

מאריכים בדברי תורה ואינם מגיעים ל"תכלית" 

פנה אל הגביר ואמר:הביקור, 

סיפור ומשל למה הדבר דומה: אספר לך 

לא שבים תושהדחת ימעשה במדינה רחוקה ונ

עד שנזדמן לשם ,על מציאות הבצלידעו כלל 

, לעצמועני נודד שהביא באמתחתו מעט בצלים 

כיון שראו אנשי המקום את הירק החדש שמחו 

ונתנו לנודד ממון רב תמורתו, אחר כך ,בו מאד

זרעו את הבצלים בגינותיהם ומאז והלאה צמחו 

שם בצלים בשפע רב, שמע קבצן אחר מה שארע 

שם אפוא בילקוטו ,אותה מדינה רחוקהלחברו ב

חבילת שומים ובא למקום ההוא מתוך תקוה 

אנשי ,שיזכה כחברו בממון רב תמורת השומים

המקום שמחו על השומים שבידי האיש והחליטו 

לשלם לו תמורת השומים בדבר היקר ביותר 

". בחבילת בצלים"שהיה להם 

המגיד מדובנא הפסיק לרגע את שטף דבריו 

גם אתה הגביר ואמר: חר כך קרא בהתרגשות וא

הגדול בעיירה זו מעניק לי "בצלים תמורת 

שעה ארוכה הננו מסובים כאן ואתה ,שומים"

משמיע לי בלא הפסק חידושי תורה כנגד חידושי 

ואילו בתורה נאמר "פתוח תפתח את ,תורה שלי

ולי חסר עתה ידך לו די מחסורו אשר יחסר לו"

.שלשמה באתי אליךהחשובהכסף למטרה 



חנויותבחסות רשת 

גל פז

לזכות

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
ולכל הנילווים אליו

ענוותנותו של החיד"א

א "זיעא"החידק"הגהעלמסופר

רגיל(יומא דהילולא י"א אדר) שהיה

זמןובכלעתבכל, טבקלהריח

כלמידוזזהלאהטבקאבקקופסת

משנתוננערהיה, בלילהוגםהיום

ומריחידיואתנוטל, לשעהמשעה

בהיותופעם. לישוןוחוזרהטבקמן

דרבנןשליחר"כשדמסעיובדרך

שבתושבת, בצרפתהקודשמארץ

אצלולן, הגביריםאחדשלבביתו

שהיו, המנהגהיהכךכישניגביר

ארץלטובתגדולהבתרומהקונים

ר"השדשהשליחהזכותאתישראל

זכוושניים, מישהואצלילוןאויסעד

ואחדלסעודהאחדשבתאותה, בו

שלגים, היוהחורףמותהימים. ללינה

. בחוץוסערוהשתוללועזיםורוחות

הלילהבאמצעכדרכוהרבוכשניעור

מצאולאוחיפשחיפש, טבקלשאוף

שכחכינזכרכךבתוך. קופסתואת

הסעודהבמקוםקופסתווהשאיר

התלבשמיד. השניהגבירבבית

שםשסעדלמקוםוהלךבזריזות

לראותהביתבניירדו. בשערודפק

ורעדהחילונתחלחלוהדופקמי

בכבודוא"החידמרןכיבראותם

ובמזגהלילהבא באמצעובעצמו

שרקבאמרוהרגיעםהרב. כזהאויר

נכנס, הסעודהבאולםמשהושכח

וחזרומיהר, הטבקקופסתאתונטל

.מלונולבית

עלושכבשלולאכסניהמשהגיע

מה, וחשבוןדיןלעצמונתןמשכבו

העירטבקקופסתבשביל, עשה

ואף, הגבירשלביתובניאתמשנתם

עייפיםהיושבודאיהביתמשרתיאת

היוםבמשךמעבודתםויגעים

כלנתמלאמיד. העובדשנתומתוקה

המעשהעלגדולוצערחרטהלבו

)'טתיכף לנטילה ברכה (

א) אם נטל ידיו למים אחרונים, וצמא למים. 
ולשתות, צריך לברך שהכל נהיה בדברו,

לחוש לדעת הרמ"א (או"ח סימן קצ"ז סעיף 
המזון ד') שאינו חייב לברך ברכת

מדאורייתא אם לא שתה, והוא עדיין תאב 
רבינוביץ זצ"ל, לשתות. (אא"ז הגה"צ הגר"ל

בעל "מעדני השלחן", בתשובה שנדפס 
אלול, תשס"א, בקובץ רבעון קרית ספר,

עמוד כ"ח)
ב) כמה השיעור של תיכף לנטילה ברכה, 
ראה במאמרו הנפלא של הגה"צ רבי יעקב
בלוי זצ"ל, מרבני בד"ץ העדה החרדית, 

עמוד בקובץ "מה טובו אהליך יעקב", (כרך י'
כל השיטות בזה מ"ז ואילך), שהביא 

בבהירות. ע"ש

' אדרחשבת קודש
הרה"ק רבי אליהו הכהן ב"ר שלמה אברהם (שבט 

תפ"ט)-מוסר 
-הרה"ק רבי גרשון מלאצק (תלמיד הבעש"ט 

תקמ"ה)

ט' אדריום ראשון 
הרה"ק רבי יוסף יואל היילפרין אב"ד סטעפין 

ב"ר יעקב אהרן)-(תלמיד הבעש"ט 
הרה"ק רבי שמואל שמעלקא קליין אב"ד סעליש 

תרל"ה)-(צרור החיים 
רבי ישראל יעקב מחוסט ב"ר מרדכי הרה"ק 

מנדבורנא (תרפ"ט)

י' אדריום שני 
הרה"ק רבי יוסף ברוך מניישטאט ב"ר קלונימוס 

תרכ"ז)-קלמן הלוי מקראקא (הגוטער יוד
י"א אדריום שלישי 

הרה"ק רבי חיים יוסף דוד אזולאי ב"ר יצחק זרחיה 
תקס"ו)-(חיד"א 

זאב נחום (אבני נזר הרה"ק רבי אברהם מסאכטשוב ב"ר
תקפ"ג)-

י"ב אדריום רביעי 
הרה"ק רבי מנחם מענדל ב"ר יצחק אייזיק מזידיטשוב
הרה"ק רבי שלמה מסאסוב ב"ר חנוך העניך מאלעסק 

(תרע"ט)
הרה"ק רבי אהרן הורויץ אב"ד בייטש ב"ר מאיר 

מדזיקוב (תרפ"ז)

י"ג אדריום חמישי 
ד"א -שמואל החסיד (ספר חסידים רבינו יהודה ב"ר

תתקע"ה)
הרה"ק רבי בצלאל מרגליות אב"ד אוסטראה

תקפ"א)-ב"ר מאיר (בעל מאיר נתיבים 
הגאון רבי משה פיינשטיין ב"ר דוד (תשמ"ו)

י"ד אדריום שישי 
הרה"ק רבי שלום יוסף משפיקוב ב"ר דוד (תר"פ)

הרה"ק רבי משה מרדכי ב"ר חיים ישראל מפילוב
(תרפ"ט)

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

הטבקקופסתאתהניח, עשהאשר

עצמווהדירבהנגעלאושובהצדה

שנתונדדההלילהוכל, הריחמן

ומוסרנוחםרגשיבשלמעיניו

ציוהבבקרבשבתלמחרת. כליות

בביתשידרושבעירלהכריזהרב

התורהקריאתאחריהגדולהכנסת

.לשםיתאספוהעירבניוכל

עלה, התורהקריאתכשסיימו

דמעותספוגובקולהבימהעלהרב

שהיהמעשהאותוכללקהלסיפר

ואמרוהמשיך. הטבקקופסתעםלו

ידעתיגםידעתימקודםגםרבותי

מועטאדםהדלערכימיעוט

הטבקמכשולמתוךאך, לעולם

אישיםחדלכינוכחתילישקרה

בעצמילמשוליכולתישלא, הנני

. קלהשעהאפילורצוניעלולשלוט

אתישאםמכםבמטותארבותי

, הקודשלארץכבודלחלקנפשכם

לשמי,ליאבל, למנוערשאיאינני

כדאיאינניכיהרואותעיניכם

סליחהמבקשלכבוד. הריניוראוי

מכלא"החידמרןסייםומחילה,

הגביריםשניבבתיהעובדים

פניםבהםשהעזתי, הבתיםומבעלי

תשובתולשם. מנוחתםלהפריע

גדולנדרבזהנודרהנניהמשקל

המקוםדעתעל, ישראללאלקי

הקדושהקהלדעתועלהואברוך

אוסיףלאוהלאהשמהיום, הזה

ועדמעתהעיקרכלטבקלשאוף

. בעדייכפרהטוב' והעולם.

כלגעוהאלההדבריםאתבשמעם

לאשמעולםואמרובבכיה.העם

להרהורישתעוררדרשהנשמעה

זוכדרשההלבבות,בכלתשובה

השבת.באותהא"החידמרןשדרש



 

 

 

 

 

החינוך של הבן נמצא בידך. אבל אם חלילה לא 
תשגיח עליו שילך בדרך התורה הקדושה, הבן 

 עלול חלילה להפוך לנחש. 
 

הרי  -כאשר הבן הולך בדרך התורה הקדושה
את אביו ומעלה אותו למעלה שהוא מזכה 

 בעולמות העליונים. 
 

אך אם חלילה הבן אינו הולך בדרך התורה 
הקדושה, מי יוכל לשער ולתאר את עוגמת 

 הנפש שהוא גורם לאביו?!
 

רבי זלמן סורוצקין זצ"ל הביא, באסיפת יסוד 
החינוך העצמאי, אסמכתא לכך מדברי הגמרא 

 )סוכה מה ע"ב(: 
 

בי שמעון בן יוחאי: אמר רבי ירמיה משום ר
אני ובני  -ראיתי בני עליה והן מועטין, אם אלף הן

 -אני ובני מהן. אם שניים הן -מהן. אם מאה הם
 אני ובני מהן".

 

הם אלו המקבלים את פני השכינה  -'בני עליה'
הקדושה. רבי זלמן סורוצקין שאל: "מדוע לא 

 "?"אם אחד הואהמשיך רשב"י הקדוש ואמר "
 

הקדוש לימד אותנו שהתכלית אלא שרשב"י 
והקיום של יהודי הוא דווקא כאשר בנו ממשיך 

לעומת זאת, ". אני ובנידרכו, והוא בגדר של "
זה דור ללא עתיד  -המצב של "אני" ללא "בני"

 ומצב שאין לו קיום.
 

דמות פרצוף  -כרוביםרש"י הקדוש מפרש: "
 ".תינוק להם

 

בית המקדש היה המקום הקדוש ביותר בעם 
קודש  -ישראל. בתוכו היה מקום קדוש במיוחד

הקודשים. הכרובים, המונחים על גבי ארון 
העדות, היו שיא הקדושה. משם יצא הקול בו 

 משה רבינו.דיבר בורא עולם עם 
 

רש"י הקדוש מבאר כאן שהכרובים היו בדמות 
פרצוף תינוק. לעומת זאת, רש"י מפרש אחרת 
בחומש בראשית. כאשר אדם הראשון מגורש 

 מגן עדן, ה' שם בפתח הגן שני כרובים. 
 

רש"י הקדוש מבאר את המילה "ַהכְֻּרִבים" 
ְָּגֶרׁש ֶאת כֵּן  המופיעה בפסוק: "וַי ָהָאָדם. וַיַׁשְּ

ֶדן ֶאת ַגן עֵּ ֻרִבים ִמֶקֶדם לְּ  -)בראשית ג, כד(" ַהכְּ
 ".מלאכי חבלה"
 

אם כן, מה היתה דמותם של הכרובים: פרצוף 
 תינוק ותינוקת או מלאכי חבלה?

 

הגאון רבי משה מרדכי אפשטין זצ"ל תירץ כי 
, שהם דור הילדיםמסמלים את  הכרובים

 העתיד ותקוות כל הדורות הקודמים. 
 

הילדים שלנו כראוי, בסביבה של  אם נחנך את
קדושה ולאורה של התורה הקדושה, הם יגיעו 

 לשיא השיאים. 
 

אך אם חלילה נעזוב אותם לנפשם וננתק 
אותם מהתורה הקדושה, הם חלילה עלולים 

 להפוך למלאכי חבלה...
 

ָליו ה'  ֹּאֶמר אֵּ ֹּאֶמר  מזהעל הפסוק: "וַי יֶָדָך וַי בְּ
לִ  ֹּאֶמר ַהׁשְּ נָָחׁש" ַמֶטה. וַי ְִּהי לְּ ָצה... וַי יכֵּהּו ַארְּ

עולה  מזהרבותינו דורשים, המילה  )שמות ד, ג(
 . בןכמניין  25בגימטריה 

 

 וחג פורים שמחבברכת שבת שלום 

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

ה אָֹתם " ָשה ַתֲעשֶׂ ֻרִבים ָזָהב ִמקְּ ַניִם כְּ וְָּעִשיָת שְּ
צֹות ַהַכפֹרֶׂ  ֵני קְּ  יח()שמות כה,  ת"ִמשְּ
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 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל
 

 ה'תשפ"א ' אדרח
 

תרומהפרשת   

ש ַׁ רָּ התַׁפָּ רּומָּ ָעִתיר ּדֹוַׁ-ַׁתְּ   דהֶׂ

 

 הצלחה בגו"ר
 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב
 שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית בת רותי

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

 רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית                      
 רינה בת סימי וב"ב        נעם יצחק בן רחל ברכה

 הצלחה בכל העניינים -אפרת יוסף ליאור בן דליה

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 עמית בן אהרון וב"ב

 

 זיווג הגון וכשר במהרה

 אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי            
 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  

 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה
 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

   נעם בן שרה      טליה עדן אסתר בת שולמית 
 ון בן שולמיתשירי ימנה בת שולמית       שמע

 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה
 סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת טובה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא

 גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה                    
רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     אילנה בת 

 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 ל בן ג'ינהנתנא                                אסף בן סופיה

 

 רפואה שלמה

 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן
 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה

 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה

 סימי בת סוליקה              שלו בן מזל פחימה
 דינה בת מזל                 אורן בן אסתר         

 נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל         
 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
          יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

 משה בן נזימה     
 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט

 רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה            
 רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     

 ש בת דגטורונית בת סבריה                   קסנ
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 מיכאל יהודה בן מרים  אליהו בן רחל            
         אלן אסתר בת שרלוטבנימין בן ברכה            

 נעימה בת שרה        יהודה לייב בן אסתר מלכה
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41:44 

 פניני עין חמד

41:41 
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 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 

 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 
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 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי
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 4::14 

 

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה
 

 

 

 

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

 

 

 

 

41:41 

 

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 
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 מה הן ההלכות בהן אנו חייבים בפורים?
 

 :'הכשרות למעשה'רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו  מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכום ההלכה  להלן
אישה המטפלת בילדים או חולה ל"ע, חייב בעלה לדאוג לה,  הגברים ובין הנשים כולם חייבים במקרא מגילה. בין -בליל י"ד

המגילה. בכל מקרה, ראוי ונכון לרב המקום לדאוג לכך, שתהיה לאחר  בקריאת בקי הוא המגילה ממנו, אם שתשמע את
 לנשים.  נפרדת קריאת המגילה לגברים קריאה

 

וכן  - משלוח מנות. לאחר מכן יתן הבעל לחברו או לשכנו מגילה מקראשוב ב ובין הנשים חייבים בין הגברים –ביום י"ד 
בו שני מיני מאכל. אולם, כל המרבה, הרי זה  האישה חייבת במשלוח מנות לחברתה. מעיקר הדין, די במשלוח אחד, שיש

תבוא עליו ברכה. אדם ששלח  -ח. מעיקר הדין, יכול לצאת ידי חובת משלוח מנות בשני בקבוקי שתייה, אולם המחמיר משוב
או שבעה,  שלושים אשתו אבלים תוך שנה או או דברים אלו אינם נחשבים כמנות. ואף אם הוא -בגדים, ספרים, טבק או כסף 

 חייבים במשלוח מנות. 
 

עות בין איש לאחיו יש אומרים, כי טעם המצוו , ויש הדורשים את )ר' שלמה אלקבץ בפירושו על מגילת אסתר(ה הוא הגברת הרֵּ
רעהו ולא חברו, דהיינו מי שהוא ַרע עימך, ואליו להעביר את משלוח המנות ויש האומרים  -המילים: "משלוח מנות איש לרעהו"

וכן ירגישו  -כלו לקיים את סעודת הפורים מבלי להתבייש כי הטעם הוא כדי לסייע לעניים, המתביישים לבקש צדקה, כך שיו
 )תרומת הדשן סימן קי"א(.חלק מן הכלל ביום החגיגי 

 

)כגון: לשני אביונים. שיעור מתנה, שנותן לאביון הוא כדי סעודה, שיכול לקנות לעצמו מתנות לאביונים' לאחר מכן יש לתת '

ועבור כל אחד מבניו, שהם מעל גיל י"ג. יש לתת ביום  אשתו אחד עבורו ואחד עבור אביון(. לכל ₪ 52-פיתה פלאפל ושתיה, כ
 באותו היום.  להם הפורים את הכסף לעני, או לתת לגבאי צדקה, שאוסף עבורם ויזכה

 

נו אי -שכח  המזון יזכיר 'על הניסים', ואם . לכתחילה, יעשה את הסעודה עם לחם ובברכתסעודת פורים'בנוסף יש לערוך '
ושתי נטרדה  -)כיוון שכל הנס היה על ידי ייןחוזר. בסעודה זו אף האישה צריכה להשתתף. הגם שיש מצווה לשתות יין ולהתבסם 

. מכל מקום, אם מחמת שכרותו עלול לבוא במשתה היין ובאה אסתר ונבחרה למלכה במקומה וכן עניין מפלתו של המן היה על ידי היין(
 ולו במצווה אחת, מוטב שלא ישתכר. לידי קלות ראש, או זלזול

 

נון בשנה בה ט"ו באדר חל בשבת, לא ניתן לקיים חלק ממצוות החג במשך השבת -עבור ערים מוקפות חומה מימות יהושע בן
ונותנים מתנות עצמה. לכן פורסים את המצוות על פני שלושה ימים. ביום שישי, י"ד אדר, מקדימים וקוראים את המגילה 

לאביונים. בשבת מוסיפים את תפילת 'על הניסים' במהלך התפילה ובברכת המזון ומוציאים שני ספרי תורה והמפטיר בספר 
 שני קורא פרשת ויבוא עמלק. ביום ראשון מקיימים את מצוות משלוח מנות ועורכים את סעודת החג.

 

העולם הראשונה. במשך שלוש שנים נלחמו עמי העולם אלו  מספר הרב חנוך טלר בספרו, מעשה שהתרחש בימי מלחמת
באלו מלחמה עקובה מדם. הם טבחו האחד בשני ללא רחם. אבל ההישגים היו זניחים. הם לא הצליחו לכבוש שטחים 
נרחבים, רק קילומטר לכאן או לשם. עד שמפקד יהודי אחד תכנן וביצע מתקפה גדולה והצליח. הצלחתו הייתה כה גדולה עד 

 שהרמטכ''ל הגרמני בכבודו ובעצמו החליט לערוך מסיבה לכבודו.
 

אותו יהודי, לפני שיצא לקרב, למרות שהיה רחוק מדרך התורה והמצוות, בא לרב לבקש ממנו ברכה. אמר לו הרב: "תקבל על 
לל. להניח תפילין גם עצמך לקיים לכל הפחות מצווה אחת". "איזו מצווה?", שאל היהודי, "להתפלל אינני חושב, שאוכל להתפ

לא...". כך בדקו כל מצווה ומצווה וראו, שלא שייך שיתחייב לקיימה. בסופו של דבר החליט לקבל על עצמו את ההלכה שסתם 
 אסור. כלומר, קיבל על עצמו שלא לשתות מיין של גוי. –יינם של עכו''ם 

 

בזמן המסיבה, פתחו הגרמנים בקבוק יין לכבודו. כמובן שהזמינו אותו לשתות איתם. "מה אעשה?", חשב לעצמו, "הרי אינני 
מוכן בשום אופן להפר את הבטחתי לרב". כך עמד עם כוס היין בידו. לפתע נשמע רעש גדול. מטוסי קרב חלפו ליד הבניין, בו 

את המטוסים. בתוך ההמולה שפך מבעד לחלון את היין. לרוע מזלו שני קצינים שנכחו נמצאו. הוא רץ לחלון כאילו כדי לראות 
באותו המקום ראו זאת. מאחר וקינאו בו על שזכה בכבוד גדול מהרמטכ"ל הלכו והלשינו עליו. הרמטכ''ל כששמע דברים אלו, 

 נפגע מאוד, ומרוב כעס החליט לשלוח את לחזית. 
 

ל הרב, על היין ועל כל העולם... אך לא הייתה לו ברירה והוא ארז את חפציו ויצא לדרכו לשמע דברים אלו כעס היהודי ע
לחזית ברכבת. כשהגיעו לתחנה הבאה של הרכבת נודע לו שהייתה התקפה של מטוסי האויב באזור הבניין, בו נערכה 

 המסיבה, וכל מי שהיה שם נהרג...
 
 
 
 
 

  

 םפּוִרי –שֹוֵאל ּוֵמִשיב ַבֲהָלָכה 

 
 

 י"דָחָלק  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי  

 052-6329144בטל' 
)הנייד באישור ועדה  

 רוחנית(

 הקדשת העלון
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, רפואה שלמה, הצלחה, זיווג הגון, חזרה בתשובה וכו' 

 052-7652084נא לפנות לליאור בטל' 
 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 

 

 מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי  
 שבוע, יש לשלוח בקשה למייל  

 
PnineEH@gmail.com 

 

 גלאט?"-אותו לכשרות "מהדרין עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 )הנייד באישור ועדה רוחנית( 225-4359288 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
 
 

ָלָאה ַהָצלָ   הֻמפְּ

 

 



 

 

קש שירחיב את קברו וראו בחוש, שכך היה, ותיכף הכניסו את גופו הק' לתוך הקבר. אחד מהעסקנים פנה לנפטר הגדול ובי
לרבינו היה חסיד נאמן ר' יחיאל מעיר האלשיץ שהתעסק עם מיטתו מההתחלה עד מקום הקבורה אחר כמה ימים בא אליו 

ר החיים' הקדוש נשא אתה סובר, שאתה נשאת אותי עד מקום קבורתי בסאקאלוב? דע לך, כי ה'אובחלום ואמר לו: "
 ". אותי

 

 מרת הדס.  אחותו:ר' מנחם דב מפשווארסק.  סבא:מרת קריינדל.  אימו:האדמו"ר הרב אלימלך מרודניק.  אביו:
)בעל 'צמח דוד' בן הרה"ק ה'בני , ר' שמחה שפירא, האדמו"ר ר' דוד שפירא מדינוב )האדמו"ר ר' אלימלך מרודניק(אביו  מרבותיו:

, מרת זיווג ראשון( -)בת ר' דוד מקשאנובמרת בריינדל  נשותיו:. )בעל ה'דברי חיים'(, האדמו"ר ר' חיים הלברשטאם מצאנז יששכר'(
 )בתו מזיווג שני. נקראה ע"ש אימו ושם אימו של אביו(.מרת קריינדל פינקל  בתו:זיווג שני(.  -)בת ר' חיים יונה הלפרין אב"ד ריישאחיה 

  משנה למלך.• מספריו:
התנפח כריסה  28בגיל  יפר הרה"ח ר' שמואל גארטנהויז ע"ה את העובדה הבאה שהיה עד לה כששהה אצל רבינו. ילדה אחת שהיתהס

 מיום ליום, ובני משפחתה היו מודאגים ומפוחדים, נכנסו לרבינו וסיפרו לו על מצב הילדה. ביקש רבינו, שישאירו את הילדה אצלו זמן מועט,
 וציווה לבני ביתו שלא יתנו לה לאכול בשום אופן גם אם תבקש. 

 

ה רבינו הרינג )דג כבוש(, וידוע שלאכול הרינג לאחר ימי צום אינו בריא כלל. כיוון כעבור יומיים עדיין לא בא שום דבר מאכל לפיה, הגיש ל
רבינו בגודל ענוותנותו ביקש  ותוך כדי הקאה יצאו שני צפרדעים.שאכלה מאכל זה לאחר יומיים בצום, מיד הקיאה כל מה שהיה בבטנה, 
ו שני צפרדעים קטנים בתוך המים וגדלו בתוך מעיה, ועל ידי אכילת להסתיר מופת זה, ולכן הסביר שזה אירע שכאשר הילדה שתתה מים הי

 ההרינג הקיאה אותם.

יש אחד סבל רבות מקיבתו, ורבינו נתן לו תרופה שקוראים 'כיענא' ואמר לו לשתות אותה מבושלת, והוטב לו. באותו זמן היה שם איש א

אודות התרופה ולקח אותה, ולמרבה הפלא לא די שלא הועילה כלום אלא אחד, אשר לימים גם כן סבל מבעיות בקיבה, ונזכר בדברי רבינו 
אדרבה, הורע מצבו. הוא נכנס לרבינו בפליאה, והשיב רבינו כי 'כיענא' היא לא טובה למי שסובל בקיבתו. והאיש משתאה ואמר בתמיהה: 

ה"... ורבינו נשאר ככה תפוש בשרעפיו לכמה רגעים, ואז אמר "הרי לפלוני ציווה רבינו לקחת 'כיענא' לרפואה?". ענה לו רבינו: "הוספתי דבר מ
 תיקח 'כיענא' )סם תרופה( וייטב לך". מיהר הלה לשמוע להוראת רבינו והתרפא...לו: "

וכל ראשו היה מלא  יפר הרה"ח ר' משה ביגלאייזע שפעם אחת ישב דודו הרה"ח ר' שלמה ביגלאייזן אצל רבינו, ונכנס יהודי מאונגארןס

צרעת, וכבר דרש ברופאים וכולם כאחד אמרו שאין מה לעשות. שאל רבינו את אותו יהודי: "כמה זמן אתה חושב שצריך להסיר הצרעת, שעה 
 שלימה או חציה?", ולא השיב כלום. ר' שלמה הנ"ל, שישב שם רמז לו שיענה שרבינו יכול לסלק הצרעת ממנו.

 

ת, ולקח מטפחת ובידיו הק' מרח המרקחת על המטפחת, והניח המטפחת על ראש היהודי הנ"ל וקשרו. אח"כ ערך רבינו שלח שיביאו מרקח
רבינו את שולחנו הטהור באמצע היום )כמנהג רבו הק' ה'דברי חיים' שערך שולחנו למקורבים והאורחים החשובים בכל יום(, ונתן רבינו מכל 

יפר זקן אחד מעיר הקודש ירושלים תובב"א, שאחותו חלתה במחלת נפילה רח"ל, ונסע אביו עימה לרבינו, וכשבא לפניו אמר לו: "מפני ס

מה אתה בא אלי, האם אני רופא? לך אצל הרופא, שייתן לך תרופה מיוחדת למחלה הזאת", והלך אצל הרופא העיר, שייתן לו תרופה 
ן לי שום תרופה מיוחדת לזה, אלא סם רפואה, שנותנים לכל הסובלים במחלה זו". הוא הלך בפחי נפש שוב אל למחלה. ענה לו הרופא: "אי

 רבינו והפציר בו עד בוש, ונשאר שם בשב"ק. במוצאי שב"ק נתן לה רבינו מהבשמים להריח. הריחה והתרפאה מהמחלה.

ירותו אצל רבינו. באחד הימים הגיע מברק לר' אנשיל סג"ל על מחלה גאון רבי אנשיל סג"ל יונגרייז זצ"ל )אבדק"ק דינדיש( למד בצעה

פורעד(. במברק ביקשו, שידבר עם רבינו שהוא ותלמידיו יאמרו תהילים -חמורה שחלה אביו, רבי משה נתן נטע יונגרייז זצ"ל )אבדק"ק טיסא
תהילים. באמצע אמירת התהילים סגר רבינו את סידורו, עבור החלמתו של החולה. כששמע על כך רבינו, הזדרז והתחיל לומר הוא ותלמידיו 

ניגש לרבי אשר סג"ל ואמר לו: "סע תיכף ומיד לביתך, ראיתי את נשמת אביך הצדיק כשהיא עולה למעלה בקודש". כשהגיע רבי אנשיל 
 לביתו, שאל על זמן יציאת נשמת אביו הצדיק, ונמצאה שהיה זה באותו הזמן שניגש אליו רבינו.

אשר הגיעו יהודים ממרכז הונגריה וביקשו ישועות עבור רבינו האדמו"ר ר' חיים הלברשטאם מצאנז זיע"א, פעמים שהיה תמה ואומר: כ

"למה אתם טורחים לבוא אלי, הרי מצוי בקרבכם הרב דטשאטה, לכו אליו והיוושעו". במקרה מסוים, שמשודכת הייתה חולה בחולי הנפילה 
 החתן, שהיה מופלג מאוד בתורה ויראה.  ל"ע, העלימו זאת מעיני

 

אחרי שבא בקשר השידוכים פנה לרבינו ושאל מה לעשות. הצדיק אמר לו: "מעיקר הדין הרשות בידך לחזור. אך אם לחתן כאשר נודע הדבר 
חתן איתה. רבינו עלי אתה סומך, יהא ליבך סמוך, שתסתלק מחלה זאת ממנה". החתן בהיותו בטוח בדברי קודשו של רבינו הסכים להת

לא ניכר בה שום רושם  -הזדרז לבית מרקחת, קנה עשבים מסוימים, ונתן מהם לחולה לבשלם ולשתות מימיהם. מאותו הזמן והלאה 
 מהמחלה, ויהי לפלא.

"מעשה יפר מוה"ר יהודה אריה מאיר הלוי יונגרייז ששמע מאביו הג"ר יצחק משה ששמע מאביו הגה"צ ר' יעקב שלמה רבה של פילק: ס

ופרצה שריפה בעיר ובאו היהודים לרבינו זיע"א בבהלה. יצא הצדיק אל רחוב העיר, הביט בעיניו הקדושות והראה בידיו ואמר: "בצד זה לא 
 תהיה שריפה", וכן הראה על צד אחר. דבריו הקדושים התקיימו והשרפה כבתה ברגע שהגיעה לאותו המקום.

כבן בכור בעיר מראקש  (2442)נולד בשנת ה'תרמ"ה  -הגאון הרב יוסף מאיר נחמיאש זצ"ל
, ולאות שבמרוקו לשושלת מפורסמת במערב שיחסו את עצמם כצאצאי הנביא נחמיה בן חכליה

כבוד כינו עצמם על שמו. 'נחמיה' השתבש ל'נחמיאש' במבטא הספרדי, מקום מוצא בני 
המשפחה קודם הגירוש. מהמפורסמים שברבני המשפחה היה רבי יוסף נחמיאש מהעיר טולדו 

שנה והיה תלמידו של הרא"ש. אחריו בקודש עמדו רבנים גדולים דור  022-שבספרד שחי לפני כ
 אחר דור. 

 

ירותו שימש כמלמד דרדקי והיה מסור בעבודתו ללמד את תלמידיו את התורה הקדושה בצע
ולהקנות להם יראת שמיים טהורה. בנוסף שימש כסופר סת"ם. עבודתו בקודש היתה בצניעות 
גדולה, בינו לבין קונו. הירבה בתעניות וסיגופים וכן צם ארבעים יום רצופים, בהם לא אכל ולא 

ם טעימה קלה של ערק ושקדים, והמשיך בעבודת קונו. כאשר עלה רבינו שתה, רק בערבים טע
גת. רבי מרדכי אלמליח זצ"ל ששימש כרב העיר יצא -לארץ הקודש, ביקש להתגורר בעיר קריית

 ". עכשיו שכבודו הגיע אלינו, ראוי הוא להיות הרב של המקוםלהקביל את פניו ואמר לו: "
 

בנות והשררה, וברח מכל תארי כבוד. שמו של רבינו רבינו בענוותנותו סירב להצעות הר
התפרסם למרחקים ומכל קצווי הארץ באו אליו להתברך ולהיוושע. התפרסם כמלומד בניסים. 
היה מומחה לכתיבת קמיעות. הרב היה לוקח דיו וכותב שמות קודש על צלחת חרס ומנגב 

ונו לאביונים. בסוף ימיו היה בעל בעזרת נייר ומורח על חולים ורבים נושעו ממנו. דאג לפזר מה
-שנים. ציונו בהר 45-. חי כ(2940)י' אדר ה'תשכ"ז -יסורים וקיבל אותם באהבה. נפטר ב

 המנוחות בירושלים בחלקת הרבנים של חכמי מערב.
 

  ר' דוד הגדול, ר' אברהם ור' שלמה(. -)נולדו לו שלושה ילדיםהמקובל ר' שאול  )מצד האב(:סבא 
הצדקת מרת  אימו:על התורה(.  -)המכונה מהרש"ן מח"ס 'ויחכם שלמה'ר' שלמה הרה"ג  אביו:

ר' ניסים, ר' שלמה ור' דוד,  ילדיו:אביו, ר' שלמה, דודו, ר' יצחק נחמיאש.  מרבותיו: זוהרה.
 כתבי יד בתורת הסוד שעדיין לא יצאו לדפוס.• מספריו: מרת אסתר, מרת מגי ומרת סוזן.

תוארו 'הרב'.  -בינו ניחן בענווה יתירה. על פתח ביתו שבמרוקו רשמו בני ביתו 'יוסף נחמיאס', ומתחתר

 כשנתקל בזאת בשובו לביתו, מיד נטל סכין ומיהר למחוק את תיבת 'הרב'. 

דר יומו היה להפליא. תפילתו החלה בעלות השחר, וארכה עד השעה עשר בבוקר. לאחר מכן, ישב ועסק ס

 דושה, ובפרטבתורה הק

בספרי הקבלה שהיו חביבים עליו ביותר. בשעות הצהריים קיבל את הקהל הרב שצבאו על פתחו עד שעות הערב המאוחרות. רבינו היה  
מומחה לקמיעות ובצירופי שמות הקודש, שבכוחם לשדד מערכות הטבע ולשלוח מזור לחולים. חכמה זו למד מאביו זיע"א. רבינו היה כותב 

ות אבותיי הקדושים שהקב"ה ישלח... לפלוני בן פלוני', ולאחר מכן היה מוחק עם צמר גפן את אשר כתב ומעביר על צלחת בזו הלשון: 'בזכ
 על גופו של האיש, וכך חולל פלאות בעז"ה ואותו האיש התרפא. 

אשר נולד לרבינו בנו בכורו הרב ניסים, מצבו הכלכלי היה קשה מאוד. לא היה לו מאין להכין את צרכי סעודת הברית. בלילה שקודם כ

הברית, ישב וחכך בדעתו כיצד יעשה סעודה לכל החכמים והציבור האמורים לפקוד את הבית למחרת. בתוך כך נרדם. בחלומו נגלה לפניו 
 בירכו בברכת 'מזל טוב'. אביו הקדוש ר' שלמה, ו

 

כשראה אביו את מבטו העגום, הוסיף לברך ולעודד אותו, ואמר לו לא לדאוג כלל, כי מחר יצא לרחוב 'דרב עומר' בו שוכנים כל סוחרי 
שאביו  היהודים, ושם ימצא שני סוחרים והם ימלאו את כל משאלותיו. אביו אף נקב בשמותיהם של הסוחרים. למחרת יצא רבינו לשוק כפי

 אמר לו בחלום. כשהגיע לשם שמע סוחר הקורא לו בשמו. 
 

ניגש רבינו לסוחר, והלה אמר לו בפנים שוחקות: "מזל טוב, שמעתי שלכבוד תורתו נולד בן. בדיוק היום קיבלתי מסוחר ערבי במתנה 
לרבינו, שזה עתה סגר עסקה מצוינת, וברצונו שישה תרנגולים, והרי לך לצורכי הסעודה". בעוד הוא מדבר עימו, בא הסוחר השני ואמר 

 לתת לרב את דמי המעשר )מפי רבי מאיר אביטבול הי"ו(.

ם לאחר שרבינו השתקע בארץ הקודש, היה נוסע מידי פעם בפעם למרוקו כדי להתפלל על קברי אבותיו )זיארה(. באחת ממסעותיו ג

ולא שקט והיה חשש ניכר שהאוניה לא תעמוד בטלטולי הסערה והיא תישבר.  לקברו של ר' יצחק נחמייאש, הפליג רבינו באוניה והים געש
עיניהם של כל המפליגים היו נשואות אל רבינו. הצדיק עלה לסיפון האוניה, הוציא מחיקו חתיכה מהאפיקומן )היה זה לאחר חג הפסח(, 

 מיד נח הים מזעפו, והיה קידוש ה' גדול.השליכה לים ואמר: "יהי רצון שבזכות אבותי הקדושים תהיה לנו הצלה וישועה". 

עשה שהיה עם עו"ד יהודי מחו"ל שהשלטון בארה"ב הטיל עליו קנס כספי גדול מאוד, והיה לו צער גדול והיה מתפלל שבורא עולם מ

הצדק יצא לאור אל תדאג בני, בעז"ה בלילה שכב לישון בחלומו הופיע לו צדיק מחכמי מרוקו ואמר לו: " שירחם עליו בזכות הצדיקים.
 ". ולא תצטרך לשלם את הקנס

 

למרות שבדרך הטבע לא היתה שום אפשרות שלא לשלם את הקנס העצום, בדרך פלא הוא יצא זכאי במשפט. אותו עו"ד חיפש ושאל על 
כהכרת הטוב  אל ר' נסים, בנו בכורו של הרב ואל שאר אחיו. -הרב שבירך אותו בחלום, עד שבסייעתא דשמייא הגיע אל בני המשפחה

 לצדיק שהופיע בחלומו, תרם ועשה לרב מצבה חדשה על קיברו בהר המנוחות.
 

 ר' א. נחמיאס, נין הצדיק עומד להוציא ספר על משפחת נחמיאס. 
 02-5372265מי שיש לו חומר או תמונות או רוצה להיות שותף בהוצאה, מתבקש להתקשר לספריה הספרדית 
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טובים' למכביר, הוא קשר אותה היטב, לקח אותה ויצא 
 לדרך. הפעם הלך הצדיק לביתה של האשה הענייה. 

 

לרבינו היה חדר שאותו נעל על בריח. רק לאחר פטירתו 
גפיים גדולות ומעיל איכרים. בכל פעם התגלה שהוא מכיל מ

שביקש רבינו לתת למישהו דבר מה מבלי שיתגלה, היה 
לובש את הבגדים ומתחפש לאיכר גוי כדי שלא יכירו אותו. 

 כך עשה גם הפעם.
 

לאחר שהחליף את בגדיו, הלך לביתה של האישה ונכנס 
פנימה. והנה הגיע לאוזניו קול חלוש, שבקע מחדרון קטן: 

, ביילה? מה היה עם ה'שאלה'"?. "פורים שמח! "זו את
פורים שמח!", השיב רבינו כשהוא משנה את קולו וכובע 
המעיל מכסה את ראשו. "הנה, השם יתברך שלח לכם 

 משלוח מנות! אכלו ושתו בשמחה".
 

אחר שהוציא את כל הדברים מהמפה וסידר על השולחן, 
הלך בצעדים מאוששים שמח וטוב לבב לבית הכנסת 

 לקריאת המגילה. ואכן, הוא הגיע בזמן. 
 

הציבור בבית הכנסת חיכה בחוסר סבלנות ולא ידע לאן 
נעלם לפתע הצדיק. הם רצו גם לסיים את הצום, ללכת 

האריך את הצום לפני הביתה ולאכול משהו: אין זו מצווה ל
פורים, ובפרט שלא אוכלים לפני קריאת המגילה, שהיא 

 כמובן לאחר תפילת ערבית.
 

הכנסת, התחילו להתפלל ערבית. -מיד כשנכנס רבינו לבית
כמנהגו מדי שנה בשנה קרא רבי לוי יצחק בעצמו את 
המגילה. שנים רבות לאחר מכן סיפרו האנשים, כי באותה 

 גילה מיוחדת במינה. שנה הייתה קריאת המ
 

תואר פני קדשו של רבי לוי יצחק האיר באור מיוחד, אור 
פנימי הנובע מפנימיות הלב. כאשר הרבנית הגיעה הביתה 

 מבית הכנסת, חיכתה לה בבית הפתעה גדולה. 
 

היא ניגשה למטבח כדי להכין את הסעודה, ומה גדולה 
היתה השתוממותה כאשר שום דבר לא נמצא במקום. לא 
בשר, לא דגים, לא חלות. כלום. אפילו אוזני המן הטריות 

 נעלמו ואינם. 
 

אובדת עצות היא נכנסה אל חדרו של הרבי. אולם בראותה 
את פניו הקורנות, הבינה מיד מי 'סחב' את הדברים ויצאה 
חרש מהחדר. היא כבר תשתדל לסדר ארוחה כלשהי מן 

 השיריים שנותרו... 
 

לביתה וראתה את משלוח  היהודיה הענייה כשהגיעה
המנות שהגיע להם מאיש נוכרי סיפרה לחברותיה את דבר 
הפלא: "בוודאי היה זה אליהו הנביא זכור לטוב, שהביא לנו 

פורים שמח, לא היה מנות יפות כאלו", אמרה לכולן. 

 בברדיצ'ב זמן רב.

ָאגָ   תַלּזּולַ ה ּדְּ

 

להלן סיפור מופלא על רבינו הצדיק ר' לוי יצחק מברדיטשוב,  
שיש בו כדי ללמדנו כיצד רבינו בכל רגע חשב על הזולת 

מקבל  וכיצד ידע לתת כך שהצד השני לא יתבייש כאשר הוא
 דבר מה.

 

קרני השמש האחרונות התפזרו והערב ירד על העיר 
ברדיטשוב. הזמן היה תענית אסתר. היהודים החלו להתאסף 

 בבית הכנסת כדי לשמוע את קריאת המגילה. 
 

בית הכנסת התמלא עד מהרה באנשים רבים. מלמעלה, 
בעזרת הנשים, התאספו הנשים והבנות כדי לשמוע את 

 מגילת אסתר.
 

הל ביקש להתחיל בתפילה. השמש ניגש אל רבינו, רבי לוי הק
יצחק, ולחש משהו באוזניו. הרבי קם מכיסאו ויצא מבית 
הכנסת. כולם קמו לכבודו והסתכלו בהשתוממות על דמותו 

 האצילה שנעלמה בפתח הדלת. 
 

רבי לוי יצחק נכנס ללשכתו שהיתה סמוכה לבית הכנסת. שם 
. היא לא הייתה בטוחה חיכתה לו אישה ובידה תרנגול

בכשרותו של העוף, ורעדה לעצם המחשבה שהרב עלול 
 להטריף את התרנגול שהשיגה לחג אחרי עמל מרובה. 

 

"רבי קדוש", אמרה בבכי: "רבי, אוי ואבוי לי! שאלה יש לי... 
רבי". הסתכל רבינו על התרנגול, חשב כמה רגעים ואמר 

 ותו".בצער: "התרנגול אינו כשר ואסור לאכול א
 

האשה הביטה על רבינו אובדת עצות. "רבי!", היא צווחה 
בקולי קולות, "רבי, בפרוטותי האחרונות קניתי תרנגול זה. 
בעלי חלוש וחולה. חשבתי, שקצת מרק עוף יכול להשיב את 

 נפשו". 
 

"גם הילדים רצו כבר לאכול קצת מרק טעים. והנה, אוי, שוד 
, מה אעשה עכשיו?" כך ושבר, התרנגול שלי נטרף. אוי ווי

בכתה האשה ויללה וספקה את ידיה. ממש רחמנות היה 
 להסתכל עליה. 

 

"אל דאגה, בתי", ניסה הרבי להרגיע את האשה מרת הנפש, 
"בורא עולם עוזר תמיד לכולם. הוא יעזור גם לך". רבינו שאל 
את האישה לשמה ולכתובת המגורים שלה ושלח אותה 

 לשמוע את קריאת המגילה.
 

הוא בעצמו לא חזר לבית הכנסת, אלא לבש את מעילו ויצא 
לרחוב. בצעדים מהירים הוא הלך... לביתו. כשהגיע  לשם, 
ָבנָה ושם בה חלות, לחם, אוזני המן  הוציא רבינו מפה לְּ

 ופירות שונים. 
 

איש מלבדו לא היה בבית באותה השעה. רבינו חיפש וחיפש, 
ם דג ממולא. הוא עד שמצא סיר עם עוף מבושל וצלחת ע

 לקח מכל הבא ליד ושם במפה הלבנה.
כאשר סיים את מלאכתו והמפה הייתה כבר מלאה 'בדברים 
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חיל  לעשות  כח  לך  הנותן הוא כי  לדעת – לי ויקחו 
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עליוןא . בגזירת הכל  אלא  ומעש, בכשרון ולא בחכמה  לא  נקנית הפרנסה  אין  אמרו , שנאמרבאמת כמה  כב . (משלי

ה''ב) כולם  עושה  נפגשו  ורש הגרשוני'עשיר ב 'ילקוט  וביאר  לא)'. יושב(משלי העני כי נפש', 'משיבת ספר בשם

ראה – אני עני ע "כ  ופיקחות בחכמה ניחנתי שלא מכיוון שהרי עלי, ה'רחמנות' רבה  מה לעצמו, ומהרהר ְֵבביתו

בחכמתו כי ויותר , יותר  העשירות במעלה לעלות לו עומדת  וחכמתו ובחכמה , בדעת מלא שהינו העשיר  פלוני זה

שחכמתו וחושב בביתו יושב העשיר  אף קץ . אין עד רווחיו  להגדיל  בה ומצליח מסחרו, לנהל  כיצד  יודע הוא הרבה 

ואיש פתי שהוא מאחר לאכול  לחם  לו  שאין העני , ממעשי לעצמו  ומוכיח  הרבה, העשירות את לו שהביאה זו היא

כאשר  אך –עשיר בער. נפגשו  וכמה,ורש כמה פי העני של  חכמתו שגדלה  ורואים יחדיו , שניהם  את רואים והכל 

ויאמר יענו אז ידע, ולא בער איש  אלא זה  עשיר  –ואין ה ' כולם  ומעשיר,עושה  מוריש  תביאהקב"ה החכמה לא 

לחמו , תחסיר הטיפשות לא  אף לבעליה , העשיר,עושר מעל בחכמתו עולה שהעני הללו, והעשיר  מהעני וראיה 

מרומם, אף משפיל ומעשיר מוריש  הוא – הקב "ה מאת שהכל  תאמר , ובע"כ העני, לעומת יחשב כטיפש זה ועשיר

מעלה, של  ה '.בחשבונות כולם  פרנסתו עושה  סביב בעסקו  רוחו  סערת ותשקוט  נפשו תשלו זה 'כלל ' (לאוכשידע 

המתבקש) 'כשרון' בכל אלא וטפשות, חכמה  בעניני כלל .רק  במעשיו ולא שמים  בידי תלוי  שהכל  ידע כי

היזק לידי אותם  הביאה  רק  ב'עסקיהם' שהכניסו 'חכמה' שכל  מופלגים חכמים על  להעיד מאתנו אחד כל וביד 

ואפילו – בעסקיהם ושטויות  'טעיות ' מעשות פסקו  שלא גמורים  שוטים כמה ידענו גם ידענו  ולעומתם  והפסד,

ממעשיהם והעניות העשירות אין תאמר , צא ולעשירות. לגדולה העלום  רק  אלו וכל  בחייהם, החסירו  לא אחת טעות

יעשר ... פלוני איש  יעני פלוני איש – השמים מן שיצא ב'כרוז ' אלא אדם, בני של 

והיו והשכל, בינה  דעה של  גדושה  במידה  ניחן שלא בחור היה שבנובהרדוק זצ"ל , יפה'ן אברהם רבי הגאון סיפר 

רובל אלפי חמשת בסך הלוטו  בהגרלת כשזכה  לגדולה  הבחור עלה הימים  באחד בו... ומזלזלין עליו שוחקין הכל

כי  אמר בלוטו , שיעלה  הנכון המספר את לכוון כזו נעלית השגה  'השיג' כיצד העם מפי כשנשאל  ותקילין, טבין

שיחו, אנשי שאלוהו ו-370, ,18 ,17 – המספרים שלושת בחלום בראותו הלילה, בחלום השמים מן לו נתגלה  ה 'סוד '

לערוך  כשלי יתירה פקחות נצרכים  לזה אכן הבחור, להם  אמר ה'לוטו', בטופסי מספרים מ 3 ליותר  מקום  אין והרי

והרי  ידידיו , לו אמרו ההגרלה , בטופסי מלאתי וזאת 415 של לסך בידי ועלו  המספרים כל  את חשבתי – 'חשבון'

ל 405 רק  יחדיו עולים  החשבון...(17+18+370=405)הם בחכמת מכיר שאינני הוא גלוי נס  הרי  א"כ , הבחור, נזדעק ,

וכמו לעינינו, הנראה  כפי 'חסרון' או  'מעלה ' להחשיב שאין מוכח מכאן הנ"ל, אברהם רבי הגאון מסיק  והיה

נשמע פעמים גם טפשותו... לגודל וכיו"ב ממונו הפסיד פלוני חריצותו, חכמתו לרוב העשיר  פלוני מדברים  שנשמע 

– חלקי רע  מה פלונית... במעלה ניחנתי  שלא מאחר  חיי ימי כל 'דפוק ' אשאר בוודאי לי , אויה  האומרים, את

כחסרון  – מובהק  חסרון נראה שהיה  מה שאדרבה תראה , מכאן ש... מכיוון שלי ה 'בוס ' בעיני חן אמצא לא לעולם

תועלת  מה  לדעת לאדם אפשר אי ולעולם  לגבול , מעל  ולהתגדל  לעלות מעלתו  הייתה היא היא הבחור  של  דעת

במה ישמח כן, על  ממעל , בשמים שנפסק ובמה  הבורא ברצון תלוי  והכל  אחר. מחסרון או  פלונית ממעלה  לו תצא

מדברים בין ומצליח מעפיל  הייתי ואלו אלו וכוחות כשרונות לי היו אילו ולילה יומם  יחשב ולא הבורא, לו שנתן

הגוף . אל  הנוגעים  מדברים  בין הנשמה אל  הנוגעים

אוב. ב'כשרונותיו' תלויים הפסדיו או הצלחותיו שאין שיודע מאחר כי ובבא, בזה  לו  וטוב המאמין האיש  אשרי

לבו' את 'אוכל  ואינו הנפש , ובשלוות בשמחה תמיד שרוי יהיה  השמים מן  לו הנקצב כפי רק  אלא ב'פעולותיו'
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,øîåì êéøö ïéàå àèéùô íðîà ,éåìâá åúåéç øëéð íäáå
áìä àìà ,úéîöò úåéç äôáå íééìâøáå íééãéá ïéà éë
ïéàå .íãàä éøáà ìë úà äééçîä àåä øúñäá ïëåùä

íãàä úåìåòô ìë ìò ìùîë àìà äæåá ùéù äîãðù

ìëä úîàá êà ,äùåòä àåäå øáãîä àåä ,íééç çåø

ìàøùé ìù ïáéì àåäù ä"á÷ä àåä Y 'áì'á éåìú,
áéúëãëå(åë âò íéìéäú)'íìåòì íé÷åìà é÷ìçå éááì øåö'

(:çë÷ ïúùøôá ÷"äåæáå â âì ïàë ø"ãîá àúéàãëå),ïúåð àåäù

åéìâøáå åéãéá 'áäæáå óñëá úåùòì'å åéôá øáãì äöò åì.

ìòåøîà÷ éëäã ,áåúëä ïåùì ùøôúé äæ éôéì åç÷éå

äîåøúäñðøôá åðø÷ úîøäå 'úåîîåøúä'ä ìëù Y
íéðééðò øàùáåéì åç÷úìà äçìöä äúåà ñçééì ,

.íãà éðá éùòîî àìå 'úé åúàî ìëäù úòãìå ,ä"á÷ä
àéä øáãì äéàøååáì åðáãé øùà ùéà ìë úàîåîëù ,

øùàî àìà íðéà åé÷ñòå åéúåòåðúå åéùòî ,'ùéà ìë'ù

ìëì úåéçå ïåæî ÷ìçîä áìä úáãð éôë ,åáì åðáãé
êë ,éåìâá äàøð åðéàù óàå ,íéøáàäéúîåøú úà åç÷ú

'ïáéì' àåäù ä"á÷äá éåìú ìëäù ïéáäì åãîìúù ¯
íçåëîå íëìù äðéà úåîîåøúä äúåàå ,ìàøùé ìù

àéä àìà ,å"çéúîåøúòéôùîå íîåøîù àåä éðà éðàù ,
äçìöääå äëøáä úà íëìג.

השתוקקותו ע"י  אדם  של  בליבו השכינה השראת – לבו  ידבנו

÷"äøäò"éæ 'ìçð éáøò'ä(äîåøú úùøôá)éøáãî àéáî
ïéðòá äåîúì ùé éë ,ì"äæá '÷ä 'êéùìà'ä
àìä ,ù"úé åúðéëù íù ïåëùì ùã÷îä úéá úééùò
úåðáá òöá äîå åäåìëìëé àì íéîùä éîùå íéîùä
åúáãð ïúð ìàøùéî ãçà ìë ,àåä ïååëîä ïéðò êà .úéá
äìà úåãîå ,åáì ïåöøå ,íéîù úàøéå ,äáø äáäàá
,íãàä úåãî ìëáù øçáåîä àåä ,ïåöøäå äáäàå äàøéä

,éìàøùéä ùéà êåúáù äùåã÷ä ìë åäæåúåéäá éë òåãéå

הוא  תמיד ובחריצותו בחכמתו  הבטוח האיש  לעומתו  מזלו, ביש  על  מתמרמר  ואינו עוד, להרוויח יכול היה  שמא

מהותו . בכל וטרוד  בדאגה  חי אחרים , על או  עצמו על  וזעף סר 

דירה שקנה בעשיר היה 'מעשה' ביניהם, והחילוק ההבדל  את להמחיש זי"ע חיים' ה 'חפץ  הגה "ק שאמר וכמו

ואכן  למכירה, עומד זה שבית קול  והוציא הביזנעס ... את להגדיל  'השקעה' בתורת דינר באלף מציאה' 'במחיר נאה 

'סרסור' אליו  הגיע שלמחרת עקא, דא אך דינר, באלפיים  למכור והצליח הרבה זמן עבר  האם(מתווך)לא ושאלו

לו, שאירע  ה'הפסד' על  המוכר נתעצב  אלפים ... ג' לשלם המוכן קונה  לו יש כי למכירה , הדירה  עומדת עדיין

מעליו '... השגחתו כביכול  השי"ת שהסיר  מה ועל  גורלו  על  'והתרעם 

עבודתו, סדר  היתה  וכך משאות, מנשיאת שהתפרנס  ה'ס àל ' על  קדם, מימי מזכרונותיו חיים  החפץ  תיאר ָלעומתו

בקור משמרתו על  עומד הוא הזמן אותו  כשכל לשירותיו, יזדקק  שאחד  וממתין לשוק  והולך בבוקר השכם קם

הקופחת, השמש  תחת החמה  בימות ניצב עומד הוא כיו"ב והשלג, מהגשם עצמותיו לשד עד רטוב כשהוא וכפור ,

כיכר חצי לקנות בהם שהיו בודדות פרוטות שכרו  לו ונתן קמח  שק להעביר ממנו וביקש אחד אליו  שניגש  עד

ביתו ולבני לו שנתן  המרובים חסדיו  על עולם  לבורא ותהילה שבח  מלא ופיו נפשם, להחיות לביתו וממהר לחם ,

בכדי  שיתבקש  עבודה  לכל  אותו שישכור 'סוחר ' לעוד ומחכה  העיר לרחוב שב הוא ה'סעודה ' סיום אחר  לאכול ...

מן  לחם לו  שממציא על  הטוב להא-ל  הוא מהלל הוא מנגד לו תלויים  שחייו והגם  הערב, סעודת כדי לו  שיהא

בהערה )השמים מצורע פר ' עה "ת .(ח"ח 

עוד, להרוויח יכול  שהיה על  טרוניא מלא וכולו קצר בזמן רב הן המרוויח עשיר  שיהא שיתכן למד, נמצאת

באמונה תלוי והכל  ושמחה, ששון אומר  וכולו לחץ , ומים  צר לחם המשתכר  עני ויתכן ממש ... כהפסד לו ונדמה 

העולם ... והיה  שאמר במי

עדיין  הפוך ... הולך הכל אם גם  כי ללמד הוא', 'ונהפוך  הוא אדר חודש של  עניינו  שהרי אמרו , צחות בדרך 

בשמחה ... וירבה באמונה  יתחזק

שכתבג. מה על  זי"ע מאמשינוב דוד  יעקב רבי הרה"ק  בשם  זי"ע  מאלכסנדר שמואל ' ה 'תפארת הרה"ק הביא וכך 

במשא  עוסק אדם  שאם  רש "י, בדברי שנרמז  נדבה ', מממונם לי יפרישו לשמי, 'לי – תרומה  לי ויקחו  רש "י

[שאין  שמואל ' ה 'תפארת ומבאר  לה'. נדבה מממונו  מפריש הוא הרי ה ' את לעבוד והולך פורש  ובאמצע  ומתן,

' אלא] המסחר ... באמצע להפסיק כפשוטו  הואכוונתו  כי ית"ש , מצידו הוא  תהלוכותיו  שכל במסחרו  יודע  שאם 

לה' נדבה  היא  זו  באמונה , ועוסק חיל , לעשות כח  לו  .הנותן
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åîöò ìò äæá êéùîî äìà úåãîá åîöò ùã÷î íãà

,äìà úåãî áäåà ú"éùä éë ,äðéëù úàøùäìëáå
åîöò íöîöî ìåëéáë ,äìà íù íéàöîð øùà íå÷î

.íù äøåùåúùåã÷ì ãçà ùéà úùåã÷ äîåã åðéà êà

íéáø íéùðà óåøéöòãåðë äðéëù úàøùä úëùîä ïéðòì
(æ"î â"ô úåáà 'ò)ïúé ìàøùéî ãçà ìëù 'ä äåö ïëìå .

,úéøùôà øúåéä äáø äáäàá íäî ãçà ìë åðúðå ,åúáãð
úùåã÷ íù óøèöð àöîð ,úéáä äðáð äìàä úåáãðîå
ùã÷îä úéáá æ"éò àìéîî êùîðå ,ãçéá ìàøùé ììë
êéùîäì éåàøù úåàð øúåéä ïôåàá äðéëù úàøùä

.ìàøùé ììë úùåã÷ óåøéöì

ìòáåúëä ïåùìá øàáî äæ éô(é¯è â ù"äù)ïåéøôà'
äùò åéãåîò ,ïåðáìä éöòî äîìù êìîä åì äùò
äáäà óåöø åëåú ïîâøà åáëøî áäæ åúãéôø óñë

,øîåìëå ,äîéú ïåùìá àéä äðååëäù ,'íéìùåøé úåðáî
êìîä åì äùò ïåéøôà éëå ,øîåàå äîúî ÷åñôäù
éöòî [åìù íåìùäù êìî ,ä"á÷ä ìò æîåøä] äîìù
åì òöá äî éøäå ,ïîâøàå áäæå óñë éãåîòîå ïåðáìä

àìà ,áäæáå óñëáå íéöòá ä"á÷äìåëåúäáäà óåöø

íéìùåøé úåðáîúåéðåöéç éë ì"øå' ,ìàøùéì éåðéë àåäù
ìáà ,åá òöá äî úîàá øáãäåúåîéðôáì"ø ,óåöø

ìàøùéî ùéàå ùéà ìë úùåã÷å äáäà óøèöðïàëå ,
íù ïëì ,ãçéá ìàøùé ìë úùåã÷ äéä ïàë àöîð

.'øåîàëå äðéëù úàøùä

åðéöîðåéë íéãîìúãéîá àåä ä"á÷ä ìù åöôç ø÷éò

ïåöøä
ד

ù"úé åúãåáòì úå÷÷åúùääå
ãçééìåה ,

àø÷ øîà øáëå ,'úé åîù úà äàøéìå äáäàì åðááì
(åë âë éìùî)'øåãî úéá' àåä áìä éë ,'éì êáì éðá äðú'

רצונו ,ד . לעשות רצון בקרבו בוער אשר לאיש להקב"ה  לו  שיש החביבות גודל וראה רבי בא  הגה"ק  שכתב וכמו

זי"ע מקאלאמיי ד)הלל  פרט  א כלל ח "ג דל אל לי (משכיל ויקחו  ישראל  בני אל  'דבר  פרשתן בריש  נאמר שהנה ,

'ויקחו ישראל , שם על  התרומה נקראת שבתחילה והרי תרומתי', את תקחו לבו ידבנו אשר איש  כל  מאת תרומה

לב נדיבות גודל  רואה  וכאשר ולב, כליות בוחן שהקב"ה אלא תרומתי , את תקחו כתיב לבסוף  ואילו תרומה', לי

בכפליים , נותן היה  הרי  ביכולתו היה  שאם ומכיר תרומתו, להביא כמוהאדם שהביא במעט ברכה שולח  הקב"ה  אזי

הטוב ברצונו ה '.שהיה  מברכת אלא הנותן משל  היתה לא כי ה', תרומת נקרא הברכה וזה  ,

הזה הפסוק ולפרש זה דרך על  להוסיף לי נראה בארוכה, לשונו וזה הנפש, את המחיים דברים לכתוב ומוסיף 

הנה כי רצונו, לעשות וחפצים המשתוקקים ה' לעם  ושעשוע ונחת נחמה  בזה  ויהיה תורה, של  קיומיה  כלל על 

קעט )איתא דף  קרח  פר ' זוה"ק  תרומה ',(עיי' לי 'ויקחו פסוק  במ'על שנתנה לתורה  לרמז  מ ' תורה  אותיות היא תרומה 

צמאה רק  הוא חייהם ימי כל  תפילתם  וכל  חשקתם  שכל  טהורים נפשות וכמה כמה שיש הנ"ל  דברים ועם יום.

חי, קל  אל  ירננו ובשרי ולבי נפלאות, ואביטה עיני גל  דרכי, יכוני אחלי  בתורתך, עיני האר  בשרי, לך כמה  נפשי לך

רעים עני ימי כל  כן ועבור הפועל , אל הטהורה מחשבתם  להוציא ידם  לאל שאין הרבה  יש התורהאבל באתה כן על  ,

ישראל ', בני אל  'דבר ואמר פיוסלבשרם לשון ירושלים 'דבר לב על  'דברו  ב)כמו מ לומר (ישעי' חי,, קל  בני אתם

ובתמים , באמת הנעימים  מצותיו  וקיום  תורתו אהבת עבור והונם  וגופם  נפשם  למסור הרוצים קדשים, צאן  ה ', עם 

לאחריתך תקוה  ויש מדמעה  ועיניך מבכי קולך  אלי מנעי ובוכים  הצועקים לבבות הבוחן הוא אני אני באמת כי וכו ',

בקיום חפצים  שתהיו תרומה' לי 'ויקחו אם עליכם , הבטחתי כן על  רצונך, לעשות רצוננו ובמסתרים , ממעמקים 

הגמול ליום לכם שמור בפועל  קיימתם שאתם  תורה של  קיומה  אותו לבד לא אזי לשמי, לי כפירש "י לשמה, תורתי

תרומתי', את תקחו לבו ידבנו אשר  איש כל  'מאת אלא הצפון, טוב רב עבורו מחשבתכםלקבל  לכם אני אצרף

בפועל אלה כל  עשיתם כאילו  עכ "ל .הטהורה  .

הכתוב ה . בלשון מפרש זי"ע משינאווא ב)הרה "ק את (כה תקחו  לבו  ידבנו אשר איש  כל  מאת תרומה לי  'ויקחו 

את  ישראל  בני שיקחו ר"ל , – תרומה ' לי 'ויקחו  לומר  הכתוב ובא הפרשה , מלשון הוא 'תרומה' כי תרומתי',

להיות  ודעתעצמם  מוסר תקחו מעכב, הגוף  חומר והרי כן יעשה כיצד  ללמדנו הכתוב  וממשיך  לי, מאת מופרשים

לבו ידבנו  אשר איש ועושרכל הון לצבור לממון שמתאוה מי 'כגון ולילה– יומם  ישקוט  ולא  ינוח  מלעסוקלא

נפשות, בסכנת עצמו את מכניס  ונהרות, ימים  ולעבור ומלאכה  ומתן המדומה במשא תאוותו להשיג אלא כדי שאינו 

בפרט  יעוף, וכחלום  במסירות לשעה מעבודתי שבעולם  מניעה  שום  אתכם  יבטל שלא  גדול  בחשק להיות צריך עבודתי

ממש כעי"ז)'נפש  שלמה בתפארת ועיי' ויקחו, ד"ה  יחזקאל .(דברי 
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íãàä áåø÷ åëøã øùà íå÷îä àåäå ,íãàá äðéëùì
ùåã÷ä øäåæá àúéàãë ,ä"á÷ä ìöàøîà ):æö úåø ç"åæ)

ìù åáìë íå÷îä éðôì áåø÷ ïéà ,éðá ,íéîëçì äð÷ä ïá äéðåçð éáø

(åë âò íéìäú) áéúëå ,úåìåòå úåðáø÷ ìëî øúåé äéî÷ àçéðå ,íãàä

àø÷ð ä"á÷äù åðééäå ,'íìåòì íé÷åìà é÷ìçå éááì øåö'
éøåöå é÷ìçéãé ìòéááì.

òãåð÷"äôñá åùøéôù äî,êø÷ øùà ä"ã øåëæ íäøáà úéá)

(ñ"àùáåêø÷ øùà' ÷ìîò äéáâ áéúëã àäá
ïåùìî àåäù ,é"ùø ùøéôå ,'êøãáúåøéø÷àåä ïëå ,

,åðååëúð ãçà øáãì íéðééðòä éðù úîàáù ,äàîåè ïåùìî
éãåäé ìù åúãåáò éëäåöî íå÷îá øòåáå íç úåéäì,

ìëå ,ùãå÷ ùà úøéòá êåúî úååöîä úà äùòéù
ááìá åãáòìå åðåöø úåùòì åéäé åéúåôéàùå åéúåðåöø

êãéàîå ,íìùäøéáò éðééðòì òâåðá ø÷ úåéäìøîåìë ,
ïëà .øåñéà øáãì áìä ú÷åùú åì àäú àìùåëøã äæ

úåøöåéä úà êôäì ÷ìîò ìù,áìä úà øø÷ìå ïðöì ,
êãéàìå ,äååöî øáãì 'úçúåø éèáîà'ë àäé àìùå
äøéáò øáãì õø àäéùå øåñéà éðééðòá åçéúøäìå åîîçì
,÷ìîò êì äùò úà øåëæ äøåú äúååéö êë ìòå ,ì"çø
ø"äöéä ìù åúöò øçà êìäì àìù øîùîä ìò úåéäìו,

äåöî øáãì ÷ø áìä ú÷åùú òé÷ùäì àìàז.

קידוש ידי על הפרטי  המקדש  בית  בניין – מקדש  לי ועשו 
האברים 

ïúùøôá(à åë)...úåòéøé øùò äùòú ïëùîä úàå' ,
óåöøô ,é"ùøáå ,'íúåà äùòú áùåç äùòî
ãöî øùðå äæ ãöî éøà ,ïàëî ãçà óåöøôå ïàëî ãçà

íé÷éãö åøàéáå .äæøîàî ,ñééåå à"øâäì íéøîàîä øöåà 'ééò)

(íééðéò úùåã÷ ïéðòá ãåä àøåð øîàî ,æèúùåã÷ ìò æîø êøãá
Y íãà ìù åéðéò'ïëùî' úåéäì äëæé íééðéò úøéîùáù

בפרשתן הפסוק  את זי"ע ציון' ה'קדושת הרה "ק ביאר זה ל)ביסוד  להקים(כה  לאדם  שיש - המשכן ' את 'והקמות

ל 'הר' הדומה  היצה"ר תחבולות את רואה  שהנך כמו  - בהר' הראית 'אשר כמשפטו, ברוחניות ולהתעלות שלו משכן

שבקדושה . דברים לצורך בנוגע טצדקי כל  עשה  אתה  כיו "ב אדם , בני להכשיל כדי טצדקי כל  יעשה  אשר

בישיבה, שחרית בתפילת משתתף הנך האם ישיבתו, מתלמידי אחד כששאל  שליט "א, דורנו מצדיקי אחד  אמר וכך

הרבי, לו אמר לשחרית, ממחר לבוא להשתדל מקוה  הנני  הבחור, לו אמר  החמישית... בשעה מתפלל שהנך או 

המשיח ,לקוות  לביאת ותצפה תקווה תבוא.להשתדל– בוא בישיבה  ולשחרית הפרנסה, בענייני תשתדל  –

זי "ע סופר ' ה 'חתם הרה"ק  גם  כתב הללו בסוגריים)כדברים (ג ) יתרו וישמע ד "ה ויתרו  ובפרשת יאמר , או ד"ה  תצא כי (תו"מ 

הכתוב את בזה  צח)וביאר  קיט לי (תהלים היא 'לעולם ' כי היינו  וז "ל , – לי' היא לעולם  כי מצותיך תחכמני 'מאויבי

מכש "כ לעשותו, ובכוחו  במעוזו יחזיק  עוברת שעה ובן היתה  שעה  בן אשר מועטת להנאה  אם ק "ו, וא"כ  המצוה,

עכ "ל . לעולם, לו שהיא מצוה

מסאטמאר.ו  יואל  רבי הרה"ק  בנו  עמו והתלווה הרבנים באסיפת זי"ע טוב' יום  ה 'קדושת הרה"ק  השתתף  פעם

בהתלהבות  המתפלל  מסאטמאר הרה "ק בילד  הרבנים אחד הבחין  שם בהיותם לימים, צעיר עלם שהיה זי"ע 

ושאלו רב אותו אליו ניגש כן על ומשונות, שונות תנועות עשה  התלהבותו ומתוך בלבו , יוקדת גדולה ואש  עצומה

שאמצא  יודע הייתי 'אילו ובשנינותו  בחכמתו  מסאטמאר הרה "ק לו השיב היום', פורים  'וכי לשונו  ובלעגי בזלזול 

'גראגער'.... גם עמי מביא הייתי - המן עמלק,(רעשן)כאן מקליפת היא הרי יהודי של התלהבותו שקירור כשכוונתו  ,

השורש . מן ולעקרה  לבטלה  וצריך 

בגמ 'ז . לג :)איתא שמים (ברכות בידי שמים'הכל  מיראת והקשו חוץ הכל)', ד"ה כה . מגילה עוד(תוס ' שאמרו (כתובותממה

שמים ל.) בידי פחים'הכל  מצינים הרה "קחוץ וביאר המאמרים . שני בין  כ 'סתירה ' ונראה וחום], קור רש "י [פירש

את  להפיל  יבוא שפעמים ותחבולותיו, הרע היצר על  היא הכוונה  אלו  פחים ' ש'צינים  זי "ע מראזלא צבי יהודה רבי

ולעיתים ובא, הקרב יו "ט לקראת או מצוה לדבר לבו ותבערת התלהבותו לקרר וקרירות, צינה – ב'צינים' האדם

שני  תואמים יהיו  מעתה  ה '. ציווה  לא אשר זרה  ולאש רח"ל  לעבירה הדם את שמרתיח ב'פחים ' הרע  ביצר מטהו

ה של שמים ' ה'יראת כל  הם שהם  – ופחים  מצנים חוץ  שמים בידי הכל  אכן, כי  נכון המאמרים , אל  להטות אדם ,

ומחממו שבקדושה דבר  ולכל  למצוה מקררו  ה'יוצרות' את המבלבל היצר אחרי ללכת ולא והקרירות החמימות את

לעבירה  עצמו  ויקרר למצוה עצמו יחממם  ביניהם יהפך אלא ח"אלעבירה, קודש שיחות זי"ע, מטאהש להרה "ק עבודה  (עבודת

כג) .עמו'



פורים – זכור  – תרומה פרשת - הפרשה äבאר 

äðéëùì
åîëח ,íééðéòä úøéîù ìò æîøî 'øùð' äðäù ,

äãåäé éøáãá øàáì 'íééç çøåà' úìéçúá øåèä çúôù
äîéãå ,ïéòä úåàø ãâðë Y øùðë ì÷ éåä' àîéú ïá
úåàø àåä êë øéååàá èù øùðä øùàë éë øùðì åúåà
'äéøà' ë"åîë .'òøá úåàøî êéðéò íéöòúù øîåì ïéòä

åðãîìì ,'äéàø' úåéúåàìò øîåù íãàäù éãé ìòù

'äì ïëùî úåéäì åîöò úà ùã÷î àåä éøä åéðéò,
.íééðéòä úùåã÷ éãé ìò äðáðå äùòð ïëùîäå

ãåñéáùøéô äæ(íù)ïúùøôá ïàë øîàð äðäù ,ãåò
ïåøà éáâ ìòù úøåôëä ìò 'íéáåøë' úåùòì
øçà íå÷îá åðéöî êãéàì ,íéùã÷ä ùãå÷á úåãòä

(ãë â úéùàøá)ïãò ïâî íãàä úà ä"á÷ä ùøéâù øçàìù
êøã úà øåîùì 'åëå íéáåøëä úà ïãò ïâì íã÷î ïëùéå'
,'äìáç éëàìî' íä íéáåøëäù ,é"ùø ùøéôå 'íééçä õò
íéùã÷ ùãå÷ íä íéáåøëä íàä ïðåáúäì ùé äúòîå
éøáã é"ôò àåä øåàéáä àìà .äìáç éëàìî ìéãáäì åà

÷"äåæä(:çé øäåæ éðå÷éú)'á ãâðë íä íéáåøëä éðùù
äæ éøä úëåøôì ãòáî íä íéáåøëä íà ,ïëàå ,íééðéòä
Y ïãò ïâì õåçî å"ç íä íà ìáà ...íéùã÷ ùãå÷
æà åà ...äø÷ðä ìë úåàåø íäéðéòå øéò ìù äáåçøá

íà ÷øù ,øîåìë ,äìáç éëàìî ïëà íäíäéìò øîåù

ùã÷úîå íéùã÷ ùãå÷ äæ éøä äöåç åàöé ìáì 'úåöéçî'á

êøãá äöåç úåèèåùî íééðéòä íàå ,äðåéìòä äùåã÷á

íäî íéìåãâ äìáç éëàìî êì ïéà éæà ì"çø úåø÷ôä.

êëåò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä ùøéô(úåòåáù)íùá
øîàðù ïåùìä ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä åéáà

' ,àúù÷ éøéâ úåë ïéò àôðàá éæçîì 'úåîã÷à'áøåîùéù

åá úåøéì íéöåøù åîë úåøåñà úåéåìëúñäî åîöò úà

åéðô ãâð øåãëäå'ט.

åìéàåò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä(úéùòå ä"ã :áé÷ úåùøã)

,'íéáåøë äúåà äùòé áùåç äùòî' äæ ÷åñô ùøã
åùã÷ ïåùìëå ,äáùçîä úøéîù ïééðòìíãàì æîø

åúåà äùòé äùåã÷ä åúáùçîå áùåç äùòîùíãàä úà)

(åîöòïåéìò éëàìî Y íéðåéìò íéáåøëë
.י

øáëåò"éæ õéð'æéååî 'ìàøùé úáäà'ä ÷"äøä øîàøåà)

(áë úà ìàøùéøùëåîå éåàø ïîæ àåä øãà ùãåçù
øáãì æîø ïúðå ,äáùçîä úøéîù ìù àðéðò éàäì

,'äçîùá íéáøî øãà ñðëðùî'äçîùáúåéúåàäáùçî,
øàáîå .äúøäèá äáùçîä úøéîùì òééñî ïîæäù åðééäå
ïîæá íää íéîéá åðì 'äãîòù àéä' éë ,øáãä íòè
íéãåäéä åèìùé øùà àåä êåôäðå ¯ åðéáéåàî ìöðéäì äæä

àøîâá àúéàãëå ,íäéàðåùá äîä(.áé äìéâî)åìàù'
åáééçúð äî éðôî ,éàçåé ïá ïåòîù éáø úà åéãéîìú
íäì øîà ,äéìë øåãä åúåàáù ìàøùé ìù ïäéàðåù
åúåà ìù åúãåòñî åðäðù éðôî åì åøîà ,íúà åøîà

òùøיאïùåùáù ïë íà ,[äæ íòè ìò é"áùø íúåà ìàù] ,
øåîà ,åì åøîà ,åâøäé ìà åìåë íìåòä ìëáù åâøäé

הפסוקח . על  יונתן' ב'תרגום איתא טז)וכן טו  לג בית (ישעיה 'יהא - ישכון' מרומים  הוא מרע  מראות עיניו  'עוצם 

ממש . המקדש' 'בית יהא וביתו עצמו שהוא והיינו מקדשא', בית  משרוהי

הכתובט. בלשון זי"ע  ישראל ' ה 'בית הרה "ק אמר וכה רע, מכל  ינקה  עיניו  ז)השומר כא את (דברים שפכו לא 'ידינו

'ידינו לומר יכול  האיש זה ראו ' לא ש 'עינינו  עד יכשל  שלא עצמו על  שומר שאם ראו', לא ועינינו הזה  הדם 

הזה '... הדם  את שפכו לא

נקי' השור 'ובעל  עוד לאמר  כח)הוסיף  ראיה(כא לשון הוא יז)'שור ' כד במדבר  קרוב', ולא אשורנו עתה ולא 'אראנו (כמו

בדינו נקי יצא אזי הראיה  על  בעלים הוא אפגעהיטין'שאם 'זיי הרה "ק א"ל הדרכה, שביקש לבחור אמר  אלו אש להבות חוצבים (דברים

עיניו) את שישמור כנ"ל לו השיב אזי רע מכל שמור יהא כיצד  הבחור שאלו מרע), שמור  .(היה

מבעלזא י . מהר"א הרה"ק  לפני ובאת הטבע , מדרך למעלה מאד  גדולה  ישועה לאיזה שהוצרכה אחת באשה  מעשה 

אלא  לא, האשה , לו אמרה אני, מלאך וכי לאושיעכם , אוכל  היאך הרה "ק לה  אמר  לטובה, עצמה והזכירה זי"ע 

יא' 'דאס  – לה ואמר  הרה"ק  נענה  ממלאך , גדול  הדברים)שהרבי נכנים גדולה .(אכן ישועה  עבורה  ופעל ,

ענין  כי הבחור א"ל  עלי, ותביט  תעמוד כי לך מה עליו , שהביט  לבחור פעם אמר  זי"ע  מזינקוב מהרי"מ  הרה "ק

צדיקים' כולם 'ועמך כתיב הרה "ק, לו אמר  הצדיק , על  להביט הנפש לתיקון הוא כא)גדול  ס 'תיקון'(ישעיה כן אם ,

צדיק . להיות ויגיע יעלה באמת שאז  כלומר בעצמך... ותתבונן תביט אם לך  יהיה גדול 

איתאיא. והרי סעודה, באותה ישראל  של  חטאם  היה  מה  העולם, יב .)מקשים ואיש(מגילה  איש  כרצון 'לעשות

ח) א ב'הכשר'(אסתר היו  הסעודה  עניני ושאר המאכלים שכל  נמצא והמן', מרדכי כרצון לעשות רבא, אמר  -
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éëå åì åøîà ,íìöì ååçúùäù éðôî íäì øîà ,äúà
,ñðì åëæ êéà ïë íà ,ùåøéô] øáãá ùé íéðô àåùî

,[äúéî íéáééç æ"ò ìò éøäååùò àì íä ,íäì øîà

íéðôì àìàåìáé÷ àì ìáà äúéä úéðåöéç íúìåòô ìë] ,
àì ä"á÷ä óà [å"ç äåìàë íäéìò æ"òä úà íäéìò

ïðéæç ïàëîå ,'íéðôì àìà ïäîò äùòéðá ìù íúìöäù

,íúåáùçî ìò åøîùù éãé ìò äúéä ìàøùéååçúùäå
éåàø ïîæ ïë ìòå ,äáùçîá àìå äùòîá ÷ø íìöì
äëæ äúåéäì äáùçîä úà êëæì äæ ùãåç àåä øùëåîå

.äøáå

ש מעשה עפ "י וביארו בזה, יש  עוון ומה הצדיק  מרדכי שהילכו(לא)של  אחר בדרך, יחדיו  וגוי ישראל  נסעו  פעם היה,

ואילו ושתה, אכל  הפרפרת את ופטר המזון על  בירך מביתו, עמו הביא אשר  מאכלו מצקלונו היהודי הוציא דרך כברת

ואמר התנצל  היהודי אך בסעודתו, עמו להצטרף  ליהודי הציע  לב ' וב'נדיבות לאכלו, וניגש שמן' 'בשר הוציא הגוי

ש 'סתם לו ואמר  מכוסו לשתות היהודי סירב בזה גם מיינו, הגוי שתה סעודתו בגמר גוים, מבשר  לאכול  לו שאסור

ב'רחל לו  להסביר היהודי והוכרח  היהודי דברי את הבין לא ודעת' ב'בינה  נתברך שלא הגוי  ישראל . איש  על  אסור יינם '

לו והסביר הוסיף ואף נפש , ופיקוח סכנה של במצב זולתי  גוי של  ויין  בשר לאכול  אוסרת שהתורה הקטנה ', בתך

יאכל לא שאם  והזהירו היהודי ראש על  שהניפה  וכמעט  גדול  סכין הגוי הוציא - כן כי כשמעו ויהי מהו , נפש' 'פיקוח

לפתע הגוי, של  מסעודתו  והתענג ושתה אכל שהצטווה כפי עשה ברירה בלית אתר, על  יהרגהו  ויינו ממבשרו וישתה

אינני  - בתוקף לו ואמר היהודי נענה מעשיו, על  וכפרה  מחילה סליחה  בבקשת היהודי את  לפייס והחל  הגוי, בו חזר 

והיינו הסעודה...', את לסיים לי נתת שלא על לך מוחל  'אינני השיב לו יסלח לא מדוע  הגוי ולשאלת לך, ומוחל סולח

הסעודה . מן וליהנות לאכול  שיוכל  כדי לידו שאיקלע נפש  פיקוח של  הסיבה עם שמח איש שאותו

'לפי אומרם להשתתףשנהנווזהו מוכרחים היו שאולי לומר מקום  שהיה  הגם כי רשע', אותו  של  מסעודתו

צד  על  הכשרות את סידרו שהרי באכילתם איסור היה  לא כן וכמו למלכות, כבוד ולתת השלום מפני בסעודה

והיו וריקים, פוחזים טמאים גוים של  מחבורתם ולהתענג מרצון לשם  ללכת להם היה  לא מקום  מכל  טוב, היותר

וההשתתפות. ההליכה  מן ליהנות ולא ההכרח  ומחמת שד שכפאם  כמי ללכת צריכים

מה מפני יוחאי, בן שמעון רבי את תלמידיו  'שאלו  שם, אמרו שכך ופרח , בכפתור הגמרא דברי ביארו ובזה 

אותו של  מסעודתו שנהנו מפני לו  אמרו  אתם, אמרו להם, אמר כליה , הדור שבאותו ישראל של  שונאיהן נתחייבו

אמר אתה, אמור לו  אמרו יהרגו , אל  כולו  העולם שבכל  יהרגו שבשושן א"כ כי] זה , טעם דחה  רשב"י [אך רשע ,

הקב"ה אף  לפנים אלא עשו לא הם  להם  אמר בדבר, יש  פנים משוא וכי לו אמרו לצלם, שהשתחוו מפני להם,

נינהו, חדא אלו עבירות תרי ואכן היא, אמת שבש"ס אמינא ההוה שגם ידוע  והלא לפנים ', אלא עמהן עשה  לא

לפנים , לצלם להשתחוות שנאנסו  דאף  זו , על ומגלה  זו להצטער ובאה להם והיה  עושה , היא  מה  זו לשמחה  מיהו

כזה אונס  של  למצב שנקלעו .על 

כל את המלמד חקק השנה  לסוף  אותו , לחנך הצליח לא שהמלמד אדם  פרא בילד זה  ענין משלו אחר באופן

וכיוצא  התלמידים , לכל הפריע  ובהתנהגותו כראוי, התפלל לא ואף כהוגן, למד שלא - 'תעודה ' עלי הילד התנהגות 

התנהג  אלו שבשיעורים האמת על  הודה שם  השירה, עניני על  לכתוב המלמד הוצרך כאשר  זולת  אלו , בדברים

בה, הנכתב לקרוא האב החל  ה'תעודה' את לאביו והראה לביתו הילד  הגיע  כאשר ויהי ולזמר . לשיר אהב כי  כהוגן,

המשיך  כאשר וגם  בכשרונות, ניחן לא שבנו הבין כי מאומה אמר ולא שתק כהוגן היה לא שלימודו  כראותו ויהי

שמא  זכות לכף אותו דן  כי כלום, ולא לו  אמר לא כראוי היתה  לא התנהגותו  וכן טובה היתה לא שתפילתו  לקרוא

ראה כאשר אבל  המלמד , שכתב הקשים הדברים את בשתיקה  לקרוא המשיך וכך המלמד , מן מרות לקבל  לו  קשה 

בקריאתך  אותי מכה היית  אילו הניחא ושאל , הבן תמה  לחיו , על  האב לו סטר אז  או  לשבח, הצטיין שב'זמרה'

בדבר דיקא אותי הנך מעניש  מדוע  אבל  כדבעי, התנהגתי ולא למדתי לא אכן  כי  ניחא, עתה עד התעודה את

בבחינת  שהיית ולומר להצדיק  אפשר  עוד הנהגתך עצם  את 'אדרבה, והסביר האב לו השיב  לשבח , שהצטיינתי

ל מגיע  כך  ועל  כזה, במצב  ולשמוח  לשיר  שייך איך אך פטריה, דרחמנא שלכה "פאונס  הדברים , הן  והן עונש...' ך

האיסור . מן נהנו  הם ואילו  רשע , אותו  של  בסעודתו להשתתף  שנאלצו במה להצטער צריכים היו

סופר ' ה 'חתם כתב במגילה )וכך איתא ד "ה אסתר מגילת היה(תו"מ בסעודה , להשתתף ומוכרחים אנוסים שהיו דאע"פ 

שם אוכלים  היו וממילא אחשוורוש , בבית לסעודה בואם בטרם כשרים  מאכלים עם  נפשם  את להשביע  עליהם

לתיאבון. ולא גסה ' 'אכילה
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להתייאש בלא  ויתרומם כנפיו  יפרוש – כנפיים פורשי 

ïúùøôá(ë äë),'äìòîì íéôðë éùøåô íéáåøëä åéäå' ,
ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä àéáäåä"ã)

(åéäå÷"äåæá àúéàã àä(.èð â"ç)íåéá íéîòô ùìù éë
úåéç íéáåøëä åìáé÷ ìàøùé éðá åììôúäù äòùá
,ì"äæá äæá æîøä øàáîå ,äìòî éôìë íäéôðë åùøôå

íéæîøî åéä íâååîöò úà íãàä ùàééúé àìù êéà,
áåúëä øîàù êøã ìò(â åð äéòùé)ñéøñä øîàé ìàå'

åùòðù íéáåøëá ä"á÷ä åðì äàøäù ,'ùáé õò éðà ïä
åéäù ÷"äåæá øàåáî íâå ,íéìéëùî éìòáå íééðçåø
.ì"ëò .'çë ïúåð äæå ,úåçáùúå úåøéù íéøîåà íéáåøëä
ãò úåìòúäì ìåëé áäæ ùåâë 'íîåã' íàù øîåìëå

éãåäéì øîåçå ì÷ ,úåéç åá àäéùìåëé áöî ìëáù

õò' àåäù äàøð íà óàå ,úåìòúäìå 'åéôðë ùåøôì'

'ùáé.àåäù áöî ìëá ùãçúäìå ÷æçúäì ìåëé ïééãò

úîàáúà øåáùì äöåøä ÷ìîò úôéì÷ åäæ éë åøîà
éë äðòèá åúåà ùàééìå éãåäé ìë ìù åçåø

'ãåáà' àåä øáëיבáéúëãëå ,(çé äë íéøáã)êø÷ øùà'
ìë' ,é"ùøáå ,'êéøçà íéìùçðä ìë êá áðæéå êøãá

çë éøñç ¯ êéøçà íéìùçðäúîçîíàèç,äéäùïðòä

ïèìåôäåå÷ú ïéà ,øîàì ÷ìîò ìôèð åìàìù ,øîåìëå ,'
øùà úà øåëæ' äøåú äøîà äæ ìò à÷ééãå ,êúéøçàì
åìà åçîé ,'÷ìîò øëæ úà äçîú ,÷ìîò êì äùò

ìàøùé éðáî ãçàì åìéôà äåå÷ú ïéà éë íéøîåàäיג.

ì"æåò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä(â úåà øåëæ)åðééä ,
,'åëå å"ç äð÷ú íäì ïéà åîâôù ìòù íäì øîàù

à"øã é÷øôá øàåáîëå(ç"îô)äìéáè ïåòè 'éäù éî ìëù
,åèìåô ïðòä 'éäøáãä ì÷ð äìàë çåø éàëð íéùðàìå

úåáöò éãéì íàéáäì
יד

åøîàéù ãò õøàì ãò íìéôùäìå

הזהב'יב . 'רביד בספר  שפירש  וכמו אבותיו, בדרכי המשיך הרשע המן מקומו' 'ממלא נכדו  שובה ,וגם  לשבת (הפטרה 

במגילה ובכ "מ) הכתוב ג-ד)בלשון מצות (ג  את עובר אתה מדוע למרדכי המלך בשער  אשר המלך עבדי  'ויאמרו

אשר להם הגיד כי מרדכי דברי היעמדו לראות להמן ויגידו אליהם שמע ולא ויום יום אליו באמרם  ויהי המלך,

אתה אין כן ואם המלך', מצות את עובר  אתה  'מדוע  בטענה 'מרדכי' את לייאש באים  המלך' 'עבדי כי יהודי', הוא

להם עונה  מרדכי אך ויום', 'יום בכל  לו אומרים  וכך מצוותיו, כל מקיים אתה  שאין אחר ה' מעובדי להיות ראוי

אל להתקרב  ובידי נפשי, את מחייה אני זה ידי ועל וכיו"ב, מילה כמו התמידיות מצוות ומקיים יהודי', הוא 'אשר

שנאמר מה מבאר ובזה  ב)בוראי. יד ר "ל(הושע נפש , משיב מלשון  הוא 'שובה' כי אלוקיך', ה' ה' עד ישראל  'שובה

למדרגת  שתבוא גדולה  למדריגה  שתבוא  עד ר"ל  – אלוקיך ה ' עד יהודי, שאתה בזה עצמך  את ותחזק נפשך שתשוב

אלוקיך ...ה '

חז "ל פירשו  יב .)(מ וכך הפסוקגילה ח)את א מרדכי (אסתר כרצון לעשות רבא, אמר - ואיש איש  כרצון 'לעשות

דכתיב מרדכי ה )והמן, ואויב(ב צר איש  - המן יהודי, ו)איש ואילו(ז מרדכי , היינו  ד'איש ' להו מנא מובן ואינו  ,'

אומות  לרשעי  שייך והיאוש  'יאוש ', כאותיות הן 'ואיש ' אותיות כי לרמז, ואמרו איפכא, נאמר אולי המן, היינו  'ואיש'

ויאוש . לעצבות יהודי  להפיל  עמלק  מזרע  המן של  ושאיפתו  רצונו  כל  כי זו. בתיבה  נרמז  שהמן אמרו ע "כ  העולם 

ר "ת 'איש ' ונחתםי 'ום ש'יןאומאידך  כשנכתב אפילו הרחמים  מן התייאש שלא מרדכי, זה  'איש ' כך  ומשום 'אוש ,

המלך. בטבעת

אמרה זרש כי לעמים, ישראל  בין וההבדל החילוק זה  יג)ואכן ו נפול(אסתר כי לו תוכל  לא לנפול, החילות 'אשר

גופא  וזה כרוחם , מתנהל  לא מה  דבר כאשר לאלתר, להתייאש  וסייעתה '... כזרש  הגויים  'שפת וזוהי לפניו', תפול 

אבל תחתית, בשאול  למפלתם מצבגורם  בכל מתחזק יהודי' זה'איש אין נפל אונס  או  סיבה איזו מחמת אם ואף  ,

המלך, בדרך  לעלות מעתה מתחזק  והוא בלבד , לשעה תקלה גופאאלא מעלה .זה  מעלה  לעלות לו יגרום

שאמר יג . פרעה ועמלק , פרעה ישראל  שונאי ב' מצינו ה 'הנה אותומי לשנוא מצוה  אין ושוב  סוף בים נטבע 

שריד  להשאיר מבלי השמים  מתחת זכרו את למחות עולמים , לשנוא עלינו  עמלק  את ואילו  זרעו, את ולמחות

ולא  בקולו', אשמע  אשר  ה' מי ה', את  ידעתי 'לא שאמר וכמו בה ', כפר  כי יותר הרשיע פרעה  ולכאורה ופליט ,

בה ', האמין לא אכן שפרעה אלא עמלק , אצל  כזאת את מצינו שזינב  בעצמם , להאמין  שלא לישראל גרם  עמלק אך 

מ אותם וטימא  פולטם, שהענן  הנחשלים עולמית כל כפרה  אין זאת על  'חלשים ', הם  כבר וכה  כה  שבין הטענה  ...תוך 

שאי יד. לגמרי, להפילו בפניו סלולה הדרך ואילך מכאן כי עצבות, לידי האדם  את להביא מנסה  ש'עמלק' והרי

זי"ע ה 'תניא' בעל  הרה"ק שכתב וכמו והתחזקות. שמחה  מתוך  רק עצבות, מתוך היצר  עם  להילחם  (פכ"ו)אפשר 
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äìéìç ùàåð íùôðìíäì ïéà øáëù íùôðá åîéã éë ,'åëå
øùà úé÷åìàä úåéç àéä é÷åìàä ÷ìç íâù ¯ äð÷ú
íúåà áéöòî ù"îé ÷ìîòå ,'åëå íäì ïéà øáë íùôðá
ïåîå÷é ïéôðà êàéäáå ,ùãå÷ä ìà úùâì íëáì áøòé êéà

.[äìéôúáå äøåúá] éìéî àììîìå äàìéò àëìî äéî÷
ùøåãå ,ìåëé ìë àåä éë ïîåà úðåîàá ïéîàäì ø÷éòäå

çãéð åðîî çãé ìáì åéðá úøæòì úåìåáçúå úåöò
טו

ìá÷ìå ,

äàìäìå íåéäî íéîù úåëìî ìåò åéìò
ì"ëòטז .יז.

לאודעי צריך דא כגון ברם גדולוז "ל , עםכלל זה  המתאבקים אנשים  שני כגון גשמי, דבר לנצח שנצחון כמו כי ,

זה, את זה להפיל  ויפולזה  בקל, ינוצח  וכבדות בעצלות הוא  האחד  אם מחבירוהנה  יותר גבור הוא  אם ככהגם ,

אם  כי כאבן, הלב וטמטום מעצבות הנמשכות וכבדות בעצלות לנצחו אפשר אי היצר, בנצחון הנמשכת ממש בזריזות

בעולם ועצב  דאגה נדנוד מכל  וטהרתו הלב ופתיחת .משמחה 

זי"ע  העבודה' ה 'יסוד הרה"ק  של מכתבו  דבר ו)ידוע  מכתב  השבוע ,(בשינוי)וז"ל (ח "ב זו  ששמעתי מה  לכם אספר  .

דעפעש  הגיע הקודמים  בשנים מלחמה מברק)בעת שהשונא (טעלעגראם, המדינות, לראש  יועץ  שהיה  הגדול  השר אל 

המבצר חיזוק יסוד עיקר כל את בסכנה )שבר אנחנו – לבו .(כלומר בשברון וזועף עצב  והיה  בקרבו השר רוח נפלה מיד

והשיבה שקיבל , הדעפעש  דבר  על  השר לה  סיפר פניך, נפלו מדוע  ותשאלהו, לנחמו, מיהרה  לאשתו, זאת משנודע

לה אמר שלך , מהדעפעש ומרים  רעים  יותר  דברים  נכתבו ובו  הרגע, בזו דעפעש  קבלתי אני גם  הנה בחכמה. היא

המוהט את  אבדת שאתה בו כתוב לו  השיבה מהו . לי הנפש)אמרי חיות וכוח ר"ל (תעצומות התחזקות שלך, את שאבדת

שלך הלב הרה"קוגבורות ומסיים  הנ"ל , המבצר כל  משבירת ונפילה גרעון יותר זה  בזאת ודבר נא  והתבוננו  .בינו

זי"ע טו. סופר' ה 'חתם  הרה "ק שכתב וכמו דיומא', 'בעניינא מצינו  אסתר)וכך מגילת על דבריו בתחילת הנס,(תו"מ ועיקר

ישראלהוא שחטאו שעה באותה  הרפואה  את וברא הקב"ה ה'שהקדים  ששמע מה  הנס  עיקר היה  לא כי ,

אליו שקראו  בשעה  ישראל  בני עמו שוועת ישראל ',בקול  צעקת יקבל  לא ולמה  קיבל , נינוה תשובת 'אפילו שהרי ,

וגם המלכה, את אוהב המלך שהרי הטבע  לדרך חוץ כך כל היה  לא הוא' 'ונהפוך  של  הנס טו :)וגם אחשוורוש(מגילה

העץ . על לתלותו  יצווה ולמחר  המן את היום  שיאהב אפשר כן ועל  היה, הפכפך

הוא  הנס  נשתגע ,ועיקר ולא ואיש איש  כרצון משתה עשה יום  קפ "ו שהרי הטבע, דרך כנגד ושתי את שהרג

שעל אלא עוד ולא כנגדו... בדברים שהפריזה  משוגעת  היתה  המלכה  ושתי  וגם  בשיגעון. נשתגע  האחרון וביום

רשע אותו של  מסעודתו שנהנו  על  - הגזירה נגזרה שעה  יב .)אותה  והקדים(מגילה הקב"ה  עליהם  ריחם ואעפ"כ  ,

הרפואה את  מגזירת באמצעוברא ישראל  את להציל  בידה והיה  מלכות אסתר לבשה ועי"ז  ושתי , את והרגו הסעודה

רח "ל , בחטא ועסוקים התחתונה בדיוטא ישראל היו כאשר היתה הישועה שתחילת נמצא ש'בניםהמן, ללמד

לה' הם  חביבים  בנים  שמשחיתים  בשעה  אפילו  – .משחיתים '

כיצדוללמדנו, יראה  אז ואו  בו , ששקוע  השפל המצב  מתוך  השי"ת אל ולהתקרב חדא ברגעא  'להתהפך ' שניתן

התחתונה בדיוטא  כשהיה  גם  ישועתו  מוכנה  הכתובהיתה  בלשון לפרש  יש  ובכך טז). אשר(ד המלך אל  אבוא 'ובכן 

כדת'. לא 'אשר ההנהגה  שהיתה  בשעה  ומזומן מוכן היה אשר הנס תוקף יתברר המלך' אל  'אבוא שאם  כדת ', לא

הפסקה,טז . בלא בתדירות  להיות צריכה  עמלק שמלחמת הללו , הדברים ברוח אומר היה  זי"ע  ישראל ' ה'בית הרה"ק 

שהוא  'עמלק' בשם  מרומז  וזה כבתחילה , משמרתו על  לעמוד ויחזור מיד יתחזק  במלחמה  ונפל  נכשל  אם ואף 

אראפ ' עהם  איך אמאל  און אראפ , מיר ער לייגט  'אמאל האדםנוטריקון  ולפעמים האדם, את ומפיל מנצח היצה"ר  (לפעמים

הבאה .מנצחו) למלחמה וגבורה  בכח וימשיך  מנפילותיו, ברוחו יפול שלא הוא העיקר אך ,

אמרו אחד שמצד  חרבונה , בעניין חז"ל  שאמרו ממה ללמוד צדיקים אמרו  טז.)וכך חרבונה(מגילה באותהרשע'אף

העץ)עצה  על מרדכי את ב'ירושלמי'(לתלות אמרו מאידך  אמנם ה "ז)היה', ק(פ"ג אחר לומר 'וגםשצריך המגילה ריאת

לטובחרבונה  שבתחילתוזכור שאף  והרי וכו', למרדכי' המן עשה אשר  העץ  הנה 'גם אחשורוש  למלך שאמר  על – '

קל ללמוד יהודי יתחזק מעתה  סופו... שם  על אלא נידון ואינו לטוב , הוא זכור בו שחזר כיון מקום  מכל  היה רשע 

לטוב... זכור  ויהא להתחזק יכול  עדיין ח"ו נפל  אם שאף 'חרבונה', מאותו וחומר

כתיב מדוע  זי"ע  אמת' ה'שפת הרה"ק בשם  מבארים ב)וכה  ג ולכאורה(אסתר  ישתחווה ', ולא יכרע  לא 'ומרדכי

ללמדנו , אלא עתיד. בלשון ולא עבר בלשון השתחווה' ולא כרע 'לא לומר לו  נפלהיה אם  והשתחווה,שאף כרע ,

להכריז  מעמדו על להתייצב מיד ישתחווהיתחזק ולא  יכרע  לא  אםשמעתה צ"ב, שלכאורה  עוד, לומר יש  עד "ז  .

כדאיתא  ורגליים  ידים בפישוט  היא והשתחוואה הברכיים על  היא כריעה  [שהרי ישתחווה ' ש'לא שכן כל  יכרע' 'לא
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áúëò"éæ õéð'æà÷î 'äùî øàá'ä ÷"äøä'øôì ùåøã)

(øåëæ,'åâå ÷ìîò êì äùò øùà úà øåëæ ,ì"æå
,÷ìîò ìù ùøåù ,òøä øöéä àåä ÷ìîòêø÷ øùà

äàøäå ,'ä êøãá éåáëå ø÷ êúåà äùòù øîåìë ,êøãá

òåùôì úéáøäù êéà êìù úåðåòå íéàèçä ìãåâ êì

äæáå ,íäéáëåëå íåø éîù ãò êúîùà äìãâå ,ù"úé åãâð

áøòé àìå ,êùàø úàù éìá ,äèî äèî êúåà ìéôùä

äáåùúá áåùìå íéîìåòä ìë àøåáì äãåáòì úùâì êáì

,åìù úãñôðä äòã êáìá òá÷å ,êøáúé åéðôì äîéìù

äð÷ú íåù êì ïéàå ,êúå÷úå êúøáñ äãáà øáëù

,úéîøúå ø÷ù éøáã åéøáã ìë úîàá ìáà ,äáåùúá

äáøîå ãñç áøå ïåðçå íåçø àø÷ð ù"úé àøåáä éë

õôç åðéàå ,íéòùø ìù ïúáåùúì äôöîå õôçå ,áéèäì

å"ç ïúúéîááåúëù åîë ,(àé âì ìà÷æçé)íåàð éðà éç
åúòùøî òùø áåùá íà éë òùøä úåîá õåôçà íà 'ä
åéîé ìë åìë èòîëå ,åéúåðù áåø åøáò åìéôàå ,éçå
äáåùúá áùå åáì ìà ïúð åéîé óåñìå ,íéòø íéùòîá
äèøçå éåãéåá åéàèç ìò èøçúäå ,åááì úúéîàá äîéìù
íâ ,äìñëì ãåò áåùé ìáì íìù áìá äìá÷áå ,äøåîâ
ì"æç åøîà åá àöåéë ìòå åéìòå ,àáä íìåò ïá àåä

(:é æ"ò)÷ ùé.úçà äòùá åîìåò äðå

ìòåøùà úà øåëæì áèéä åúòã ïúéì íãàä çøëåî äæ
êøãá êø÷ øùà ,òøä øöéä àåä ,÷ìîò åì äùò
øîàîëå ,åúöòì òåîùì éìá åìåîì øáâúäìå ,øáåãîë ,'ä

ì"æç(.æì ïéøãäðñ),íìåòä àøáð éìéáùá øîåì íãà áééç
,äîéìù äðåîàá ïéîàéå ,äîéìù äáåùúá áåùì ÷æçúäì

çåìñì äáøîå ãñç áø àåä ù"úé àøåáäù.ì"ëò .

æîøéùàø'ù ò"éæ í"éøä éùåãéçä ÷"äøä éøáãá åðàöî
¯ øãà úáéú ìù 'úåáéúù'ø ì'ã óåì'àùé .

åìà åéøáãá åæîøùäæä ùãåçá åúðéëù äøùî ä"á÷äù

,úåéðçåøá 'íéùøäå íéìã'ä Y íéúåçôäå íéèåùôä ìöà óà

éë øáãä íòèå'éãåäé' ìëì êééù äæ ùãåçéî äéäé
øúñà úìéâîá ù"åîë ,äéäéù(ã â)øùà íäì ãéâä éë'

àåäéãåäé.'éëãøî áåùå áåù íù øîàð êëåéãåäéä

éëãøî àìå÷éãöäêåøá 'á÷òé úðùåù'á íéøîåà íâ ,
éëãøîéãåäéäàéä úåáéùçä ø÷éò éë åðì úåøåäì ¯

éãåäé åúåéä íöòïéøãäðñ ,àåä ìàøùé àèçù é"ôòà ìàøùé éøäå)

(.ãîåøîàù äîî úàæ ãåîìì ùé ïëå .(:èë úéðòú)øá
äéùôð éöîéìå 'åëå éøëð éãäá àðéã äéì úéàã ìàøùé
éøëðä íò ïéã åì ùéù éîù Y äéìæî àéøáã øãàá
çìöåîå àéøáù øãà ùãåçì ïåéãä ïîæ òåá÷ì ìãúùé
÷éãö äæ 'ìàøùé' íà ÷åìéç øëæð àìå ,ìàøùé ìæî
íîåøúî àåä øùàá éãåäé ìë àìà ...åàì íà àåä øåîâ

.øãà ùãåçá åìæî

øáñäåàåä ÷ìîò úééçî ïîæ äæ ùãåç éë ,øáãä
äéìæî àéøáå ,'íéùìç'ì ìôèðäéãåäé 'ìë'ù

åéìà áø÷úäì åãéáå ,íéîùáù åéáà ìöà àåä ø÷é

àöîð àåäù ïëéäî.

לד:)בגמ ' בייאושו(ברכות ימשיך לא ב'כריעה ' והחל  נפל כבר שאפילו אלא השתחווה , שלא להוסיף  עוד הוצרך  ומדוע  [

השתחווה . לא ושוב  הוה  דהוה דמאי יתחזק  מיד אלא להשתחוות, וגם  ליפול  רב, כי

אומרם  מבארים יט .)וכן קליפת (מגילה כי השנה, ומועדי חגי בשאר  זה דין מצינו שלא פרוז ', מיקרי יומו בן 'פרוז

היום את רק עיניו לנגד מעמיד  היהודי  אך  לעתיד, יעשה  ומה אמש  עשה מה - במחשבות האדם את לייאש עמלק 

בו . שנמצא מקום כאותו  דינו לכן לייאוש , הדבר  כשגורם מקומו ומהיכן בא מאין מתבונן ואינו  לא, ותו יומו' 'בן הזה 

חז"ל יז. במאמר  ביאר ליקוואד דישיבת משגיח זצ"ל  וואכטפויגל  מאיר נתן רבי ז:)הגה "צ לבסומי (מגילה איניש  'חייב

גדול בהידור וקיימו החופה, תחת צאצאיהם את להכניס  שעמדו  למחותנים  משל  בדרך ידע', דלא עד בפוריא

חז "ל  קל.)מאמר עד (שבת הגיעה המחלוקת ואש ביניהם  גדולה מריבה ופרצה  תיגרא'.. ביה  רמו דלא כתובה  'ליכא

להציל חושים  נחלץ  בים טובעים  ידיו שמעשה  הרגיש  אשר והשדכן השידוך, כל  נתבטל ולא שכמעט  עד השמים לב

וכאש ושלווה . שלום  ולהשכין ביניהם  לגשר הצליח  ה ' ובחסדי הבניין , המחותניםאת רצו לחופה לצאת  הזמן הגיע  ר

יבוא  שלא מהשדכן לבקש  שלחו כן על  ביניהם , שהיה מה  מכל  לשכוח  ובקשו  שמחתם, ביום  ולשמוח  לשוש

אל להתקרב ברצוננו הפורים, יום  בהגיע  ייאמר, זה  דרך ועל  אותו. בראותם העבר מכל  ייזכרו  שלא בכדי לחתונה...

כנגדו, שחטאנו מה  מכל  ולשכוח עימו, ולשמוח  ה 'דעת'הקב "ה את לשלח  אלא  ברירה אין  כן 'עד על ולהתבסם

לטובה . שלא העבר כל את לנו המזכירה היא ה'דעת' כי ידע ', דלא

ידע ', דלא עד 'לבסומי חז"ל תקנו  בו  הפורים , יום  לגבי נאמרו דבריו כי גםואם ללמוד עלינו פנים כל על  אך 

חדשה כבריה  מעתה  להתחדש  אלא מהעבר , ולהתעלם הדעת' את 'לשלח  השנה  כל  .למשך
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קטנה פעולה  כל להחשיב – דידכו קומצא מלי 

íéàìôð'éåìä úåðî'ä éøáãäëì'ä ìòá õá÷ìà äîìù éáøì)

('éãåãøúñà úìéâîá ÷åñôä ìò(æé ã)øåáòéå
àøîâá .ì"æå ,éëãøî(:åè äìéâî)íåé øéáòäù áø øîà

,úéðòúá çñô ìù ïåùàøàîå÷øò øáòã øîà ìàåîùå

,àéîãY àéîã àî÷øåò øáòã' ...é"ùø ùøéôóåñàì

éðùä øáòáù íéãåäéä(íéîä ìù)øîåà éðàå 'ìåãâ øáã

áåúë äåöî íùì ïè÷ øáã åìéôàù ìàåîù åðòéîùä

øôñáìåãâ øäðä åúåà äéä àì éë ...óåñàì åúåà øáòù)

(íéãåäéäíéî ìù úéìåìù àåäå Y àéîã àîå÷øò ÷ø
àøîâá é"ùøéôù åîë ïéñðåëî(:çë äìéâî).áúëð ë"éôòàå

øôñá(äìéâîá)¯ ìåãâ øáã äéä åìéàë 'éëãøî øåáòéå'

ïåáùç éãéì àá ìëä éë úåøåäìíééúôù øáãå .ì"ëò ,
.øúåîì êà

êëåò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøäî àúéà(ô"øú íéøåô)

ì"æç åøîàã(:æð ïéèéâ)åãîì ïîä ìù åéðá éðáî'
åúåà äëæ êéà ,äîåöò äàéìô àéäå ,'÷øá éðáá äøåú
åéàöàöî åàöéù äæë ìåãâ øëùì íéãåäéä øøåö òùø
,äøäèáå äùåã÷á 'ä úøåúá íé÷ñåòä íéàøåîàå íéàðú

ùøãîä éøáã é"ôò øàáîå(ä é ø"úñà)øéáòäù äòùá'
,øéòä áåçøá êìîä ñåñ ìò áåëø éëãøî úà ïîä

èåîà ìá éåìùá éúøîà éðàå' øîåà äéä äî òùø åúåà
êéðô úøúñä æåò éøøäì úãîòä êðåöøá 'ä ,íìåòì

'ìäáð éúééä(ç¯æ ì íéìäú)äìôð äòù äúåàáù åðééä ,
ìëäù äãåäå äøéáì âéäðî ùéù äáåè äáùçî åáìá
íéðåîè åéäù áåèä é÷ìç åá åøøåòúð äæáå ,ú"éùäî
àîäåæä äøáò ïë ìòå ,åéúåîöòî òøä ãøôúðå ,åáø÷á
äøåú éöéáøî åðîî åàöéå ãçà ìåâìâ øçà åéàöàöî

.íé÷éãöå

äæîåàøåð òø áöîá àåäùë óà ,íãà ìëì ãåîéì

øåáéãå äâä íåù åéðéòá ïè÷é ìà ,ì"çø ãàî

äáåè äáùçî åìéôàå
יח

ìò øàùéäì åçåëá ïéàù óà ,

úìòåúì åì äéäéå ,íåéä ãåò ÷æçúé íå÷î ìëî ,áåè êøã

ãò áåùçì áìäå øáãì ìåëé äôä ïéàù ,ãàî äîåöò

íéøáãä íéòéâî äîëïéàù åðééäå .ì"ëò ,íãà êì
åì äìéòåä äîë äàøå ,ïîäî øúåé òåøâù ìàøùéî
àåä øùàá éãåäé ìëì øîàð ïëì ,úçà äáåè äáùçî
ïéàù äòùá ïåâëå ,øúñäå êùåç úòá óà ùàééúé àìù
åà ãçà ÷øô ãîìéå ÷æçúé äøåúá úåâäì ÷ùç åì
ãò áåùç äæ íâ éë ,ïéðòå ïéðò ìëá êëå ,úçà äëìä
ìåëé äôä ïéàù' ,ãàî äáøä åøëùå ,ú"éùä éðéòá ãàî

.'íéøáãä íéòéâî äîë ãò áåùçì áìäå øáãì

זי"עיח . אברהם' ה 'בית הרה"ק  מבאר זה  זכור)בדרך את (ד"ה  אמחה 'מחה  הקב"ה שאמר אחד מצד שמצינו מה 

השמים' מתחת עמלק יד)זכר בני (יז על  מוטלת זו מצוה שמלחמת – עמלק ' זכר את 'תמחה  כתיב ומאידך  ,

בזה , נרמז בזה "ל , ומבאר מזהישראל , ישכח  ואח "כ  בתשובה  לחזור ורוצה  טוב הרהור יהודי איש אצל  אלכשעובר ,

דלתתא באתערותא תהיה עמלק זכר למחות  שההתחלה ית' רצונו זה  כי  רוחו, לויפול  יעזור ומיד  יהיה , שלא  איך 

עמלק .השי "ת  זכר  את  אמחה מחה דלעילא, באתערותא
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פורים – זכור פרשת

לזש "ק  ובפרט זו שבת  סגולת – זכור פרשת

úååöî÷ìîò ìù åøëæå åîù úåçîì åæ úáùá íåéä
áúëå ,ïîåé÷å úååöîå äøåú ìåò úìá÷ éãé ìò

'ïøäà úéá'á(.æñ íéøåôì)àåäù äî ìë ,ìàøùé ùéà ìë

úåéäì êéøö ,äùåò(åúðååë)øëæä äçîúé äééùòä åæáù

÷ìîò ìù
יט

éæà ìàøùé øá ìë äæá øäæð äéäé øùàëå ,

úåøöä ìëî íéøåèô åéäé øäî ùéç øùà éðà çåèá.

áúëéøáã'á ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä
'íéøôåñ(òåãéå ä"ã èë úåà)' ,ì"æåìåòôì ïîæä æà

,ãòì íéîéé÷å íééç íéðá úãìåä á÷òé òøæì äùåã÷á

,'äçîú' ÷ìîòì ïéøå÷ù øåëæ úùøôá éë ,éúìá÷ êëå

'éðá òôùå äôñåäå éåáéø åãâð äùåã÷á àîúñî
øåàéáåכ , ¨¥

åùøã ì"æç àäã ,øáãä(.å äìéâî)÷åñôä ìòåë ìà÷æçé)

(áíà åæ äáøç åæ äàéìî íà ¯ äáøçä äàìîà'
åùòå á÷òéù ïëúé àìù ùåøéô ,'åæ äáøç åæ äàéìî
í÷ äæùë ,äæá éåìú äæ ÷ø ,äìòîä íåøá íäéðù åéäé
åæ úáùá ÷ìîò úééçî íéøéëæî øùàë ïëìå ,ìôåð äæ

íéçøëåî æ"éò ,íøëæ úåìëìå èéòîäì ä"á÷äî íéù÷áîå
íéðáì åëæé íìåëå ,øôñîáå ïéðîá úåáøúäì ìàøùé éðá

úååöîáå äøåúá íé÷ñåò íéðá éðáåכא.

בעולם  'מקרה' ואין בהשגחה  הכל – קרך  אשר 

áúëõðàùî ïåùîù åðéáøéúå÷åçá íéðäë úøåúì åùåøéôá)

(âêéôá äðåù àäúù Y ÷ìîò êì äùò úà øåëæ'

äìéâî úåëìääù÷î äìåë äìéâîä ìë éë øáãä øåàéáå .'
åîìåò ìò ù"áúé àøåáä úçâùäá äðåîà ìù úçà
à"øâäã äéîùî åøîàù åîëå ,íéîçøä úãéîá àøáù

øúñà úìéâîá ïééòé äðùä ìëá äðåîàá ÷åæéç äöåøäùכב.

øáëå'îâã àðùéìá åùøéô(:ã äìéâî)íééðò ìù íäéðéò
òåãéä 'éðò'ä ìò äðååëäù ,äìéâî àø÷îá úåàåùð

úòãá àìà éðò ïéà ¯ ì"æç éøáãá(.àî íéøãð)àåäå ,
íäéðéòù Y åáø÷á áùééúî äðåîàä øåà ïéàå ìáìåáî

ïåùìî 'úåàåùð',äìéâîä úàéø÷á úåîîåøúîå úåàùéð

äðåîàä úåøéäá åéìò òôùð äìéâîä úàéø÷ éãé ìòù.

הליט. אהרן' 'בית דברי פי ה'על  ממצוות אחת בקיום  מצוא עת בכל  זצ"ל  בריזל זלמן רבי הגה "ח נוהג היה לו,

בינו וזעק מנעליו  את  קשר  זקנותו  לעת המקוה מן ביציאתו  אחת פעם  עמלק , על  כשכוונתו  שמו' 'ימח  לומר

בחששו אזניו , למשמע  נחרד אשר  מקום בקרבת יהודי שם  עמד העת באותה  שמו...' ימח שמו ... 'ימח  עצמו ובין

אם ושאלו אליו ניגש  כן על איזה... לו אירע  שמא או  כזו , קללה מקללו הוא וע"כ רעה דהוא מאן לו  גרם שמא

מבואר, אהרן' שב 'בית רק  מאומה  לו  קרה שלא בניחותא לו והשיב החסיד נענה לו, לעזור צריךבידו  מצוה  שבכל 

עמלק של זרעו  למחות שברצונו לכוון בשו"עהאדם  הנפסק כפי לעשותו ומקפיד מנעליו קושר שהוא כעת כן ועל  ,

ד) ב פני (או "ח מעל  שמו  הקב"ה  ימח  המצווה שבזו  קללו  ולכן השמים, מתחת וזכרו שמו למחות מכוון הוא הרי

במהרה . האדמה

הלשון,כ. בזה זי"ע העבודה' ה 'יסוד  מהרה"ק  מובא אבות' 'תורת לעקרות בספר המסוגל זמן  הוא זכור פר' שבת

וקיימא חייא בזרעא כתיבשיפקדו רחל אצל כי כב). ל לשוןויזכור '(בראשית כתיב ובשרה רחל', את פקידהאלוקים 

'וה ' שרה 'פקד– א)את כא לשון(שם קורין זכור  ובפר' 'זכירה, עמלק '.פקדתי ומפטירין לך  עשה את

מאמרםכא. פי על  זכור ', 'שבת זו שבת שנקראת  הטעם אומרים העולם דהנה  צחות, בדרך לומר יש  (מגילה עוד 

כמנהג יג :) שלו, זכר' ה'שלום שמחת היתה  אדר  ז' שאחר – זו שבשבת נמצא אדר , בז' נולד  ע "ה רבינו  שמשה 

הבן ללידת הסמוך  שב "ק בליל זכר' 'שלום לעשות סימן ישראל  פ. דף  ב"ק  יש"ש זכור '.לז)(עי' 'שבת שמה נקרא כן על ,

ידוע דהנה אמרו, בו כיוצא אחר פט :)באופן זכרים,(שבת וילדו ישראל  נשות כל  נתעברו סיון בז' תורה מתן שאחר

שבת, באותה זכר ' 'שלום  שמחת ישראל כל  חגגו וא"כ  אדר, ז ' ביום - חדשים ט' אחר  לידתן היה  החשבון ולפי

בנים . להוליד מסוגל  הזמן הרי כך ובין כך בין כך. נקראת היא כן ועל 

את כב . למחות בכדי מגילה  במסכת השנה  כל  ללמוד נהגו ווארקע  שחסידי זי"ע  מסאכטשוב הרה "ק אמר וכבר

פרטית השגחה של  אחת חטיבה  המגילה  של  כולה כל  שכן ל)עמלק. אות ח"ג  קודש שרפי .(שיח 

כי זי"ע  משינאווא הרה "ק אמר כה אורחא, השנהאגב בכל  מגילה  מסכת היאלימוד ב 'יראת הרי לזכות סגולה 

קאלשיץ)שמים ' חנה , בדברי .(הובא



פורים – זכור  – תרומה פרשת - הפרשה באר  áé

äîëåùé äðåîàä úåãåñéî àúøáéâ àúëìéä äîëå
.äùøôä äúåà ìëå øúñà úìéâî êåúî ãåîìì

äðåîàääçâùäáúéèøôúòùáåøúñää÷åæéç ïëå ,
àìà íéîùä ïî ãøåé òø ïéàù äðåîàääîöò äøöä

çúôîä àéääòåùéä úà àéáäì êøãäåìò åðãîì íâ ,
úéèøôä äçâùää ó÷åúäàáå úùâøúî äøöù äòùá

øúåéá åéìà áåø÷ ä"á÷ä æàù íãàä ìòøàåáé ãåò ,
éðùì òøäì ìåëé íãà ïéàùåéìò øæâð íà éúìá

åðéàø úàæ íâ óàå ,ìì÷ åì øîà 'ä éëå àìéòìî
íãàä ìò øáåòä ìëù íéáåúëä êåúîáåö÷ ïåáùçá

àåäåðéà íà øòö ìù áåèøå÷ åìéôà åì óñååúé àìå
.ïìäìãëå ,ïåáùçá

àúéàùøãîá(ä ç ø"úñà)÷åñôä ìò(æ ã)åì ãâéå'
êì ,êúäì øîà ,'åäø÷ øùà ìë úà éëãøî

ìù åðá ïá ,äì øåîàåäø÷àåä àãä ,íëéìò àá
áéúëã(çé äë íéøáã)øùà''êø÷,àåä íéøáãä øåàéáå .

åáùçéù ,ìàøùé éðá úà øø÷ì ÷ìîò ìù åçåë ìëù
êà éë øáã ìë ìòäø÷îáåäø÷

äçâùäáכג àìå
åðéòåø åðéáà úàî àìôð ïåáùçá úãçåéîכדñðéë ïëì .

àøåáá íúðåîà ÷æçì éãë íéãåäéä ìë úà éëãøîìë
ìëù úøîåàä ÷ìîò úôéì÷ù íäì úåøåäì ,íéîìåò

äãåñé ø÷ùá àåä 'äø÷î'á êà íìåòá äùòðäכהàìà .
ïåéìò íòèå äáéñ åá ùé íìåòá òøàé øùà ìëכו,

.÷ìîò ìù åøëæ äçîé åæ äðåîàáå

דתיבתכג. קמאי, אמרו וכבר יתברך, מאתו  שהכל  מאמינים בני מאמינים  אנו  לאותיותמקרהברם, מה '.רקשווה 

המהר "ל כד . קיים)כתב אסתר  ומאמר  ד"ה  חדש לו(אור  אין עצמו שמצד שמכיר בשעה באה  אדם של  ישועתו כל  כי ,

איניש 'מיחייב ולכן ולסמכו. להושיעו  יכול  הוא ורק  שבשמים, אביו על  אלא להישען מי על  לו ואין  כלום

ידע', דלא עד  בשוםלבסומי לו שא "א ישע ', כ'חסר עצמו  ומרגיש יכולתו  כל  את האדם מאבד  שכרות במצב כי

שלימה . ישועתו  תהא אז עצמו , את להושיע  אופן 

השגחת  עליו תגדל  מידה  באותה  ישע' 'חסר  הוא כי ומרגיש  מכיר שהאדם ככל  - האלוקים  עשה זה לעומת וזה 

וישועתו, הבורא

בפוריא, לבסומי חז"ל חייבו מדוע שביארו  יש הנ "ל  ברכבביסוד לנהוג אסור שה 'שיכור' ידוע  כלל היושב כי (רק

שכרות) עד אפילו לשתות מותר המנהיג שמים ,לצד בידי 'מונהגים ' אלא  'נוהגים ' שאיננו להראות  בפורים  שותים  אנו  לכן  כל,

זה . בכהוא אפילו העולם  הנהגת לנו ולא נמצאים , ה' בידי ומהותנו הווייתנו

והואכה . הבורא, הנהגת מלבד  'מציאות' איזו יש  כאילו לאדם  לדמות עמלק של  כוחו  כי כל לעצמו  ומדמה  עומד 

אמת' 'נקודת בכוח  לעמוד – אחת עצה  אלא  לנו אין  והפסידו , מעמו  לקח  פלוני גבולו , משיג פלוני הזיקו, פלוני

דמיונותיו בניני כל  וישבר ינתץ ובזה  אמיתית אמונה  איננושל שמרדכי המן כראות במגילה דכתיב לרמז, אמרו וכך ,

ואמר נענה – לו  ומשתחווה יג)כורע  רוח(ה  וגס רשע שוטה זה המן אכן, ידועה, והפליאה  לי', שווה איננו זה 'וכל 

מחמת  בעיניו שווה  איננו בניו, רוב עם עושרו ורוב המלך שגידלו – זה' 'כל באמת וכי זו , הכרזה  פשר מהי אך  היה,

חז "ל  שדרשו  מה  לפי יקשה  וביותר לכבודו, משתחווה אינו טו :)שמרדכי רשע(מגילה אותו  של גנזיו  שכל  'מלמד

שעה שבאותה  והיינו לי ', שוה  איננו זה כל  אמר המלך בשער יושב  מרדכי את שרואה  ובשעה  לבו  על חקוקין

ביאורו אלא בעיניו... שווה  אינו זה ' ש'כל  ואמר ליבו על  חקוקים  שהיו אוצרותיו על  הצביע  - מרדכי את  שראה 

ל 'לץ ' ומשחק(ליצן)במשל  שחוק מיני כל  סביבותיו העומדים  לכל  ומראה  הנפוח , ב'בלון' הקהל  כל  לעיני המשחק 

עם שיבוא אחד  מאדם – ועצומה עזה חרדה הלה מפחד  ממי אתם היודעים מהבלון, בונה  שהוא נפלאות בצורות

ממש . בו  שאין ריק  ב 'אויר' אלא שיחק  שלא ברבים קלונו ויתגלה הבלון יתפוצץ  אז  ה 'בלון', את וידקור קטנה מחט 

'וכל אמר  ולכן ומדוחים , שווא משאות - נפוחים' 'נאדות דמיונות אלא 'מוכר ' אינו לדידן, היצר זה  – המן כך

מרדכי בעמידת כי  – לי' שווה  איננו אלאזה שאינו  המגלה  ה 'בלון ' של  בלבו  כמחט  הוא  ישתחווה  ולא  יכרע  לא 

שווא ודמיון  היצר .אוויר של  ה'בלון' ולנפץ  המחט לתחוב – עמלק  מחיית הללו  בימים  עבודתנו זוהי .

פרוז 'כו. קרוי יומו בן ש'פרוז פורים לגבי נפסק  שלכן  שאמרו יט .)יש  נוהג (מגילה גלויות של  יו"ט  בשאר ואילו ,

כמקומו ולהיפך לחו"ל  ישראל מארץ  הבא ז-יא)ה'אורח' שם שועה"ר  ועיי' ג, תצו  הראוי (או "ח הזמן הוא בפורים  כי ,

בני  וכלשון – ועראי במקרה  אינו  אחד  ליום אף  ה'פרזים' במקום  אדם  של  שהותו וגם  בחשבון, שהכל להשריש 

וענין. דבר  לכל  העת בזו מקומו וכאן כאן, להיות השמים  מן נשלח זה ליום אלא הנה', בטעות  נפל  'פלוני  אדם 

חיותו, היא ששם  נמצא שהוא מקום  בכל  להאמין אחד כל  שצריך זי"ע  מסאדיגורא האדמוה"ז  הרה"ק  שאמר וכמו

חיותו בטלה  אחר במקום הזמן בזה  היה זי"ע)ואילו  מרוז'ין הרה"ק בשם כן הובא ישראל .(באורות
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ìòåéãéá äùòðä øáã ïéàù íâ íãàä òãé äæ êøã
Y íãå øùáéðåìôå åàùò éðåìô éë äàøð íà óà

,àåä 'ä ãéî úîàá ,åì òøääùòéå äùåò äùò àåä éë
íéùòîä ìëìכזì"øäîä áúë êëå .(øúñà ùãç øåà)ìò

ì"æç úùøã(.àé äìéâî)åúåòùøá àåä Y ùåøååùçà àåä'
åðéöî éøä ,øåàéá êéøö äøåàëìå .'åôåñ ãòå åúìéçúî
éëãøîå øúñàì ùåøååùçà äùò úåáåè äáøäù

åìéàë äàøðå ,ìàøùéìåìáà òø äéä äìéçúî ÷ø

,áåè äùòð óåñáìäìéçúî 'åúåòùøá' åøîà òåãîå
.óåñ ãòåòùø äéä åîöò ãöî ,ïëà éë ,åøåàéá àìà

äìéçúî íéòøä ïä Y åéùòî ìëå ,óåñ ãòå äìéçúî
Y åéä 'ä úàî ,óåñáìù íéáåèä ïäåúà øæâ ä"á÷ä

äìèéá åîöò àåäå äøéæâä,ììë ùåøååùçà ãöî àìå ,
(ì"äæá íééñîå)äìéâîä úìéçúá øéëæäì àá äæ øáãå

כח

ïî äéä êìéàå ïàëî äìéâîá äùòðä ìë éë ,òéãåäì Y

ú"éùä
.כט

äæáåì"øäîä øàéá(äîã÷äá ùãç øåà)åøîàù äî ,
ì"æç(:åè äìéâî)äðååëä äìéâîá øåîàä 'êìîä'ù

'íìåò ìù åëìî'ìòùøá 'íìåò ìù åëìî' íù åæîø òåãî äåîúå)

(øîåì àá äáøãà éë ,àìà .éëãøîá àìå åúåîëäòèú àìù
øîåìåèåùô éôìù,ùåøååùçàá 'êìîä' øáãî÷øå

'æîø'á.'íìåò ìù åëìî' ìò éà÷åèåùô ,äáøãà àìà

ìë úà äùò àåä ,íìåò ìù åëìî åðééä 'êìîä' ìù

åéìò øæâðù äî ìòô ùåøååùçàù Y äìéâîá áúëðä

íìåò ìù åëìîîäéäù Yäàøðøáã äæéà äùåòù éîë
.åùòð 'ä øáãá ùåøååùçà ìù 'åéùòî' óà úîàáå

ההסתר מתחת ה' הנהגת לגלות – אסתר מגילת

éîéá'äá äðåîàá ÷æçúäì àîøâ ïîæä äìàä íéøåôä
,äùòð øùà ìë úà âéäðîä àåäå àøåáä àåä éë

íìåòä òáèå éø÷îî èøôå èøô ìëá
äðúùðל äæáå ,

ïåâë ,ìàøùéì åùòðù íéñéðä øàùî íéøåô ìù ñðä

הכתובכז. בלשון זאת טז)ורמזו א 'לבד (אסתר של  תיבות סופי שהנה המלכה', ושתי עותה לבדו  המלך על  ו'לא

הוי"ה ההמלכי ושת העות  שם הם כסדרו)' שעוותה(שלא היא המלכה שושתי בשר בעיני נראה אם  כי וללמדנו  ,

העונש את תקבל  למען ושתי, תבוא שלא עליון גזירת היתה וזו זאת , היתה ה ' שמאת האמת אך המלך , לפני

מן  בשליחות  והכל  זאת, עשה הוא שלא שלו, וה'רודף' אדם לכל יצא וללמד  לאסתר, תינתן ומלכותה לה  המגיע 

ובשלמות. בהידור הבורא רצון  שקיים  עליו תלון כי לך מה ולטובתך, נעשה, השמים

שאמרו כח. ס"א)וזהו תרצ "א שהכל(או"ח  העיקרית ה'נקודה' את בלב ולהעמיק  לשרטט  כלומר, שרטוט ', צריכה  'מגילה 

העלפן' קענסט äד נאר  'ווייל  ר"ת 'נקודה' כי  רשומות דורשי דרשו  וכבר שמים , לעזור)בידי יכול אתה  רק  ...(כי 

להורות כט. שמעון, אלא אינו  ובאמת כראובן האיש זה לו שנראה  בפורים , המלבושים  שינוי ענין את מבארים ובזה 

בעולם  הנעשה  כל  עלילות,נראהכי נורא מאת הכל  באמת אך פלונית , ובסיבה  פלוני, ידי  על  שנעשה  לו

לפניו . הנרצית התכלית לידי להביא כרצונו הכל  מסבב שהקב"ה 

המציק שונא לו שיש לאדם נדמה  השנה  שבכל  מרדכי', לברוך  המן ארור בין  ידע  דלא עד 'לבסומי ענין וזהו

למצב  להגיע  צריך  ובפורים שלו. מרדכי' 'ברוך  הוא לו המיטיב פלוני גיסא לאידך הפרטי , המן' 'ארור והוא שלאלו,

שלו ,ידע - מרדכי לברוך המן ארור אוהבבין ולא  שונא לא  כאן אין מאת כי כולם הרעות ובין הטובות בין  אלא ,

ית"ש  לוהבורא להיטיב  או  להרע  וה 'מרדכי' ה'המן' זה  תחת .המסתתר

עד  רודפו שהיה דהו מאן היה  זי"ע מגאסטינין מאיר יחיאל  רבי השרף להרה"ק  המעשה, דבר  את תבין מכאן

בעושר תפילות לשפוך  השרף  החל  מיד למשכב, ונפל  היהודי חלה לימים מאד, במאד לו ומציק  ומיצר חרמה,

חרפתו שומע  שהרבי  מה  בשלמא מאד, ויתמהו העם כל  ויראו לזכותו, תעניות התענה  ואף  גברא, ההוא לרפואת

מן  שליח הוא אלא – אותי 'רודף' האיש  זה  לא להם , ענה  בעדו , שמים שערי יקרע  מדוע  אבל  ניחא, משיב ואינו

ניחא  מעשיו, יהיו  ומה החדש הרודף  יהא מי יודע  ומי  במקומו , אחר יעמוד זה ימות אם שליחותו, העושה השמים

תחבולותיו ... ואת אני מכירו שכבר  אחר  רודפי זה שיישאר  לי

תלפיות'ל . ב'מדרש איתא לענין, אחשורוש)מענין אות א' חקוקים(ענף  בו מרובע  עצם חתיכת ע"י המן שהפיל  שהגורל 

דאדו  [ובלע"ז וכו' נקודות שתי שלידו ובצד  אחת נקודה  אחד בצד רוחותיו , מארבע  כעין (÷“('נקודות' והוא

שלוש בו שיש  מהצד הזה הפור והנה, משחק] כל  בתחילת הזה, היום  עצם עד בהם משחקים שהילדים  הקוביות

– אחת נקודה כנגדו יש נקודות שש  שיש הצד  ומן נקודות, ארבע  השני בצד כנגדו  יש  יעלונקודות פעם  בכל  כי

שבע למנין  הצדדים  כי שני לנצח  בידו יעלה שהנה המן וחשב ג ', ג' א' למעלה בידו  עלה הגורל את המן  וכשערך ,
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êøãì õåçî åéä íäù ,á"åéëå äëåðçã ñðå ,íéøöî úàéöé
,òáèäúåáéñ éãé ìò äúéä íéøåôä éîéá äìöää êà

òáèä úâäðä êåúá íéø÷î éôåøéöå úåðåùåàø àìù ,
øçàì ÷øå ,ãñçå äáåè ìë åììä úåòøåàîá äìéçúî
,íäá äðîèð ìàøùé ìù ïúòåùéù ìë éðéòì äìâð ïîæ

.äàìôðä äìöäá ÷ìç ùé íéø÷îäî ãçà ìëìå

äæåìàùé àì ,'åúòåùéì äôöî' íãàùë úåøåãì ãåîéì
,úåàéøáá ,äñðøôá éáöî òåøâ òåãî Y 'äðúùð äî'

á"åéëå ÷"ùæá íéâååéæá ,úçðáäùòî øåëæéå ÷æçúé àìà ,
ãñçá åîìåò úà ä"á÷ä ìäéðù êéà øúñà úìéâîã
óøéöå ,äëîì äàåôøä úà ãòåî ãåòáî ïéëäå ,íéîçøáå

úåãô ùéçäì òáèä êøãá íéðåù íéø÷îî íéø÷î
íôåøéö øçàù 'ìæàô'ä é÷ìç óåøéöå øåáéç ïéòëå ,äìöäå

øãäå øàô áåøá ãåä úðåîú úéàøðלאúåøåãì àåä êëå .
,àìôð ïåáùçá åãìç éîéá åîò òøàé øùà ìëù ,íìåò
øáòù äîì øåù÷å êééù íéîé ùãåçë éðôì ìáñù äîå
,íééúòáù ÷÷åæî úçà äù÷î íìåëå ,òåáù éðôì åéìò
úåëæáå ,äçîùáå äáäàá ìëä úà ìá÷é àìéîîå
òáèá øúñää êåúáù øåàä úåìâì äëæé äðåîàä
÷æçúäì øùëåî úò àåä ïîæä äæá äáøãàå ,íìåòä

åæ äðåîàá(íéìåâî íéñéð åéä æàù ïñéðî øúåé)ïéð÷ ø÷éò éë .
àìà åðéà ïåçèáäå äðåîàäêåúîøúñää

äðåîàäלב éë ,

המלך, 'דוד ' כתיבת ד', ד' ו' נקודות עלו הפור שבתחתית ומצא עוד חישב  'למעלה', בגורל  עלה  'אגג' אביו שם

ג') פעמיים  כנגד  ד' ופעמיים  הא', כנגד משלים הוא'"ו  א"כ ז', למספר יעלו הנגדיים הצדדים שני לעולם ישראל(שהרי של  שמזלם והבין ,

טוב, ואינו  – עיניו'למטה ' במו  זאת לראות שרצה הפוראלא  את הפך כן על  שנמצא (הקוביות), ה'דוד' את לראות

בתחתית, למטהלמטה  ירד והוא  למעלה  דוד  עלה  הפור, את שהפך  ברגע  ע "כ .ובו ,

לרעך, שיש והחסרונות הרע את לראות תהפוך אל  מרומם, ומזלך עולה כשמצבך לאדם, ללמד שבא בזה , וביארו

הכל ... את ואיבד 'המן' כך עשה  כבר  כי

אומרלא. היה  זי"ע  הרי"ם ' ה'חידושי אסתר)הרה"ק  מגילת הרי"ם לבית (ליקוטי אחד נכנס ושתי את הרגו כאשר וז"ל. ,

מיט אריין קאפ  אין נישט  מיר 'האק בו שגערו מי היו ושתי , את המלך שהרג הלומדים  לפני  וסיפר המדרש

שטותים' שטויותיך)דיינע עם ראשי  את תבלבל שלא (אל ביהמ "ד מיושבי היו בוודאי המלך לבית אסתר נלקחה כאשר  וכן

ולשטותים לנו  מה באומרם ותרש דבגתן במעשה ענין שום מצאו  לא כן כמו אלו , מדברים  לשמוע (שטויות)הסכימו

רחמיו ברוב שהקב"ה  המקרים, צירופי כל להם  להתברר החל  המלך' שנת נדדה כאשר ההוא 'בלילה אולם  הללו ,

שושתי  מרום בשמי המלאכים  הרעישו למלכו שלש  בשנת וכבר  הטבע , בדרך המלובש בנס למכה רפואה הקדים

יב :)תהרג במגילה את (כמבואר  יציל  שמרדכי נסתבב וגם מכליה, ישראל בני את  להציל  במקומה  אסתר שתבוא כדי  ,

את  לתלות למלך' 'לאמר המן  הספיק  לא וממילא כתבוהו  הזכרונות בספר  ורק שכר , תשלום שיקבל  בלא המלך חיי 

נס '. של 'תקפו  ומשם  ביקרו' חפץ המלך אשר באיש  לעשות 'מה המלך  שאלו מיד כי העץ , על מרדכי

דמה יהא, שכך נותנת הדין ששורת כמי נראה  היה בזמנו וחד חד כל  שאירעו המאורעות שכל  אלא עוד  ולא

שהמורד  - המלכים משפט  הוא כן הרי  אחשוורוש ב'מלך' כגידין  קשים דברים הטיחה אשר  על  ושתי את שהרגו

שגידל מה וכן חידוש , כלל בו  אין ותרש  מבגתן אחשוורוש  את מרדכי שהציל  מה  וכן להמית, דתו אחת במלכות

ה סריסי ותרש  מבגתן חייו את שהציל  עבור זאת עשה הרי – מרדכי את שכלאחשוורוש  דמילתא, כללא מלך.

ממעל . משמים נפלא בחשבון היה  שהכל איך ראו לבסוף ורק  בטבע , מלובש  היה  הנס 

כזו(שם)ומוסיף  צדקת אסתר שנלקחה גדולה  תמיהה  הייתה ואסתר  מרדכי בימי שאז  כמו  וז"ל . הרי"ם החידושי

שלא  אחר ברחוב מרדכי הלך לא ולמה לו, ישתחוו שהכל  כך כל המן נתגדל  ולמה  התמיהות, וכל  ערלים, לבין

נגדו המן)יזדמן מעתה .,(נגד התמיהות כל  יתיישבו  כן  השמים . מן רבה  בהשגחה  שהיה  - הכל  נתיישב  כך  עכ "ל .ואחר

זצ"ל לב . שניאורסאן שמעון ברוך הג"ר  בשם  מפורסם טשעבין)הנה ישיבת לתשלומי (ראש  חוכה  כל  'ואשרי הזמר  לפרש 

הדבר, וטעם מכפל, פטור וה'גזלן' כפל , משלם שה'גנב ' תורה אמרה  דהנה בערפל ' שוכן סוכה כל מאת כפל

רק משלם לכן כל  לעין מעשיו  את  עושה הגזלן שהקב"הקרןכי אף – הרואים מעין מעשיו מסתיר הגנב ואילו  ,

– הכל  את רואה רואה  אינו כאילו מעלה של עין  עושה  ישלםהריהו  ט"ו)כפלתשלומי לכן פרשה  משפטים דר"י ,(מכילתא

ומא  שהמכריז  ק"ו  כן אם פורענות, ממידת מרובה טובה  שמידה  ושעה,ומכיוון עת בכל  רואה מעלה  של  שעין מין

לא  ברואיו על  הבורא שהשגחת באמונתו איתן עומד הוא – עליו מהביט  פניו  ה' הסתיר כי לו שנראה  בעת אף 

השמים . מן כפליים בכפלי שכרו ישולם זה  אדם מעולם, פסקה 
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åéðéòá äàåø íãàä øùàë ¯ 'øåàä úééàø' êåúî äàáä
'äðåîà'ë úáùçð äðéà åéñéðå 'ä úçâùä úàלג.

êøãáå'øôåñ íúç úåùøã'á àúéà äæ(:áñ÷ à"ç)øàáì
ì"æç åøîàù äî(.èë úéðòú)ñðëðùîøãàïéáøî

Y ìàøùéì íéñéð éîé' é"ùøéôå ,'äçîùáçñôå íéøåô.'
éë ,øãàì ïñéð ïéá ùé ìåãâ ùøôä éë ñ"úçä øàáîå
,íéøöî úàéöéá Y òáèä êøãë àìù ñðä äéä ïñéðá

øúåé ìåãâ åîåñøô äæë ñðå .óåñ íé úòéø÷åéôìäòù,
(ñ"úçä ïåùì ïàëî)íå÷î ìëîå'ä úçâùä íñøåôî åðéà

.äòéñôå äòéñô ìë ìò úåéãéîúáàì ,øãà éñéðá ìáà
,íäéðéá íãà úìåòô íåù äéä àìå åòáèî øáã äðúùð
óåñ ãò ùåøååùçà úãåòñ úìéçúî íéøáãá ïðåáúîäå
éøãñ úâäðäáå äàìôð äçâùäá äàøé äìéâîä äùòî

.íìåòä

êéùîîå,ñ"úçäøùàë íéîùä úëøòî ä"á÷ä äðéù

àìà ,íåéå íåé ìëá åðîò åúìåòô àåä ïë

äçîùá åá íéáøî ïë ìò ...åñéðá øéëî ñðä ìòá ïéàù

.åðéìò úéèøôä àøåáä úçâùä øúåé åá øëéðù Yåðééäå
óåñé àì íøëæå íéãåäéä êåúî åøáòé àì íéøåôä éîéå'

'íòøæî(çë è øúñà)Y úåðéçá 'áá.àìë øøåòúéù
.åúçâùäå íéòã íéîú úåàìôð æ"éò øéëéå íéøåôá íãà

'éðùäåìëáù íéãåäéä êåúî åøáòé àì ,ùîî ìòåôá
äæ ñð éë ,àåä ïë ïééãò øåãå øåãäéäù äùòî åðéà

¯ 'íéãåäéä êåúî åøáòé àì' ¯ àìà ,äéä øáëãòù
úîàá ,àãéøâ òáèë äàøðå íìåòá äùòðä ìë íåéä
ø÷éò åäæå ,ìàøùé ìù ïúáåèì àìôð ïåáùç åá ùé

ï"áîøä ù"åîë ,åðúðåîà(àá 'øô óåñ)ïéîàî åðéàù éî
.'ä úøåúá ÷ìç åì ïéà äæáäæá 'äçîùá ïéáøî' ïëìå

åîò ä"á÷äù ïéîàî íãàùë éë ,ùãåçäéîé úöåøîá)

(åééçåéáà ìòùå ãòö ìëáå ,åîò áéèéäì òâøå úò ìëá

äìäöå äçîù åáì àìîé ,åì áéèéäì åéìò çéâùî åîåçø

.'äì ïðøå ìéâá

äîëåäðùîä ïåùì ùøôì ãçà ïåðâñá åàáðúä íé÷éãö
(.æé äìéâî),'àöé àì òøôîì äìéâîä úà àøå÷ä'

,øîåìë ,äúìéçúì äôåñî äìéâîä úà ãîåìä éëøçà

øáëùäàøúàìãåâ,ñðäïî ìòôúî àåä éøäå
äðåîàä úéìëú éë ¯ 'àöé àì' ,øáòá åéäù úåòøåàîä

äáåèì ìëäù øúñää ïîæá íâ òãéùלדæîøð äæå .
ãåòù ,à÷ééã øãñä ìò äìéâîä úàéø÷áíøèáíéàøðù

äáåèì ìëäù ïéîàé ú"éùä éñéð åéðéòìלה.

êëå'éåì úùåã÷'á ò"éæ áåùèéãøàáî ÷"äøä øàéá
(äðåùàø äùåã÷)íéîù íù øëæð àì äæ íòèîù

ביאורו חוכה וזה כל יזכהואשרי כי ועידן, זמן בכל  לה ' מצפה – החוכה כפל ,אשרי סוכהלתשלומי כל –מאת

שהקב "ה הוא מאמין כי כפל , יקבל  ומדוע  העולם. על  ומשגיח ומביט הצופה הקב "ה סוכהמאת הכל ,כל את רואה –

שהקב"ה הוא יודע  בחשכות, - כערפל  לו כשנראה  בערפלואפילו יתברך.שוכן ממנו כפול שכר  מקבל  הוא הלזה 

היתה שעה באותה כאמור שהרי ימים, ב' הפורים בחג  יש  שלכן זצ"ל היילפרין אלחנן ר' הגה"צ  ביאר עפי"ז

עמו את  ה' 'שכח' וח "ו רואה, אינה  מעלה  של  עין כאילו מחשבה  לידי לבוא יכולים  והיו ישראל, לבני  הסתרה

כן  על  וישיעם, להם  דואג שהוא להשי"ת ובתפילה  באמונה התחזקו ואפ "ה  והמן, אחשורוש  לידי ומסרם ישראל 

יו"ט . של ימים  ב' וקיבלו כפול  לשכר זכו

עולם'לג. כהונת 'ברית בספר ביאר  פ"ז)ובזה אסתיר  הסתר הגמרא(מאמר דברי יד.)את טבעתו(מגילה  את המלך ויסר

שכולן  לישראל  להן שנתנבאו נביאות ושבע  נביאים  ממ"ח יותר  טבעת הסרת גדולה  כהנא בר  אבא רבי אמר 

וז "ל . למוטב, החזירתן טבעת הסרת ואילו למוטב החזירום  בעולםלא מתלבש  הנס  בהיות הטבעת הסרת גדולה 

נביאים מ "ח  מבחינת יותר ודאי למוטב ' 'מחזיר וזה  ממנו, שלפנים מה ויתראה  הטבע כיסוי  יוסר הכי ואפילו הטבע,

הנבואה  בחינות שהיתה  נביאות ע"כ .(שלהם)ושבע לגמרי, הטבע  מן שלמעלה  שמוצא ממה  במי ה'גדולה' עיקר כי 

למוטב '. ש'חזר  כמי נחשב  זה שבעולם  ההעלם בתוך ומגלהו  הטבע  בתוככי הקב"ה את

'גםהג לד. דבר  כל  על שלומר  אומר, היה  זצ"ל  ציינווירט נטע  רבי שהרי זוה "צ עמלק , מחיית קיום  הוא לטובה'

'כל  ולהכריז  לעמוד  'המן' של  דרכו לי'.זהזוהי שווה איננו

זי"ע לה . מאוסטרובצא הרה "ק ע"ז  ה )הוסיף פורים מאיר הנכרים(בית אצל  גם מצויה הנס  לאחר דאמונה שאת, ביתר

שכתוב וכמו  העולם , אומות יז)בני מתיהדים',(ח הארץ  מעמי מתחזקים'ורבים שהם ישראל  בני של ומעלתם 

נסתרת, וההשגחה  ארץ מכסה  שהחושך  בשעה  גם  החיים  בחי בשכרבאמונה  ההסתר, תחת גדול  אור שיש  ומאמינים

עין. כהרף  ה' לישועת יזכו  האמונה 
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,äñåëîå úøúñåî äúéä àøåáä úâäðä ìë éë ,äìéâîá
éôåøéö ìëá ïðåáúé øùàë íðîà(éôåøéö åðééäå Y úåáéúä)

àåäå ,äøéáì âéäðî ùéù ïéèéùä ïéaî äàøé íéø÷îä¦¥

äçâùäá íéùòîä ìëì äùòéå äùåòå äùò åãáì
úéèøôלו.

êëåïøäà úéáä ÷"äøä ùøéô(íéøåô ìù äãåòñá ä"ã :æñ)

åøîàù äî(.ä äâéâç)åðéà íéðô øúñäá åðéàù ìë'
,'íäîåðéàù ìëùä úòùá àöåîøúñää úàíéðôìù

àìà øúñä åðéà äæ 'øúñä'ù ïéîàî åðéàù ,ä"á÷ä
éøä åéìò äçâùää éëøãîìàøùé ììëî åðéàìë éë .

ïäå äáåèä úòùá ïä ãéîú øåëæì éãåäé ìù åðééðò
.'ä ãéî àåä ìëäù å"ç êôéäì

øáëååøîà(à à 'ç÷ì óñåé' ïåîã÷ øôñ 'ééò)íù äðäù
äìéâîá íéîòô 'á æîåøî ä"éåäúåáéú éùàøá

¯éàåá'äêìî'åïîä'äíåé'(ã ä)àöåé ïëå ,ä"éåä ú"ø
íùä óåøéöúåáéúä éôåñî'ë ¯é'úìëä'éìàå'òøää

(æ æ)ïîæåî àåä ÷øù äìòîä íåøá àöîðùë ïäù æîøì ,
äúìë éë àú÷éîò àøéáá àöîðùë ïäå êìîä ìà àåáì
ìëä àìà åúîçîå åçåëî äæ ïéà ãéîú ,äòøä åéìà
æîøå ,äòù ìëáå úò ìëá åéìò çéâùîä 'ä ãéî àåä
ïéðòå øáã ìëá àöîð ä"á÷ä éë òãú ïòîì ,øáãá ùé
ìù åòöîàá åðéìò øáåòä ìëå ,åôåñ ãòå øáã úéùàøî

.àåä 'ä ãéî øáã

המגילה במעשה  פרטית השגחה  נפלאות - המלך בדבר 

äðääìéâîä úéùàøá áéúë(â¯á à)êìîä úáùë'
,äøéáä ïùåùá øùà åúåëìî àñë ìò ùåøååùçà
àðìéååî à"øâä àéáîå ,'äúùî äùò åëìîì ùåìù úðùá

ò"éæ(á à"ô äìéâîä ìò åùåøéôá),'éðù íåâøú'ä éøáã úà
àñë ïéòî úåëìî àñë åì äéä ä"ò êìîä äîìùù

å÷åæéð øöðãëåáðå äòøô åéìò åáùé øùàëå ,äìòî ìù
ìò åúåìòá éë ,'äëð äòøô' àø÷ð éëä íåùîå] åùðòðå
,àñëä ìò èåøç äéäù äéøàä úøåö åùéëä àñëä
ñë ìò ùåøååùçà úåìòáå ,[åìâøá òìåö äùòð äæîå
ãçôù àìà ,äæë àñë ìò áùéì äååàúä äëìîîä
äî ,åéîãå÷ åá å÷æåäù àñëä åúåà ìò áùéì åæçà
÷øå åäåîë øçà àñë åì åðáéù 'íéðîåà' ùôéç ,äùò
,åæë äù÷ äëàìîì íééåàø íéðîåà åàöîð ïùåù øéòá
,íéðù ùìù êùîá óñëðä àñëä úà åðá åììä ïëàå
øøáúð êìîä ìëéäì åøéáòäì åàáùë íúãåáò øîâá

åøéàùäì åçøëåäå ,åîå÷îî åøéáòäì à"àùïùåùá,
ïùåù äëôäð æàîå ,åáùåî íå÷î úà êìîä íù òá÷å

äøéáä úåéäì('äøéáä øéò'á áùåé êìîä éøäù)áéúëã åðééäå ,
åúåëìî àñë ìò ùåøååùçà êìîä úáùë'ïùåùá øùà

'åëìîì ùåìù úðùá äøéáäøéò'ì ïùåù äúùòð æàù ,
,'äøéáäïùåùá äéä éãåäé ùéà' éë ,äæ ìë úéìëúå

êìîä úéáá åìéãâäì åöøù ïååéëîå ,'éëãøî åîùå äøéáä

åøéòì äëåìîä ìë äøáò ïë ìò ,êìîä øòùá áùéì Y

éëãøî ìù.

ïðåáúîääî éëå ,àãç äòùë íîåúùé äæ äùòîá
ìåëé éëãøî äéä éëä íåùî éàå ,ùòøä ìë
äéä íùå ,äðéãîä úøéá ìà åðëùî ÷éúòäìå øåáòì
äçøéèä úà óàù ,åøåàéá àìà ,'êìîä øòùá áùåé'
äååàúéù ááéñ ïëì ,éëãøîî òåðîì ä"á÷ä äöø úàæä
äîìù ìùë úåëìî àñë åîöòì úåðáì ùåøååùçà
çøëåéå ,ïùåù øéòá àìà êëì íéçîåî åàöîé àìå ,êìîä
à"àù äìâúé óåñáìù ïôåàá ,àñëä úà íù úåðáì
êôäéú àìéîîå ,íå÷îì íå÷îî äæë ìåãâ àñë øéáòäì

.'äøéáä ïùåù' úåéäì 'ïùåù'êøèöé àìù éãë äæ ìëå

ïàëîå ,íéëøãá ìèìèéäìå øéòì øéòî ãåãðì ãçà éãåäé

ìëå ,ìàøùé ììë øåáò àøáð äæä íìåòä ìëù ãîìð

טובלו. היום  שם נקרא מדוע הידועה , הקושיא בזה  בעת ותתיישב המן  שהפיל  הגורל זה  הפור שם  על  'פורים '

ההצלה , נס  על ולא נקראיםצרה  המועדות כל הנסוהלא שם  שנאמרעל  הפסח חג כגון כז), יב 'ואמרתם(שמות

אשר לה ', הוא פסח חפסחזבח  וכן במצרים', ישראל  בני בתי 'כיעל  - הסוכות ישראל'הושבתי בסוכות ג בני את

ג) כג  על (ויקרא בחנוכה בו וכיוצא והרבהשחנו, הפור, שם  על  שנקרא בפורים נשתנה  ומה בכסלו , בכ "ה  המלחמה  מן

לומר, יש האמור  פי ועל  בזה . נאמרו  בהשגחהתירוצים האמונה  את להשריש הוא  הפורים  יום  ומטרת שתכלית

באהבה , הכל  ויקבל  אותו אופפת חשיכה כשעדיין הסתרה  בעת  גם מורהעליונה  זה  דעתוועל  שמבטל  - ה 'גורל ' ענין

השי"ת, על  רק יהבו ומשליך וחשבונותיו, מחשבתו  את לגמרי  כי ומוציא  ולגלות לפרסם  - 'פורים' היום נקרא ולכן

הנהגת  מערכת בכל  קטן כ 'בורג' אפילו נחשבים  אנו  שאין להבין לעבוד נקח ממנו כי  – ותכליתו יום  של עיצומו זהו 

ומדוקדק . טוב בחשבון ממעל  מתנהל  והכל ה', בידי ורק  אך  ונמצא תלוי הכל  רק  העולם,
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øåôî ïåáùçá àéä íìåòä úâäðäàéìôäì ÷ã÷åãîå è
,לז

,íúéøçàá ìàøùé éðáì áéèéäì éãë ìëäåãîìé ïàëî

åáì óòæé àì ,íå÷îì íå÷îî ãåãðì çøëåäù ùéà ìë

äàøå àåá ,íéîùá äæá ùé ìåãâ 'ïåáùç' éàãååá éë

...éëãøî ìù êøãä úãéãðî òåðîì ä"á÷ä ááéñ äîë
לח

ãåòáéúëãë ,'úéèøô äçâùä' ïéðò åðéöî(å ÷øôá)

àéáäì øîàéå ,êìîä úðù äããð àåää äìéìá'
ø÷é äùòð äî êìîä øîàéå ...úåðåøëæä øôñ úà

,'øöçá éî êìîä øîàéå ...äæ ìò éëãøîì äìåãâååúåàáå

êìîä úéá øöçì àá ïîäå Y òâøàåáé êìîä øîàéå ,
øùà ùéàá úåùòì äî' êìîä åì øîàéå ,ïîä àåáéå ¯
åô÷åú ïàëîå ,áéùäù äî áéùäå ,'åø÷éá õôç êìîä
äéä íàù ¯ äæçð äúòå .äìåàâã àúìçúàå ñð ìù

ïîäïëì íãå÷ íéòâø äîëá åìéôà àåáì íéã÷îäéä ,
ø÷é äùòð äî' êìîä úìàù úà ïåìçì ãòáî òîåù

äìåãâåéëãøîìêìîì äðåò äéä àìù àèéùôå ,'äæ ìò
úðååëù ïéáî äéä éøäù ,''åëå úåëìî ùåáì åàéáé' Y
,êãéàì .åàðåù éëãøî úà ãáëìå ø÷ééì àéä ùåøååùçà

ïîä äéä íàíéòâø äîëá 'éôà àåáì øçàîèøôáå]
,äìéì ïåùéàá êìîä ìà àåáì ïéà õøà êøã úãéîîù
àì ,[äøåùä úà äì÷ì÷ éëãøî úà åúàðùù àìà
,'øöçá éî' ùåøååùçà ìàùù äòùá øöçá ãîåò äéä
íù åéäù íéãáòä ãçàì íéàøå÷ åéäù àøáúñî éæà
ùéàá úåùòì äî' åìàåù êìîä äéäå ,äòùä äúåàá
åì ÷éðòäì ¯ åéúåâùä éôì äðåò äæ ãáò äéäå ,''åëå
úöòë áéùî äéäù ì"úà óàå ,åá àöåéëå äðúîá äãù
,ìáà ,ïîäì äìôùä ììë äæá äéä àì íå÷î ìëî ,ïîä
åúòá' êìîä øöçì òéâé ïîäù ááéñ úåáéñä ìë ááñî
,àú÷éîò àøéáì àîø àøâéàî ìåôé íùîå ,ùîî 'åðîæáå

.íîåøúäì ìàøùé ïø÷ äìéçúä æàîå

óéñåî'í"éáìî'ä äá(ù"ééò âë á)úåëìîä êøãî éøäù
ìéöéù éîì 'êìîä ãéë' áåè øëù ãéî íìùì
åîò äùòð àì' ïàë åìéàå ,íééçì äúéîî êìîä úà

'øáã(úåðåøëæä øôñá áúëð ÷øå),äæä øáãë ïëúé êéàå ,
ìéöäì äøö úòì åøëù øîúùð 'úéèøô äçâùä'á ïàëå

íéãåäéì äìöäå çååéø ¯ ìàøùé éðá ìë úàå åúåàלט,

הרמב"םלז . שכתב מה המשניות)וידוע  לפירוש  היופי (בהקדמה  כליל  ארמון לבנות אחד  בלב הקב"ה  שיכניס  שיתכן

יבוא חסיד, לאיש  מזומן ההוא הארמון שיהיה הימים'ואפשר הקירות באחרית מן קיר בצל  אחד יום  ויחסה

והסיבה הישועה  דרך את הקב"ה  לו הגין מקודם  שנים וכמה כמה  שכבר והרי ממות', להינצל  סבה לו ויהיה ההם ,

לחיים . להצילו

בגמ'לח. טו :)איתא המקום(מגילה ירגיש אולי  אומר מנסיא בן שמעון רבי וכו ', המן את שזימנה אסתר ראתה 'מה

' רש"י , ופירש נס', לנו בכבודי ויעשה ולזלזל זה  רשע  להחניף צריכה  שאני היא,ירגיש  רבתי תימה ולכאורה  .'

ולזלזל לרשע להחניף צריכה  שהיא זו ב'טענה' אלא נס  ולעשות הגזירה לביטול  רחמים לעורר זכות מצאה שלא

ואין  הוא אמונה 'א-ל  הקב"ה  כי אלא, הלזה. הקטן הדבר יוסיף  ומה  יתן מה ח"ו זכות שום  אין אכן ואם  בכבודה ,

משפט ', דרכיו כל  כי לפיעול  אלא  צער לאדם  נותנים עליוואין שנקצב  מה  וכפי השערה , כחוט מדוקדק ,חשבון

לא  וממילא הגזירה, בחשבון אינו בכבודי ולזלזל  להמן להחניף  זקוקה שאני זה  צער שמא אסתר, אמרה  כן על 

ב "ה המקום הנהגת הוא כן אך  ולאבד, להרוג להשמיד ח "ו הדין שורת אם ואף  להתקיים, הגזירה להוסיףתוכל  שלא 

מלעילא הנגזר מכפי יותר צער של  קורטוב .אפילו

דאיתא מהא ללמוד יש ו)וכך  ק ולעמוד (בר"ר  להיקהל  ליהודים המלך נתן אשר נכתב בהם  השניות' ה 'אגרות שהנה 

בו ' ועשרים בשלושה  סיון חודש  הוא השלישי 'בחודש  ונשלחו נכתבו  נפשם  ניסן)על  בט"ז נתבטלה  כבר שהגזירה  ,(אף 

היה הזמן אותו ובכל  השניות, לאגרות ועד ניסן בי"ג הראשונות האגרות שנכתבו מעת חלפו  יום ששבעים נמצא

חסד  המצריים שעשו יום 'שבעים  בשכר  להם  ניתנו אלו  יום שבעים  כי חז"ל , ואמרו ישראל, לשונאי  וששון שמחה

אבינו' יעקב ג)עם  נ והרי(בראשית מדוקדק, ובחשבון  במשקל  במידה  היה  הכל  לישראל  שהיה  צער של  ורגע  רגע  .שכל

אפילולט. המוקדם  את  איחר ולא המאוחר  את הקדים  ולא מדוקדק בחשבון הישועה את הכין שהקב"ה  והיינו 

כמימרא. ישראלברגע  בר לכל  נפלא  לימוד  ענין ומכאן על  תפילות הרבה כ "כ שפכתי  כבר לאמר, יתאונן בל  ,

ט תוצאה כל רואה  אינני מדוע  לבוא, ישועתי קצה נראית לא ועדיין  הרבתי, טובים  מעשים  הרבה כ"כ  ובהפלוני,

כי וכיו"ב, והסגולות הטובהמהתפילות נתרבית כמה  ותראה  יום  יבוא  הנכון, וזמן לעת ומצניען סופרן  הקב"ה  אדרבה 

זו ... המתנה  בעד  עליך  הבאה
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äéä àì ,äùòî úòùá åìåîâë åì íìùî äéä åìéàå
äøö úòá åì øæåòמ.

ורווחה פדות המציא הצרה מתוך - הוא ונהפוך 

áúëò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøää"ã .áì óã à"ç ,úåùøã)

(áéúëì"æç åøîà äðäã(.àì äãð)ñðä ìòá ïéà'
äø÷î äæéà äø÷é úåáø íéîòô éë åðééäå ,'åñéðá øéëî
ïîèð íéøáãä åìà úçúù øéëî åðéàå èøôì åà ììëì
¯ úàæä úøâàä éøáãá äàøð ïëå ,äìöäå äòåùé äæéà
ïëåîîù íéàöåî åðà äìéâîä úéùàøá éë ,øúñà úìéâî
äúåëìîå' éúùå úà âåøäì êìîì õòéé òùøä ïîä äæ

'äðîî äáåèä äúåòøì êìîä ïúé(èé à)ïååëúäùë ,
éúùå úçú êåìîì àåáú åúáù(à ä øúñà íåâøú)êà ,

äðäð àìù éã àìå åúöò úà ä"á÷ä êôä ìòåôá
àìà ,éúùå úâéøäîæ"éò à÷ééãäìåãâì øúñà äúìò

.õòä ìò úåìúäì åì äîøâù àéä àéäåïéáé ïéáîäå

äéä éúùå úâéøä éë(ñð)àìà 'óåñ íé úòéø÷' ïéòë

åñéðá øéëî ñðä ìòá ïéàù.åù÷éá ùøúå àðúâá ïëå
íðåöø úà êôä ä"á÷ä êà ùåøååùçà êìîá ãé çåìùì

,õòä ìò íúåà åìúåéãë äæ ìëåúåðåøëæä øôñá áúëéù
åøëù ìò àåáé úòä àåááå êìîä úà ìéöä éëãøîù
òéâäá 'àåää äìéìá' ïë åîë ,ïîä úìôùä íò ãçé
ïéëä øùà õòä ïéðòá êìîä íò øáãì òùøä ïîä
êìîä éðéòá éëãøî úà úåæáäì äöøå ,÷éãöä éëãøîì

,åá ãé çåìùìåì¯à ìòô àéää úòá à÷ééãíéøäì

áéëøäì ïîä çøëåäù ¯ íéòùø éðø÷ òåãâìå ÷éãö úåðø÷
äòùá à÷ééã àìà ãåò àìå ,øéòä áåçøá éëãøî úà
íâå' øîàì øàôúäå íé÷çùì äúìò ïîä ìù åúååàâù

'êìîä íò éåø÷ éðà øçîì(áé å),åúãåòñá åîò áùéì
íùîå ,ìëä êôäð æàåúøéæâ íâ êë .åúúéî ìà êìä

úã ïúðéú øéòå øéò ìëáå äðéãîå äðéãî ìëáù äòøä
êåôäðå äìèáúð íéãåäéä ìë úà ãáàìå âåøäì ãéîùäì

íäéàðåùá äîä íéãåäéä åèìùé øùà àåä(à è øúñà).

לב  לנשברי  ה' קרוב – לה  אין כי

àúéààøîâá(.æ äìéâî),íéîëçì øúñà íäì äçìù'
éëå ,øåàéá êéøö äøåàëìå .'úåøåãì éðåáúë
¯ ø÷éå ãåáë äîöòì óéñåäì ú÷ãö äúåà äùôéç
ùé øùôà êøãáå ,úåøåãì úéøàùå íù äðîî øàùéù

,øîåìäîåúé äúåéäá áöîä ìôùá äúéä øúñà éë

,íàîå áàîøàùéú ãéîúù äàøð äéä òáèä êøãáå
óåñáìå ,úåìôùáéãî úëìî úéùòðù ,äëøã 'ä çéìöä

íééçì úåîî ìàøùé ììë úà äìéöäå ,ñøôåúàæå ,
åùàééúé ìáì íäéúåøåãì ìàøùé éðáì òéãåäì äúöø

òìéùå÷ä é"ò äáøãà éë .àåäù áöî ìëá å÷æçúéå ,íìå
øää ùàøì òéâéå äìòúéמא'íéîëç éúôù'á øàéá êëå .
(äë úåà äìéâî 'ñîì äçéúô)'îâá àúéàã àäá(.èë àîåé)

ì"ø' Y 'íéñéðä ìë óåñ øúñà'ïéàù òéâî íãàäùë

çèáéå øúñà äùòî øåëæé ,ñð åì äùòéù íå÷î ãåò

ïéò óøäë 'ä úòåùéá.'

העקיצהמ. בצער הרגיש וכאשר שנתו, באמצע פרעוש שעקצו זי"ע הק' הבעש "ט מרן תלמידי מגדולי באחד  מעשה

הארץ , על  נשפכו המים  ורוב פיה , על  נהפכה ידים  לנטילת למיטתו  סמוך שהכין והקערה  ממיטתו בבהלה קפץ 

לוחשות  גחלים  שהיו והבחין קרה, מה  לבדוק  ממיטתו ויצא הכד , בתוך שנשארו המים  שארית עם  ידיו נטל  מיד

ובלבו הבית, כל  את ומכלה  בהם אוחזת האש היתה  הגחלים  את ומכבים נשפכים המים היו  ואלמלא לבגדיו, סמוך

גדול ונס נפלו מיטתו  גבי שעל  הבית שקורות הבחין למיטתו חזר  כאשר ויהי עמו, שעשה  הנס על  להקב "ה הודה

לרבו סיפר למחר זה. אחר בזה  הקב"ה  עמו שגמל  הניסים שני על להקב"ה הודה עתה ריקה . המיטה שהייתה הוא

בהקב"ה, באמונה  שחי מי כי האמונה, בגלל  לכך 'זכית ואמר הבעש "ט נענה עמו , שאירעו הניסים שני על  הבעש "ט 

המעשים שכל  לו  שמראים זוכה אזי הוא, פרטית בהשגחה  הטבע  כל  ואף מאליו , המתרחש  דבר  שום שאין ויודע

כי  רואה  ואינו עליו, שפיר מצבו  כשאין – השינה מתוך  אף ייאמר, ולדידן השמים', מן ניסים  הם  עמו  המתרחשים 

פרעוש לו)אם  הדומה 'אדם' שהכל(או הבורא בהשגחת להאמין יתחזק שנפלו , ביתו וקורות שנשפכו מים  שעוקצו,

דבר לכל  מפורט וחשבון מיוחד טעם ויש הסיבות, כל  מסבב יתברך הוא שרק בהשי"ת ויבטח מדוקדק , בחשבון

בעולם . המתרחשים ומקרה 

לבת'מא. לו מרדכי לקחה ואמה אביה ובמות מראה  וטובת תואר יפת 'והנערה אסתר גבי כתיב ז)כן וכתב(ב ,

מגילות)ה 'רוקח' על השלם' ב'תוספות שמתומטובתווארת פתי כי(הובא משום שדייקא וכלומר , 'יתום', ר"ת ראה 

ומראה . לתואר השמים  מן זכתה כן על  ואמה  אביה 
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בגמ'מב . אמרו פח .)ולכן קבלוה(שבת הדור רבא אחשורושאמר  מהבימי קיימו היהודים ' וקבלו 'קיימו דכתיב

בימי אמרו ולא בלשונם  חז "ל  ודקדקו כבר, ידו)מרדכי שקיבלו על  נעשה שהנס בימי(אף  להורות אחשורושאלא ,

והקושי. הצרה בזמן ההתחזקות חשיבות על 

הפסוק מג. לפרש  זי "ע הגר"א אמר ב)וכבר  ו פירשו(ישעיה  דהנה לפניו', ונחיה יקימנו השלישי  ביום  מיומיים  'יחיינו

ג)חז"ל נו הרי (בר "ר וקשה, שכרה ', מתן אוכלים  שישראל  שם על - 'מאכלת העקידה  של  סכין נקראת מדוע 

ליכא' עלמא בהאי  מצוה  לט :)'שכר עצמה,(קידושין יצחק עקידת  של  מפירותיה אוכלים  ישראל בני אין ודאי אלא ,

ועבודתו  יגיעתו מכל  המוריהרק  הר את ראותו  עד ימים שלושת בהילוכו – המצווה  סביב  אבינו אברהם שטרח 

המזבח ע "ג יחידו  בנו העלאת עלמא,ובעצם  בהאי גם שכר יש  המצווה אודות והטירחה ההכנה על  כי סיפרה, ולכן 

עצי  ובקע חמורו , את בעצמו וחבש בבוקר השכים  עקידה , מצות לקיים  שעשה  והזריזות ההכנות כל  את התורה  לנו 

הזה בעולם  אוכלים  אנחנו זאת מכל כי להודיענו  שהלכועולה, ימים  שני אותם בשכר  כי מיומיים' 'יחיינו  אומרו וזהו  .

ונחיה 'יקימנו גופא, העקידה  מעשה זה  - השלישי' 'ביום ואילו הזה , בעולם אף ישראל בני יאכלו  לעקידה (רק)עד

ליכאלפניו' עלמא בהאי מצוה  טז)דשכר  אות וירא אליהו .(קול

חז "ל  דרשו דהנה  זי"ע , מזלאטשוב המגיד בשם  אומר היה זי"ע מאלכסנדר  הכהן העניך חנוך רבי (מגילה הרה "ק

דכתיבטז.) ד)מאי ו הכין (אסתר אשר העץ  על  מרדכי את לתלות למלך לאמר החיצונה  המלך בית לחצר בא 'והמן

מידי  המקרא את הגמ ' הוציאה  מדוע  הרה"ק  ושאל  עליו, עצמו את לתלות העץ  את שהכין הכין', לו תנא, - לו

אלא, למרדכי, העץ  את שהכין הוא ,פשוטו  גדול  עוון מרדכי את לתלות והרי מצוה , לדבר אלא  שייך  לא  הכנה  כי

גדולה מצוה  אכן וזה  המן , את לתלות – הכין' ש 'לו  לדרוש  כרחך על לפורים)אלא לטובה  בחשבה .(הובא

ואומר מרמז  שהמועד מה ולקראת המועד לקראת 'ראשו' את להכין האדם שעל  ההכנה , בענין ייאמר, בה עוד

זי"ע העניך  רבי מהרה "ק לטובה' ב'חשבה  משל  הובא וכבר סיפורים)לנו, מפוזר(מערכת בטבעו שהיה אחד לאדם

ובוהו . בתוהו טובע שהיה  עד  ולכאן לכאן  בגדיו את מפזר היה  הלילה לשינת יצועו  על  בעלותו לילה בכל ומפורד ,

מוצא  היה לא פעמים  מאה הבית את מסובב היה שלא עוד כל  כי משנתו, קומו בעת ביותר  לו מפריע  הדבר והיה
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דף לידו יקח לילה שבכל  טובה  עצה  הלה ייעצו  ידידו, בפני לבו  שפך פעם לעבודתו . בבואו מאחר והיה בגדיו, את

השולחן, על  הנחתי כתונתי 'את כתב הראשון בלילה עשה , וכך ודבר, דבר כל  הניח היכן בפרטות  ויכתוב וקולמוס 

לישון. ושכב במיטתי' הנחתי ראשי 'את מכתבו את וסיים  בגדיו, כל את כתב וכך הספסל ', על  הפוזמקאות את

'את  בפתק  כתוב  מצא לאחמ"כ בגדיו, כל  את מצא דקות כמה  בתוך ואכן בידו  הפיתקא את לקח  יום של  בבקרו 

לא מצא ולא למיטתו האיש  פנה  במיטה', הנחתי ומיילראשי זועק  החל  עצמו, את ולא ראשו איך ...את בין  וואו 

איך... בין וואו  קאפ ... מיין איז ראשי...)וואו  היכן  אני... בכל(היכן הם  שמרבים שאף הבריות, של  לדרכם מוכיח זה משל 

זועק הנו מעשה  ולאחר מפסידים . הם הרי הפנימית הנקודה  עיקר את הראש' 'את מקום  מכל ועניינים  הכנות מיני

ראשי. והיכן אני היכן

זי"ע מראפשיץ  נפתלי רבי הרה "ק בדברי יתחזק  עצמו, הכין ולא הגדול היום ובא אתא כבר  אם (פורים,אמנם,

לבסומי) אדם חייב הכתובד"ה  לשון כח)בדיוק ט ולעשות'(אסתר 'להזכיר  כתיב שלא ונעשים', נזכרים האלה 'והימים

הכנה . בלא ואפילו מאיליהם ונעשים  שנזכרים  שמשמע - ונעשים ' 'נזכרים  אלא עתיד , בלשון

לזכורמד . עלינו  כיצד, פורים סדר לערוך לפנינובגישתנו  מוכנים  גדולים  אוצרות הינם  אלו  קדושים ימים  ומן כי ,

שלא  אחד  כל  יזהר וברוחניות, בגשמיות ורבות גדולות השפעות מהם ולמשוך להוציא הכח  בידינו ניתן  השמים 

לו '. שנותנים מה המאבד 'שוטה להיות

זצוק"ל  דסלר אליהו  רבי הגה "צ אמר תשרי)וכבר אלול  מאליהו להתרפא,(מכתב מרפא' ל 'מעיינות נוסע העשיר כי

הרוקח  לבית יכנס לשם ליסע מעות די לו  שאין העני מרקחת)ואילו  יקנה (בית המעיינות,, ממי מים ובו קטן  בקבוק 

לשם. נסע כאילו  בנפשו  וידמה שם , וזעיר פה זעיר  בהם עצמו  נעליםימשח וזמנים  ימים  בבוא  ברוח ' 'העשיר כן

היטב עצמו וירפא המעיינות לתוככי כולו ב'משיחה'ייכנס  – קטנה  התעוררות באיזה  יסתפק  ברוח , העני יעשה  מה ,

מידי... לא ותו  ושם, פה  קטנה 

שאמרו  מה  יבואר  רמז ובדרך ובנפלאות, בגדולות להלך גרמא הזמן כי להתבונן ז:)וצריך שחטיה(מגילה רבה  'קם

מופלגת, ה ' ובעבודת רצופות רבות שעות בלימוד בגדולות המהלך יש  ה', בעבודת ישנם  דרכים  שני כי זירא', לרב 

הנקראת  וזו  ומתעלה , עולה ומשם  יכולתו כפי ללמוד עליו שמקבל  דרגא, בתר דרגא המהלך  ויש  'רבה', בחי ' וזו 

זירא' לרבי 'ושחטיה  בגדולות העבודה – רבה' 'קם  אלא במועט להסתפק  אין ובפורים  קטנות, מלשון 'זעירא' בחי'

ועמי  בשאלתי נפשי על  ולהתחנן ונצורות גדולות בעצמו בו  לפעול  לאדונינו היום קדוש כי בקטנות, הדרך דהיינו  –

בבקשתי.

כשבאמתחותיהם מהלכים עם עשירי אשר מקום הנמל , ברחבי להסתובב הגנבים מדרך  כי לומר, רגילים היו בפולין

דעתו מסיח  והיה  להגביהו מתכופף העשיר שהיה  ובשעה הארץ , על  מטבע משליכים היו  הללו  לרוב, וזהב כסף

יודע שאינו למי רק מועיל  זה  ש'קונץ ' כך על  ואמרו  בידיהם. הגדול  האוצר עם בורחים  הגנבים היו  מאוצרותיו לרגע 

ונשארים כלל  דעת מסיח ואינו שוא מחזות אחרי ללכת שלא ביותר  נזהר בנכליהם המכיר  כי הגנבים, מערמימות

הרע  היצר כך בידו. דעתשאוצרותיו  לבלבל 'מטבע' משליך הריהו  גבוהים זמנים בלבושי בהגיע  בזוטות, עסוקים (להיות

צדדיים) ענינים ושאר  לנוהתחפושות אין לפניו, בתפילה  נעמוד  ושלא  הזמנים  את כראוי ננצל שלא  העיקר  מן להסיחנו 

מאד עד ממנו  ולהזהר  בנכלותיו להכיר .אלא

הדבר,מה . ממנו רחוק כי מחשבה  מתוך יתייאש להיכנסולא אלא  לו  אין הללו , גבוהים  בימים יש גדול  סיוע  כי

בעדו . יגמור וה' מלכות עול  המקבלים הגדולות בכלל  למדרגות זי"ע , מסאטמאר הרה"ק  לזה  המשיל נאה משל

העלעקטריק  בכח מאליהם נעות)הנוסעות דר(מדרגות כברת יעשו אנשים ששני יעלהופעמים  זה הללו המדרגות עד  ך

קטנה' 'פסיעה  עוד פסע הראשון  שזה ביניהם, מינה והנפקא למטה. עמוד ישאר  ורעהו למעלה , למעלה עד ויבוא
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.íéøåôã 'äéùò' íéé÷ì ìëåé äìéçúî

מתקבלת שהתפילה  תראה דפורים  ממעשה – בשאלתי  נפשי 
תמיד

ø÷éòìàøùé éðáì ãîìì ¯ 'äìéâîä úàéø÷'á ùé ìåãâ
îåù àåäå 'ä ìà íéáåø÷ íäù,äáäàá íúìéôú ò

ä÷æçä ãé åøôñì äîã÷äá í"áîøä áúëù åîëåóåñá)

(úååöîä ïéðîøéëæäì éãë ,äúðåòá äìéâîä úåø÷ì åðåöå'
áåø÷ äéäå åðì äùòù úåòåùúå ä"á÷ä ìù åéçáù
úåøåãì òéãåäì éãëå ,åììäìå åëøáì éãë ,åðúòåùì

,íéàáääøåúá åðçéèáäù äî úîàù(æ ã íéøáã)éîå

'åéìà íéáåø÷ íé÷åìà åì øùà ìåãâ éåâ
.מו

êëåùøãîá àúéà(âé æ ø"úñà)äòù äúåàá .ì"æå
úà ãáàìå âåøäì ãéîùäì òùøä ïîä éîéá äøéæâä äøæâðù)

(íéãåäéä ìëúåáà ìöà äìäáá áåèì øåëæ åäéìà õø ,
éúî ãò ,íäì øîàå ,íøîò ïá äùî ìöàå ,íìåòä
ìò íéçéâùî íúà éàå ,äðéùá íéîåãø íìåòä úåáà
äîçå úøùä éëàìî éë ,äá ïééåøù íëéðáù äøöä
íåøîä àáö ìëå õøàå íéîùå úåìæîå íéáëåëå äðáìå
,íéçéâùî íëðéàå ãâðî íéãîåò íúàå ,øøîá íéëåá
ìàøùé åðäðù éðôî íäì øîà ,äî éðôî ,åì åøîà
íäéìò äøæâð úàæ øåáòáå ,ùåøååùçà ìù åúãåòñî
åì åøîà ,íøëæ úà ãáàìå íìåòä ïî íúåìëì äøéæâ

ä"á÷ä úã ìò åøáò íä íà ,á÷òéå ÷çöé íäøáà
åäéìà øæç ,úåùòì íéìåëé åðà äî ,íúøéæâ äîúçðå
úãîò íéîòô äîë ,ïîàð äòåø éà ,äùîì åì øîàå
,'åëå úéçùä éúìáì íúøéæâ úìèáå ìàøùéì õøôä ìò
øîà ,øåãä åúåàá øùë íãà ùé íåìë ,äùî åì øîà

,åòéãåäå êì åì øîà ,éëãøî åîùå ùé åìãåîòéù éãë

íäéìò íéîçø ù÷áðå ïàëî éðàå äìôúá íùî àåä

ä"á÷ä éðôìúøâà äáúëð øáë ,ïîàð äòåø åì øîà ,
äîåúç àéä èéèá íà äùî åì øîà ,ìàøùé ìò äééìë
àåä äéäù äî äîúçð íãá íàå ,úòîùð åðúìôú
åðéáø äùî åì øîà ,äîåúç àéä èéèá åì øîà ,äéäéù
àãä ,éëãøîì òéãåäå êìä ãéî ,éëãøîì òéãåäå êì

áéúëã àåä(à ã),äùòð øùà ìë úà òãé éëãøîå'
'éåì úùåã÷'ä êéøàäå .'åéãâá úà éëãøî òø÷éå,íéøåô)

(úéùéìù äùåã÷ìù íúìéôú çë ìãåâá ïàëî ãåîìì
êìîä úòáèá äîúçðå äáúëðù äøéæâ óàù ìàøùé
úéúéîà ä÷òæå ä÷òö é"ò äìèáìå äòøå÷ì øùôà

.áìä ÷îåòî

áâà,åðãîì àçøåàäæä íìåòá äìôú éãé ìò ÷øù

,úåøæâä åìèáíéòåø äòáùä ìë àäãåçéìöä àì

ä÷éúîäììù åçåëá íà éëíäéìò ììôúäù éëãøî

äæä íìåòá÷ù äøâç äøåúäù äî ìéòåä àì ïëå ,
åøéöôäå åáøä úåáàäå [íù ùøãîä úìéçúá øåîàë]
ììë úìéôú éãé ìò ÷ø éë ,ïåéìòä íìåòá äìôúá
úåøéæâ ìèáìå úåòåùé ìåòôì øùôà äæä íìåòá ìàøùé

úåòøמז.

פסיעה החסיר  השני זה אך  למעלה , מאליו  המדרגות הובילוהו וממילא הראשונה , המדרגה על  עצמו והעמיד אחת

למטה... ונשאר לאו ...זו  ואם  טוב , לתכלית ויגיע יעלה  זו פסיעה העושה  לדידן אף

זצ"ל מו. מבריסק הגרי"ז  ביאר הרמב"ם דברי פג)לפי עמו' הגרי"ז קריאת (פניני אחר יעקב' 'שושנת בפיוט  שאומרים  מה

בך' החוסים כל  לנצח יכלמו ולא יבושו  לא קוויך שכל  'להודיע  להאמור המגילה אמנם להכא, עניינו  מובן אינו  (ובפשטות

בהשי"ת יובן) והחוסים הקווים  וכל  אליו, שוועם בעת ישראל  לעמו עונה  שהקב"ה לדעת קריאתה , מצות  תכלית שזו ,

בתהלים רש "י וכפירוש  יכלמו, ולא יבושו  כג)לא שחסינו(לד  אשמנו  לאמר יתחרטו לא - בך החוסים כל  יאשמו 'ולא

הקב"ה . על יהבו  את והשליך שבטח  מה  על  יתחרט לא אחד שאף פירוש  בך',

זי"ע  אמת ' ה 'שפת מהרה "ק הפסוק (תהלים)איתא כה )על  כדאיתא (לא  וז "ל , לה ', המיחלים  כל  לבבכם  ויאמץ  'חזקו

יבושו,שכללהודיע  לא לעולםקויך הוא  ברוך  בהקדוש החוסים מ "מ ראוין שאינם  אותן יבושואפילו  כן לא  וכמו ,

לבבכם ויאמץ לה 'כלחזקו ראוי המיחלים שאינו  מי ע "כ .אפילו  ,

זי"ע מז . משינאווא מהרה"ק  כתבו)איתא ואתם ד "ה  פורים  בשם(דבר"י  בעיניכם כטוב היהודים  על  כתבו ואתם  וז "ל .

להשיב אין המלך בטבעת ונחתום  המלך בשם  נכתב אשר כתב כי  המלך  בטבעת וחתמו ח)המלך ח ,(אסתר

אסור דהנה  הנס  על  נ :)כמאמרם לסמוך  לומר (פסחים  וגם  ניסא, מתרחיש יומא בכל  בדרךלאו אך מתנהג שהעולם 
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àìåéúìá äòåùéå äøæò øå÷î íåù ìò åîöò êåîñé
àøîâä éøáã ìò à"ùøäîä éøáãë ,åãáì 'ä ìò

(:åè äìéâî)êìîä úéá øöçì øúñà äòéâä øùàëù
éì¯à éì¯à' äøîà' ,äðéëù äðîî ä÷ìúñð úéîéðôä

'éðúáæò äîì(á áë íéìäú)ââåù ìò ïã äúà àîù ,
,'áìë' åéúàø÷ù ìò àîù åà ïåöøë ñðåà ìòå ãéæîë

øîàðù(àë ÷åñô íù)áìë ãéî éùôð áøçî äìéöä'
øîàðù ,'äéøà' åúàø÷å äøæç ,'éúãéçé(áë íù)éðòéùåä'

éì äî ,éðùøã íéøîåàå íéîåúñ íéøáãäå ,'äéøà éôî
äàø÷ù íåùî éëå ,äúìéôúá ùåøååùçà úà äúðéë êéà
ïéðò äî ,äðéëù äðîî ä÷ìúñð áìë ùåøååùçà úà
÷åìçì äëéøö äúéäù éðôî ,äðååëä úåèùôáå] äæì äæ

à"ùøäîä øàáîå ,[úåëìîì ãåáë(äøîàå ä"ã)ä÷îåò
ïî çøåáì áìëä ïî çøåáä äîåã åðéàã ,åæ äãâà ìù
äìéçú ÷åãáé åéðôì áìë íãàä úåàøá éë ,äéøàä
èéìçé æ"éôìå å÷æç äîå åìãåâ äî Y áìë ìù åúåäîá
÷òæé ãéî äéøàá åúòéâôá ìáà ,äìöäå äìåòô éëøã ìò
,á"åéë ...å÷æçå åìãåâ äî î"÷ôð ìë éìáî 'äìöä'ì
êë ìë ììôúî åðéà áìëäî äìöää ìò ììôúîä
,åãáì ìöðäì åãéá ùéù äáùçî êåúî Y áìä úåøé÷î
ìà ä÷æçá ÷òæé äéøàä ïî äìöää ìò åúìéôúá åìéàå
åéðéùì óøè úåéäìî ìöðéäì äëæéù úåîìåò ùéòøéå ,'ä
äàø÷ äìéçúáù ,ì"æç éøáã úðååë ÷îåò äæå ,ì"çø
äéðéòá äîãð äéäù åðééä ,'áìë' ùåøååùçà úà øúñà
úåìåáçúå úåöò äîë ùéå ,'áìë' úðéçáá àéä äøöäù
äìéôúä úòá äùéâøäù äì íøâ äæå ,äðîî ìöðéäì
ä÷ìúñð ïëìå ,äîöò úåçåëá äøöä ïî ìöðéäì äãéáù
¯ 'äéøà åúàø÷å äøæç' éëä íåùîå ,äðéëù äðîî
ìò àìà ïòùéäì éî ìò äì ïéàù úòãì äìéëùäù
ïë ìòå ,'ä ìò äáäé ìë äëéìùäå ,íéîùáù åðéáà

,äøéæâä úà ìèáì äãåòñ äúåàá äúëæå ,ãéî äúðòð
,'íäéàðåùá äîä íéãåäéä åèìùé øùà àåä êåôäðå'

òéùåäìî åúìá ïéàå íé÷åìà ïéà åéãòìáîù êòéãåäìמח.

íâåàìå ,íéøòùä ìë åéðôá åìòððù 'äàåø' øùàë
àìà íéîåúçå íéøåâñ 'äçìöää éøòù'ù àéòáéî
àìå úåáø íéîòô ïðçúîå ãîåòù ,äìéôúä éøòù åìéôà
éàãåáå ,ììôúéå øåæçé àìà åáø÷á åçåø ìåôé ìà ,äðòð
ì"æç åùøãù äîî ãåîìì ùé êëå .åäðòéå ì¯à òîùé

(:áé äìéâî)÷åñôä úà(ä á øúñà)ïùåùá äéä éãåäé ùéà'
ïá éòîù ïá øéàé ïá éëãøî åîùå äøéáä'ùé÷Yùé÷äù

ìù åúìòî ø÷éò äøåàëìå ,åì åçúôðå íéîçø éøòù ìò
êéøö äéä ïë íàå ,íéîçø éøòù åì 'åçúôð'ù éëãøî

ïá' øîåì'çúôéïá' åè÷ð òåãîå ,'ùé÷åðãîìì àìà ,
,äøéæâä çëåðì ùàééúä àìù éëãøî ìù åúìåãâ ìò

ãîò íå÷î ìëî äùòð øùà ìë òãéù óàåéøòù ùé÷äå

äìéôú ìù äçåëá äðåîàä êåúî ,íéîçøäãîòù àéäå ,
.åúìåãâ àéä àéäå ,äøéæâä úà ìèáì

äìéôúäåäìåòå úò÷åá àéäùë øúåéá úìá÷úî
í"éáìîä øàáîù åîëå ,áìä é÷îòîîå)

(âéøùà éëãøî íéãåäéä òøæî íà' ùøæ äøîàù äî
,'åéðôì ìåôú ìåôð éë åì ìëåú àì åéðôì ìåôðì úåìçä
ïîä äìòáì ùøæ øîàú êëù äîéúä ïî äøåàëìå
å÷æçì ,åúåà ããåòì íå÷îá åçåø íéøáùîä ùåàéé éøáã
ùøæ éë ,í"éáìîä øàáî àìà .äáåè äöò åì õòééìå
,åéðôì ìåôðì úåìçä éë úåàåøä êéðéò äðä ïîäì äøîà
ììôúîå åúéðòúáå å÷ùá ÷åñò éëãøîù íåùî åðééäå
íåøâì àìà äöò êì ïéà ïë íà ,åòéùåéù åé÷åìàì ÷òåæå

åá ìëåú äæä ïôåàá ÷ø' ,ììôúäì ÷éñôäì åìíà

÷éñôéå åúòã äàâúúù ãò åéðôì êîöò òéðëúå ìåôú

ח "ו לאפיקורסות מזה  לבא  יכולין לידע הטבע צריך  תפילות אלא ע"י לבא  יכול  והנס  הטבע  בדרך  מתנהג  .שהעולם 

כמ "ש תפלה  זו - המלך' בשם  בעיניכם כטוב היהודים  על  'כתבו  לג)וז "ש כא עולם',(בראשית א-ל  ה' בשם שם 'ויקרא

'ונחתום תפלה, ע"י היינו - המלך ' בשם נכתב אשר 'כתב כי ודעו, הטבע , בדרך שילכו  היינו - המלך  בטבעת וחתמו

זה על להשיב', 'אין ג"כ הטבע עם - המלך' להוושע .(התפילה )בטבעת ויכול  ח"ו  קטרוג להיות יכול  אין

כלל ,מח. טרוד אינו  קטן כסף לסכום  אדם  כשזקוק העולם , מדרך הנה לתלמידיו, זי"ע  משינאווא הרה "ק אמר פעם

עסוק כולו הריהו גדול  לסכום  שנצרך בשעה  ואילו לידיו, יבואו שהמעות ובטוח סמוך הוא נפשו ובשלוות

שאי  היטב ויודע  רב לממון הזקוק כי מסתברא, דאיפכא האמת אך הרב. הממון את ישיג מניין ודואג מנלן', ב'כסף

המעות  ישיג בוודאי הלזה  איש אלוקיו, ה ' על  שברו את הוא משים כרחו ובעל  עצמו , בכוחות להשיגם  לו אפשר

נשען  ואינו עצמו, בכוחות להשיגם לו  שאפשר בעיניו ונראה  קטן, לסכום הנצרך לעומתו, אך בה'. הגדול  בבטחונו

מהבטחון הוא מתרחק כי ביותר, לדאוג  עליו האיש זה  העולמים, כל בורא על עזרו '.לגמרי יבוא 'מאין כן  אם בה'
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ìéç úåùòì êãé øáâú æà åúáåùúå åúìéôúîìë ìáà ,
éãé ìòù åðééäå ,'äìéôúá åãé íéøé ïë åá íçìúù ãåò
ìù åúìéôú àäú àì áåù åéðôá ìåôéå òðëé ïîäù
ùîùä áåù çåøæì ìéçúîù äàøé éøäù ,äîéìù éëãøî
àì åæë äìéôúå ,ë"ë äìåãâ äëéùçá éåøù åðéà øáëå

.åéìò øåáâì ïîä ìëåé àìéîîå ë"ë ìéòåú

úåàøåðåäéìà éáã àðúá åðéöî(ë ÷øô)ìâìâ àìå ,ì"æå
åøëùá àìà íìåòì ïîä úà àéáäå ä"á÷ä
úéáá ùåáç äéäù äòùá çðàúîå äëåá äéäù ââà ìù

ïéøåñàä(êìîä ìåàù åøñàùë)ãáàé àîù éì éåà øîàå
äìéôúå éëá óàù åðãîììå ,ì"ëò ,íìåòä ïî íìåòì éòøæ
,åðúéøëðù äöåø äøåúäù ÷ìîò òøæî Y äæë òùø ìù

.ìàøùé éðáî ùéà úìéôúì å"÷ ,úìòåô íâ

ö"éøäîäàøîâä éøáã úà æîø êøãá øàáî é÷ñðéùåã
(:èì÷ ïéìåç)áéúëã ,ïééðî äøåúä ïî éëãøî'

(âë ì úåîù)äðä éë .'àéëã àøéî ïðéîâøúîå øåøã øî
àöé ãéî äøéáä ïùåùá äðúéð úãäù øçàìù åðéöî
äøåúä ïî éëãøî' åù÷úðù åäæå ,øôàå ÷ùá éëãøî

éëãøîì åì ïééðî øîåìë ,'ïééðîúåøéæâ ìåèéáì êøãäù

åîöò úà òéðëîå ìèáîù éãé ìò àåä úåøîå úåù÷

åðéàù éîëøàåáî éøäå ,øåøã øî áéúëã åöøéúå ,
í"áîøá(â"ä ùã÷îä ìë 'ìäî à"ô)íãä àåä øåîä'ù

éðá åá ïéîùáúîù ìëì òåãéä åãåäáù äéçá øåøöä
,äàîè äéçî àá àåäù ,øîåìëå ,'íå÷î ìëá íãàä

,äàéìôä ìãâú äøåàëìåùã÷îä úéáìå äàîè äéçì äî,
äçùîä ïîù úà äéç íãî åùòéù ,úàæë ïëúéäúîàáå)

(äæ íòèî í"áîøä ìò ÷ìåç ã"áàøä,øîåì êéøö ë"òáå ,
êôäðå åéìòî íã íù ìèá åúåà å÷ñøå åùúëù ïååéëîù

àîìòá øôòì(íù æ"áãø),úåéäì ìåëé ìèáúîù íã íàå

êôäð åîöò ìèáîä íãàù øîåçå ì÷ ,äçùîä ïîùá

àø÷éòî äøéæâä åéìò äìç àìù øçà íãàì
.מט

התפילות לקבלת  היום סגולת – אסתר  תענית

åðéîëçêéøöå ,'øúñà úéðòú'ì øãà â"é íåé åòá÷ ì"æ
úòáøà' àîìùáã ,åæ úéðòú ïéðò åäî øåàéá
úåàìúäå úåøöä ìò åòá÷ð äðùä éîé êùîáù 'úåîåöä
,úéáä ïáøåçá Y íää íéîéá ìàøùé éðá ìò åøáòù

ìáà ,ùã÷îä äðáð àì ïééãòù åðòùåð àì ïééãòå
íúàéöéá øúñàå éëãøî éîéá åðòúäù åæ úéðòú
øùà àåä êåôäðå Y äîçìîä äøîâð øáëå ,äîçìîì
äîì åæ úéðòú ë"à ,íäéàðåùá äîä íéãåäéä åèìùé

.äàá àéä

äðùî'áå'äøåøá(á"÷ñ åôøú)åøå÷îå] øàáì àéáä
øúñàå éëãøî éîéá éë' [ù"éò 'ùåáì'á
åéäå ,íùôð ìò ãåîòìå íçìäì øãàá â"é íåéá åìä÷ð
í÷ðäì 'ä íøæòéù íéðåðçúå íéîçø ù÷áì ïéëéøö
,ïéðòúî åéäù äîçìî íåéá åéäùë åðéöîå ,íäéáéåàî

ì"æø åøîà ïëù(à ô"åñ çìùá 'øô àúìéëî)åðéáø äùîù
éàãåá ë"àå ,äðòúî äéä ÷ìîò íò íçìðù íåéá ä"ò
ìë åâäð ïëìå ,íåé åúåàá íéðòúî åéä éëãøî éîéá íâ
'øúñà úéðòú' àø÷ðå .øãàá â"éá úåðòúäì ìàøùé
åúøö úòá ùéà ìë òîåùå äàåø ú"éùäù øåëæì éãë

äùòù åîë åááì ìëá 'ã ìà áåùéå äðòúé øùàë

,'íää íéîéáàåä úéðòúä úòéá÷ íòèù ,ïéãîì åðéöîð
ùéøùäì,ìàøùé éðá úåáìá äáåùúäå äìéôúä çë úà

úìéôúì ä"á÷ä òîåù øåãå øåã ìëáù åòãéå åøëæéù
íà äòù ìëáå úò ìëá íéîçøá ìàøùé åîò äô ìë

.'úé åéìà íéáù

ùéåøúñà úéðòúì íòè ãåòïøîì 'ãéâî'ä äìéâ øùà

'óñåé úéá'ä'øùéä á÷'ä àéáäù éôëå ,(æ"öô).ì"æå
'åúìçð ïäù ìàøùé ìò ãéîú àåä ä"á÷ä úçâùäù

øëù ïìéçðäì éãë í÷éãöäì õôç àåäå ,äìåâñ úãòå

,á"äåòì áåèìàøùé úåéäì [øãàá] ã"é òéâîù íåéáå
ïîäá ä"á÷ä äùòù ñðä ó÷åú ìò åá íéùùå íéçîù
úàø÷ð àéä æà ìàøùé éàðåù øàùáå åéðááå òùøä
ùðéà áééç' ì"æ åðéúåáø åøîà ë"òå ,äååöî ìù äçîù
äìéëàä éåáø éãé ìò ïô ùåçì ùé äðäå .'àéøåôá éîåñáì
íéã÷ä ïëì ,àèç éãéì ìàøùé ïéàá äçîùå äéúùå
ìò ìöðäì äìåâñ àéä úéðòúäù éôì ,úéðòúä ä"á÷ä
úéìéìå ïèùäì çë äéäé àìå ,àèçä ïî úéðòúä éãé
äìéëàä éåáéø úîçî àèç éãéì íàéáäìå ,íäéìò âøè÷ì

øîàéùë ïååëì áåèå ,äééúùå(øúñà úéðòúì úåçéìñá)ïåîæô
'...éúîá'íéøîåàùë(íù),äìôéú øáòäå äìéôú òîåù

å"ç ïååòå àèç éãéì åàåáé àìù ïååëì êéøöéåáéø é"ò

עלמט . ומקבל  לחברו עצמו  כשמכניע  ובין למקום , אדם  שבין בדברים עצמו  ושובר כשמכניע  בין הוא זה ו'ביטול '

מעליו . קשים  דינים הרבה בזה  שממתיק  וכדומה , הבזיונות סאת באהבה  עצמו
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íéðåðçúå úåçéìñ é"òå .íéøåô úçîùå äéúùå äìéëà
éëãøî úåëæ íéøøåòî åðà äæá àééôåðëá íéøîåà åðàù

.'øúñàå

óéñåîåïéëéøö íéøôë éáùåé ïëì' ,åéøáã êùîäá íù
íåéá úñðëä úéáá àùéã÷ äøåáçá úåéäì ë"â

,øúñà úéðòúìáå÷éù ãàî ìâåñî àåä äæ íåé éë

íéîçø êéøöù éî ìëå ,øúñàå éëãøî úåëæá åðéúìôú

åîöòì éàðô ç÷é ììôúäì êéøö àåäù øáã äæéà ìò

øôñá á"ë øåîæî äìçú øîàéå øúñà úéðòúä íåéá

'øçùä úìéà' íéìäúì"æç åùøãå ,(.èë àîåé)øúñàã
,'øçùä úìéà' úàø÷ð äúééäéðôì åçéù êåôùé ë"çàå

íúåëæá øùà øúñàå éëãøî úåëæ øéëæéå åúù÷á ù÷áéå ,'ä

åúìôú ìáå÷úå íéîçø éøòù åì çúôéå ,ä"á÷ä åì øúòé

...ïåöøáøáãì íéãòåðä ùãå÷ íò úãò 'ä éáäåà ïë ìò
,íéøåô àåäù ,äæä ãòåîä íåéá äìéâî ìå÷ òåîùì 'ä
íéøåô éîéå íéìéèá åéäé íéáåè íéîéä ìë ãéúòì øùà
,øúñàå éëãøî ìù ïúåëæ øéëæäì åðà ïéëéøö ,íéìèáð àì
,äáäàå ïåöø ìù íéîé íä íéøåô íåéå øúñà úéðòú íåé éë

,øúñà úéðòú íåéá ììôúäì áåè ïëìäìôú òîåùå
ì"ëò ,'ïîà åðéúìôú úà ïåöøáå íéîçøá ìá÷éנ.

הפורים  יום רוממות - תוקף ונתנה 

àúéàà"áùøä úáåùúá(âö 'åùú à"ç)íéøåôä ïéðòù
øåãä åúåàá ìàøùé ìù íäéùòî éôì ããîð åðéà

àìàäæä ïîæá àåä ùîî ïë íää íéîéáë
äðòנא äëå .

íéãòåîä ìë íà åìéôà' Y ùøãîä éøáã ìò åìàùù éîì
øîàðù ,íéìèáð åéäé àì íéøåôä éîé íéìèáè øúñà)

(çëàì íøëæå íéãåäéä êåúî åøáòé àì íéøåôä éîéå
ìèáéù øîàéù äæ àåä éî ,ìàåùä ìàùå ,'íòøæî óåñé
ìù åöå÷ åìéôàå úçà úåà åìéôà ,äøåúä ïî ãçà øáã
ãçà äá ñðëð àìå éðæàá åæ äãâä íéùøôîä åáøå .ã"åé
íéøáã .ì"æå ,à"áùøä áéùäå .äùåøéô éðòéãåä íäî
óà éáø øîà íù åøîàù àåäå ,åæ äãâäá ãåò íéôñåð

øîàðù ,íìåòì ìèá åðéà íéøåôëä íåé(ãì æè àø÷éå)

íëì úàæ äúéäå'ú÷çì,'íìåò,øúåé äù÷ äæ ïë íàå
áúë íéçñôá íâ éøäùú÷ç.íìåò..éì äàøð ïë ìò

àìù ú"éåáä íäéìò çéèáä àì íéãòåîä ìëù ,åùåøéô
áúëù åîëå ,íéðîæä ïî ãçàá íìåèéá àèçä íåøâé

(å á äëéà)íéøåôä éîéá ìáà ,'úáùå ãòåî ïåéöá 'ä çëù'
çéèáäóåñé àì íøëæå íéãåäéä êåúî åøáòé àì áúëã
,íòøæîàì äçèáä íåàùò ¯ óåñé àìå åøáòé àì

.äøäæàäçèáä ¯ 'íëì úàæ äúéäå' íéøåôëä íåé ïëå
.åäåøîùé àì åìéôàå øôëé íåéäù ,íìåò ú÷åçì äéäúù
øôëî íéøåôëä íåé øîàã àøîâá åúòãë ïàë éáø úòãå
íìåò ú÷ç ìáà ,íéáù ïðéàù ìò ïéá íéáùä ìò ïéá

áéúëã 'äçèáä àì ¯ 'äøäæà' çñôá øåîàäáé úåîù)

(ãé.íëéúåøåãì íúøîùå åäåâçú íìåò ú÷åç

,äðäæ"å÷éúä éøáã íéòåãé(:æð óã)íéøåôéëä íåé úùåã÷ù
'íéøåôë íåé' àø÷ð ïëìå ,íéøåô úùåã÷ ïéòî àéä

'íéøetk' åðééäã ,ïåéîãä ó"ë íòנבíé÷éãö åøîàå .÷"äøä) §

היהנ. נשאל  שהיה לשאלות ואף אסתר, תענית יום  כל במשך בחדרו ספון יושב היה זי"ע חיים' ה'דברי הרה"ק 

לדבר יכלו ולא קונו, עם  הזה  ביום להתייחד  זי"ע מבארדיטשוב יצחק  לוי רבי הרה "ק  נהג וכן במהירות. משיב

מעלה שרי השבעים כל  של הקליפות את הכניע זה ביום עבודתו ידי שעל צדיקים , והעידו דעלמא, מענינא עמו

העולם]. אומות של שריהם  [שהם 

זי"ענא. משה ' ה'ישמח  הרה "ק  הק' קושיות נ"ך)שני על משה בישמח נדפס נחו, אשר כימים ד"ה  אסתר מגילת על רימוני ,(עסיס

למה תימה, ועוד ליו"ט , קבלתם כל  נתבטלה שלבסוף בשעה  יו"ט לעשותם רצה  שמרדכי במגילה נכתב מדוע 

איתא דהנה בחברתה , מתורצת דחדא ומבאר  לבסוף . קיום לו היה  שלא דבר  ואסתר  מרדכי טז.)רצו 'כל(ביצה 

את  מרדכי  קבע  מתחילה  ולכן יו "ט', והוצאת שבתות  מהוצאת חוץ  יוה "כ, ועד מר "ה לו קצובים אדם של  מזונותיו

מלאכה ואיסור  ביו"ט  הפורים השנה ,יום  בראש  לאדם  שנקצב  ממה  הפורים  הוצאות את ינכו שלא שלבסוףכדי ואף

דכתיב כיוון מ "מ  לדורות היו"ט נתקבל  כח)לא כב לך'(איוב ויקם  אומר שיהא'ותגזור מרדכי דברי את בשמים קיבלו

השנה בתחילת לאדם  שקצוב מה  בכלל ההוצאות את ינכו  שלא  לענין  יו "ט , בשמיםבכלל כי  במגילה, נכתב ולכן  ,

ליו"ט . היום  נתקבל 

לה'נב. שחציו קיי"ל  יו"ט  בכל  שהנה עמו, ונימוקו וטעמו הפורים, יום בכל  במשתה מרבה  היה  מוילנא הגר"א

לכם, הםוחציו אחד יום  הכיפורים ויום  ה'חציוופורים  ואילו ושתיה , באכילה  שאסור ביוה"כ  מתקיים  לה ' וחציו ,

הפורים . יום בכל  מתקיים  לכם '
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(ãåòå ,ò"éæ ï'éæåøîòåãéä ììëä é"ôò(.æ úéðòú)äìúð éî
,íéàøåð íéøáãäå ,ìåãâá äìúð ïè÷ øîåà äåä ,éîá

ùåã÷ä íåéî øúåé äìåãâ íéøåôä úùåã÷ù
äéáâנג áéúëã

(àé á ìàåé)'åðìéëé éîå ãàî àøåðå 'ä íåé ìåãâ éë'נד.

àìåäðúùé íéøåôéëä íåé ìù åúåäî ìëù àìà ãåò
ïåùìëå ,íéøåôä íåéë âðåò íåé úåéäì àåáì ãéúòì

÷"äåæä(íù)äéá àâðòúàì ïéãéúòã Y íéøåôë íåé'
'âðåòì éåðéòî äéì ééåðùìåנה.

øëæò"éæ áå÷é'æãî 'íòåð éøîà'ä ÷"äøä àéáî øáãì
áéúëãî(é ì úåîù)åéúåðø÷ ìò ïøäà øôëå'úçà

äðùáíéøåôéëä úàèç íãîäðùá úçàåéìò øôëé
,'íëéúåøåãì,'äðùá úçà' íéîòô 'á øîåì ìôëåùé éë

ùéù íéøåôéëä íåé àåä ãçà ,äðùá íéãçåéî íéîé éðù
àø÷ðå ,íéøåô àåä éðùäå ,'úàèçä íãî' åáúçà'

åéìò øôëé' íäéðùáå ,íãä ú÷éøæ àìá íâ 'äðùá
'íëéúåøåãì÷åñôá ä"ã øåëæ úùøô ,íéãòåîä ÷ìç åøôñá àáåä)

(ïøäà øôëå.

÷"äøäò"éæ áå÷èøåùèî ìàøùé éáøìàøùé çîùé)

(ã"ôøú úðù íéøåô ,áå÷èøåùèåð÷æ íùî àéáî
úìòî äìåãâ äæáã ,ò"éæ ïé'æåøî ìàøùé éáø ÷"äøä
÷ø øôëî íéøåôéëä íåéã íéøåôéëä íåéî íéøåôä íåé

íéáùì(â"ä à"ô äáåùú 'ìä í"áîø ò"òå :äô àîåé ïðáøë),
ì"æç åøîà íéøåôá éë áå÷èøåùèî ÷"äøä øàáîå

(.æ äìéâî)ïååéëîå ,'äèîì åìáé÷ù äî äìòîì åîéé÷'
Y ùøåã ìëì úúìå ÷éðòäì íîöò ìò åìá÷ 'äèîì'ù
,íéøåô úåòîá íé÷ã÷ãî ïéà' éøäù ,éåàø åðéàù éîì óà

'åì íéðúåð ìåèéì åãé èùåôù éî ìë àìà(â ã"öøú),
ä"á÷äå ,åæ äëìä íéé÷ì 'åìá÷' äìòîì óà éëä íåùîå
äæéàá ìàøùé éðáî ãçå ãç ìë úåðååòì çìåñå ìçåî

,äéäéù áöî(äìéçîä ìá÷ì ãé èùåô àäéù ãáìáå),,åðåùìëå
ïëå ,ìãáä éìá ùøåã ìëì úåðúî úúì åìá÷ äèîì

éåàø åðéàù éá éåàø ïéá ìëì øôëì äìòîì åîéé÷
.נו

åæîøåèåéôá íé÷éãö äì(á÷òé úðùåù)íâå'äðåáøçøåëæ
ïåùìî 'áåèìïáøçáøçð äìéìçù éî óàã ,
éðçåøä åáöî ñøäðåáåèì øåëæäæä íåéáéøáã 'ééò)

זי "ענג. מלובלין הכהן צדוק  רבי הרה "ק כתב בתיקוני)וכך ואיתא ד "ה א פורים שמות, צדיק בשם(פרי אומרים וכן וז "ל , ,

בתיקוני  נרמז ובאמת פורים, כמו היינו כפורים יום  ונקרא הכפורים, יום בחינת דפורים  זללה "ה הקדושים  הרבנים 

כנ"ל . עמלקזוהר מחיית עושה  יום של עיצומו הפורים  ימי כן  מכפר יום  של  עיצומו  הכפורים ביום  האדםוכמו  רק  .

שיזכור וכן צריך הכפורים יום  פוריםשהיום  .שהיום 

מגילה נד . במס' והמן דאחשוורוש במעשה המדברת הסוגיא שבאמצע הטעם ביארו י :)ובזה המימרא (דף  נאמרה 

הקדשים בקודש  העדות שארון היינו  המדה ', מן אינו  ארון מקום  מאבותינו , בידינו מסורת זה 'דבר לוי רבי של 

לשם  עניינו ומה  הקדשים, קודש של חללו מיעט  ולא כלל  מקום  תפס שםלא דהביאו איידי אגב, בדרך נאמר  פשוטו (לפי 

לוי) דרבי מימרות גדול,עוד  דבר כאן נרמז ולהאמור ש 'מקום, הענין  עצם  וכל  הברית, בארון השגה לנו  שאין  דכשם 

גבוה שהוא  הפורים  יום  בקדושת השגה  לו שאין  לדעת האדם  על  כך אנושי, בשכל  נתפס  אינו  המידה ' מן אינו ארון 

גבוה .מעל 

ברורה.נה המשנה שכתב ממה ללמוד יש  מגיעים  הדברים היכן כח)עד ס "ק צ תפוס(סי ' רדב"ז  בתשובת כתב וז"ל.

תיכף  היום אותו יתפלל  שירצה יום איזה במנין הצבור  עם להתפלל אחד  יום  רשות לו נתן יחמיץשהשר ולא 

פורים . או כיפור יום  על להמתין ופורים ...המצוה  כיפור יום רק  אלא וכדומה , לר "ה או ליו"כ  קאמר ולא עכ "ל.

הנשפענו. השפע את בו  לקבל שיוכלו קיבול' 'כלי גם ישראל  עם לבניו הקב "ה נותן אלו דבימים עוד, שאמרו ויש

בדבריהם  כן ונרמז  הפושטבפורים, אפילו כל  אזי טוב , להיות קיבול ידורוצה  הבית לוזה שבכלנותנין  ואף  ,

מקום מכל  תחילה , מחט של  כחודו פתח בעצמו יפתח אם אלא האור מן ליהנות לאדם  אפשר  אי השנה  ימות

ולא  להתקרב, הרצון לאדם  יש אם רב שפע הקב"ה  משפיע  דלתתא אתערותא בלא שאף  היא הפורים  יום סגולת

הרחמים . אב אבינו מאת  גדול חסד וזה פגם , וללא בשלימות שיהיה זה רצון אחרי מדקדקין שאין אלא עוד 

משלוח לתת  העולם ומדרך  מנות, משלוח של  היום מצוות מקיים שהקב "ה נתבאר דהא להוסיף, יש צחות ובדרך

את  המקבל  יטול  כלל  שבדרך השנה, ימות כבשאר [דלא המקבל  אצל  הכלי את גם ומשאירים  נאים  בכלים מנות 

להם נותן מנות, למשלוח  - הפורים  ביום לישראל  שפע הקב"ה  בתת נמי והכי לבעליו], יחזיר הכלי ואת המאכל ,

בקרבם . האורות את ולהשריש לקלוט שיוכלו הכלים את יחד גם
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(íéøåô ìàåîùנז.à åìéôà ¯ ãé èùåôä ìë' åùøéô ïëå
òèåùôúåçôå íéèåùôáù èåùô éãåäé åìéôà åðééä ,'èðàä

íéðúåð' ,'ä ìà áø÷úäì äöåøå åãé èùåôä íéúåçôáù
'åìנחäöåøä ìë àìà ,ù÷áîä úåäîá ïé÷ã÷ãî ïéà éë ,

ìåèéå àåáéנט.

øáëåò"éæ àååàðéùî àâøù ìà÷æçé éáø ÷"äøä øîà
(ùéðéà áééç ä"ã íéøåô ìà÷æçé éøáã),ùé äæä íåéáù

íéðôìå éðôì ìåãâ ïäëì ùéù çåëä úà éãåäé ìë ãéá

.íéùã÷ä ùãå÷á'úîà úôù'ä áúë äæá àöåéëåíéøåô)

(æ"ðøúàø÷î ïë óéìéå(á æè àø÷éå)úò ìëá àáé ìàå'
áéúë íéøåô éáâ åìéàå ,ô"ëäåéá íà éë 'ùãå÷ä ìà

(æè ã øúñà)êìîä ìà àåáà ïëáå','úãë àì øùà

íéùã÷ä ùãå÷á 'ñðëéäì' øùôàùäúåà âéùäì ,øîåìë)

(äùåã÷äô"ëäåé åðéàù óà.

êëå'øôåñ íúç'á àúéàá ãåîò åð÷ óã à ÷ìç ,úåùøã)

(àìà ä"ã' áúëù,àåä ìåãâ áåè íåé íéøåô úîàáå

ìù è''åéî áåùç àåä ïåöøá äøåúä úìá÷ ïéðòì ïä

,úåòåáùíäéìò 'äôëù' ñðåàá åìá÷ úåòåáùä âçá àäã
ùåøååùçà éîéá åäåìá÷ øãä ¯ íéøåôá åìéàå ,úéâéâë øä

'ïåöøá'(.çô úáù 'éò),íééçì äúéîî äìåàâ ïéðòì ïäå

úåøéçì úåãáòî íéøöî úìåàâî éôè àåä÷éñîå ,'
íééñîåùåã÷å óéãò íéøåôã ,ïðé÷ìñ àäá íéðô ìë ìò'

'úåòåáùå çñôî
.ס

÷"äøäò"éæ 'úîà úôù'ä(á"ðøú íéøåô)ïåùìá ÷ééãî
áåúëä(çé è øúñà)äúùî íåé åúåà äNòå'§¨Ÿ

,íéáø ïåùìá 'åùòå' øîåì åì äéä äøåàëìù ,'äçîùå
ìò éà÷ã .ì"æå øàáî àìà ,ãéçé ïåùìá øîàð òåãîå

.äçîùå äúùî íåé åúåà äùòù ä"á÷ääçîù äéäù

äéäù äøéæâä äúåàî ìàøùé éðá åìåöéðù íåøîá åéðôì

íéîùá íâ øæâðäìèáúðùë ë"çàå ,ùøãîë àúéàãë ,
äúùî íåé åúåà äùò äáåèì êôäðå íúáåùú é"ò

ì"æç åøîàù åîë ,äçîùå(.èé÷ íéçñô)éîì ¯ çöðîì'
åá íñøôúîù åîë íéîéä äìàå .'çîùå åúåà ïéçöåðù

באותונז . סימנים לו היו וכבר רח "ל , מטה מטה לרדת שהחל בחור  היה שבישיבתו  התורה, ממרביצי אחד לי סיפר

לפני  בבכי וגעה  הקודש ארון את פתח הכנסת, לבית הנ"ל  נכנס הפורים  יום בהגיע  תפילין, מניח  שאינו בחור

והחל הקצה אל הקצה מן הבחור של  לבו נתהפך מהרה ועד פלונית. בן  פלוני בחור  על  שירחם שבשמים אביו 

בישיבה, המיוחדים אחד שהוא אותו מהללים הישיבה  צוות וכל שלמים , מסכתות על  נבחן וכבר בהתמדה  ללמוד

למטה . ופרי למעלה שורש עשו הפורים ביום  שתפילותיו אם  כי לדבר  הסבר ואין

לטובה'נח. 'חשבה  בספר בתחילתו)איתא הוא (פורים שפורים  אומר היה  זי"ע  מפרשיסחא בונם ר' הרבי  שהרה "ק  ,

כדכתיב  תשובה ה )זמן ח חז "ל (אסתר  שאמרו מפני ועוד , מחשבת', קנב .)'להשיב... מיכלא (שבת שנין  ארבעין 'עד 

נאמר וכבר בינה, בבחי' הוא בו לשתות שצריך שפורים והרי לבינה', ארבעים ו'בן מעלי', משתי ואילך מכאן מעלי

י) ו ושב '.(ישעיה יבין 'ולבבו 

אמת'נט . ה 'שפת חידש  להלכה  שדר)חידוש רבה בגמרא ד"ה  ז: או(מגילה לרבו  מנות משלוח אדם שישלח  ראוי דאינו

כתיב שהרי בחכמה , ממנו  שגדול  יט )למי ט, איש(אסתר מנות 'רעהו'לרעהו'ומשלוח  לכנות לקטן הוא וחציף '

את  הגדול  גילה  שהרי מנות, לו  ולשלוח להחזיר  הקטן מותר תחילה  לקטן הגדול  שלח אם אך  ממנו , שגדול למי

מנות. משלוח לו לתת  לנו מותר  וממילא 'רעהו ', בכלל הקטן את מחשיב שהוא דעתו

השפעות  עם מנות משלוח לנו לתת כביכול הקב"ה  'חייב' דבפורים  אחד, מצדיק  נחמד דבר  שמעתי זה  לפי

'רעהו', בכינוי הקב"ה את ולכנות לפתוח  לנו  אסור שהרי טובים , ומעשים  מצוות לו נחזיר אז  ורק תחילה , טובות 

לו ולהחזיר  היום  מצות לקיים ישראל  בני שיוכלו כדי סלה, טוב כל  להשפיע כביכול  הקב"ה  מוכרח הכי ומשום 

טובים . ומעשים מצוות של מנות

במשך .ס זי"ע] מלעלוב שלמה צבי דוד רבי הרה"ק  [בן זי"ע  מלעלוב נטע נתן שמעון רבי הרה "ק הסתגר אחת שנה

שנתאחרה אף  אך מנות, משלוח לפניו ולהביא להיכנס  בחוץ  שהמתין גדול קהל  והיה הפורים , ביום רבות שעות

ובראותו ז "ל דייטש מתתיהו  רבי החסיד  היה  הממתינים  בין הדלת, את להם פתח  ולא החדר מן יצא לא השעה

גילה ההפרעה על  מתנצל  וכשהוא פנימה , הקודש אל ונכנס הדלת את ופתח אומץ אזר המחכה, הגדול הציבור  את

בגערה  לו והשיב מלעלוב הרה"ק  נענה בחוץ, עליו הממתין גדול  קהל  שיש השנהלו  ימות כל של  העבודה  הרי

ממני... לבטל ברצונם  זה  גם האם  הפורים , מיום וכן באה  אחריו. הדלת את ולסגור החדר  מן לצאת לו הורה  ובזאת

ממעשיהם ללמוד ועלינו  הזה, ביום  תהלים באמירת שהרבה זי"ע , מלעלוב  מרדכי משה  רבי הרה"ק  אחריו  ִנהג

אהוביו . בניו על  השי"ת רחמי לעורר גורם הזמן כי ותחנונים  בתפלה  להרבות
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íéðäëå .úåàìôðä íéøëæð íéîùá äìòîì êë ,äèîì ñðä
,'äìéâî àø÷î òåîùì ïéàá íìåë äìòîì íâ ïúãåáòá

.ì"ëò

משאלותינו 'כל' הקב"ה  ימלא הזה  ביום – ותעש  עוד  בקשתך

íåéáçë ìàøùéî èåùô ùéà ìë ãéá ïúéð íéøåôä
'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä ïë ãîìå ,'øåãä ÷éãö'ë

ò"éæ(øåîà ø÷åááå ä"ã ,øãà ã"éì øåà ,æ"òøú íéøåô)÷åñôäî
(ãé ä øúñà)ø÷åááå'êìîì øåîà,'åéìò éëãøî úà åìúéå

ø÷åááå' åì äøîà ãöéë ,äåîúåøåîàêøãá 'êìîì
,úåùòì äî úãë êìîä ìò úååöì àéä äôöåç éøä ,éååéö

ø÷åááå' øîåì äì äéäåù÷áúåà 'êìîäîìàùú

ïîä âäð êë ïëàù ääéîúä øáâú øúåéáå ,êìîäî
áéúëãë ¯ ìòåôá(ã å)äðåöéçä êìîä úéá ìà àá ïîäå'

øåîàì.'õòä ìò éëãøî úà úåìúì êìîì

êà,ùåøååùçàî ìåãâ ïîä äéä ïîæ åúåàáù ,úîàä
àøîâá ùøåôîëå(.åè äìéâî),'ùåøååùçàî ïîä äáâ'

ùøãîá ïëå(â"ðøúú øúñà ù"å÷ìé)ìòî åàñë úà íùéå'
åúà øùà íéøùä ìë(à â øúñà)äîéá åì äùò ¯

åúîéáî äìòîì(ùåøååùçà ìù)ìë ìòî ùàø åîNå ,

åãéá äéä ïëàå ,'åúà øùà íéøùäúåøåäìúåìúì êìîì
.åéìò óà èéìù äéä àåä éë ,éëãøî úà

íåùîå' øùàë ,éëäàåä êåôäðåíéãåäéä åèìùé øùà
ïúéð ïîä úéá'ù àìà ãåò àìå ,'íäéàðåùá
äéä àì äæ òùøù íùëå Y äæ çë åðéãéá ïúéð ,'øúñàì
åéìò úååöì åãéá äéä ÷ø êìîä úàî ù÷áì êéøö

äæ íåéá êë ,åðåöø íéé÷ìä"á÷äì øîåì íãàä ãéá ùé

ìòôú äîå äùòú äî ìåëéáë
סא

,éååéöå äøéîà êøã ,

úåìúì' ¯ äùåò àåäå ä"á÷ä ìò íéøæåâ íé÷éãöä ïéðòë

ìò åîöò ìù åáì êåúî åîù úà úåçîìå 'ïîä úà

'íéðô ìëãåáòìî åáëòîä òøä øöéä çë ìèáì ïéá ,äæ ììëá ìëäå)

(äãåáòî íãàä úà íéòéøôîä íéøåñéäå úåøöä ïéáå ,ú"éùä úà,
,äùòîì íãå÷ éàðúá íðîàì äëéøö äøéîàäùúåéä

÷ùç åúåàáå ,åùôð úåà ìëá àìà ,õåçìå äôùäî àì

æàå ,éëãøî úà úåìúì ïîäì æà äéäù õøîð ïåöøå

,éàîã÷ éãéñç åøîàù åäæå ,úåøéô äùòú åúøéîà éàãåá

êøáúäìå òùååéäì ùéà ìë ìåëé íéøåôáù
.סב

àúéà'øåè'á(âöøú)âäðî ì"æ íøîò áø áúë ,ì"äæá
íäéðô ìò ìåôéì úåáéùé éúùáíåé àåäù ïåéë

äðåøçàá åðìàâéù íéîçø ù÷áì åðà ïéëéøö åá åìàâðå ñð

הפוריםסא. ביום  גוזר' 'צדיק להיות יהודי כל  של  שבכוחו אלו, דברים  זי"עביסוד  מקאמרנא אייזיק יצחק  רבי כתב ,

פי' 'נדבת ח .)בספרו דף שקלים, מותר צדיק'וקבלנו ,(מאמר של להיכל  קטנה  נשמה לעלות יוכל  הפורים  שבימי

מעכב שום בלי ל 'כתר' התפילות  כל  עולין וכן מעכב, שום בלי רכילמופלא  הולך ונעשיתי בלחישה , קבלתי זה  כל  ...'

דרזין'. רזי בזה יש  כי סידקת  כנקב לך  פתחתי ישראל , מאהבת זה] סוד [ולגלות

אמר, זי"ע מזידיטשוב  צבי ' ה'עטרת שהרה "ק אלא עוד , ולא בכלל , וט"ו י"ד כי הפורים' 'ימי לומר דייק ואולי

עצמו . מבפורים  יותר  לפעול  אפשר פורים שבשושן

הכתובסב . נמי יבואר יב)ובזה בקשתך(ט  ומה  לך, וינתן שאלתך מהועוד'מה  צ"ב דלכאורה  הרי עודותעש ',

זי"ע מדעעש יחזקאל ' ה'מראה  הרה"ק  ומבאר מאומה, ביקשה  לא ג)עדיין אופן לחמא כהא ד"ה  התפילה(הגדש"פ כי ,

להיענות מוכרחת הכרחיים דברים נברך)על  סוד"ה ג, ז ברכות תיו "ט ללבוש(עי' ובגד  לאכול  לחם מבקש כשאדם  לכן  ,

בשמים דנים אז  ההכרח, מן יותר שהם וגדולה עושר על  המתפלל  אמנם משאלותיו, וימלא השי"ת יענהו בודאי 

דכתיב והיינו לאו, אם  לכך ראוי הוא כד)אם  סה אשמע ',(ישעיה  ואני מדברים הם עוד אענה, ואני יקראו טרם 'והיה 

אבל אענה', 'ואני אזי יום , היום לחיי שזקוק ההכרחיים  העניינים אלו 'טרם ' עסקי על  ויבקש  המתפלל יקרא שאם

הוא  ראוי אם ואשקול  אשמע ' 'ואני  אזי בהם, תלויים  הנפש חיי שאין 'עוד ' מבקשים שהם  מדברים ' הם - 'עוד אם 

לאו . אם בכך להיענות

בקשתך 'ומה במגילה  כאן לפרש  יש  המתפללעודעפי"ז  גם ולכן השערים, כל  פתוחים הפורים ביום כי ותעש ',

גם לפעול  אפשר  כי ל 'ותעש ', יזכה 'עוד' סוף .(מותרות)ומבקש  אין עד  ההכרח  מן יותר הנוספים ודברים

שאמרו מה ופרח בכפתור  לבאר יש  ד.)ולפי"ז  שנאמר(מגילה  ביום, ולשנותה בלילה המגילה  את לקרות אדם  'חייב

ג) כב שנאמר(תהלים מהפסוק כן למדו מדוע  להעיר , יש  ולכאורה  לי', דומיה  ולא ולילה תענה , ולא יומם אקרא 'אלוקי

כי  נראה , הענין ביאור אך במשאלותיו , נענה אחד שכל היא רצון עת בפורים  והרי תענה '... 'ולא שלילה, לשון בו

את  לכך  הסמיכו ושפיר ומעט, כמקצת יחשב שיפעול  מה שכל  עד הרבה כך כל  לפעול  האדם ביד יש  בפורים
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äðåùàøáëïë íéâäåð åððéà éë íàå .ì"ëò ,íééñîù åîëå)

(øåèä íùåìàâðå ñð íåé àåäù òãéì åðéìò ô"ëò êà ,
.äðåùàøáë äðåøçàá åðìàâéù íéîçø åá øøåòì ïúéðå åá

ìò,ä"á÷ä ä"îî éðôì ïðçúäìå ãåîòì àîøâ ïîæä ,ïë
,ïëà éë ,äëøáìå äáåèì åðáì úåìàùî ìë àìîéù
íéîçøá åðéúåìéôú ìá÷ì íåéá åá íéçåúô íéîù éøòù

ïåöøáåסגò"éæ áå÷é'æãî 'íòåð éøîà'ä ÷"äøä ïåùìëå ,

(â"é íéøåô)ãò ïåöøäå íéîçøä úåøáâúä ùé íéøåô éîéá

.ùàø äìòîì

àìô'áå'õòåé(ìôééèñðøåäî ÷"äøäì)äæ íåéáù ,àéáî
àéäå ä"á÷ä éðôì ãéçéä úìéôú óà äáéáç

áéúëãî ïðéæç éëäå ,úìá÷úî(äë è øúñà)äàåááå'
óàã ,'äòøä åúáùçî áåùé øôñä íò øîà êìîä éðôì

äéøáã åìá÷úä àðååâ éàäëáסד.

תענה ', 'לא של  וכהנההכתוב כהנה  עוד  להשיג יכול  שהיה  מפני  נענה , לא  כאילו הוא  הרי  ויקבל שיבקש  כמה  כי 

העיקר  מן  מרובה  .בתוספת

כיסו למלאות לו נותן שהוא לו אמר והבעלים יהלומים , של  גדול הר ורואה בשוק למהלך דומה, זה למה הא

הוא  אכתי רב, הון עמו  ונטל  מקום  אפס  עד  כיסיו כל  הלה שמילא הגם  והנה שאת, שיוכל  כפי היהלומים עם

לא  כאילו בעיניו דומה  זה והרי שליקט, ממה יותר  הרבה שם נשאר שהרי  כיסים, עוד לו היו שלא על  מצטער

שיטול כמה כי תענה, לא 'כאילו ' תמיד הוא הרי רב, בשפע אסמיו וממלא מתפלל האדם כאשר נמי וכן כלום, נטל 

באמת. לכך  והמיועד המוכן השפע מן קצהו  אפס  אם כי השיג לא

ה'שלומיאל ' את לכנות  דאינשי  בפומיה מרגלא הנה  כי לאמור, שמעתי צחות 'שלאמזל')דבר  גם ויזתא (הנקרא בשם 

ארוך... וא"ו ויזתאעם  אלא ויזתא... 'סתם' שאינו לאחד והכוונה  דויזתא, בוי"ו  להאריך שצריך  טז:) (מגילה הגמ' דברי משקל על הוא (פתגם

שביניהם...) נקרא המיוחד  לא מדוע כן אם  מבניו אחד  שם על  לכנותו  רצו  ואם דייקא, ולויזתא לו מה תאמר , ואם  ,

ואחר אחרון, נתלה והוא המן, של זקונים ' – ה 'בן הוא ויזתא שהנה  בזה, יש גדול רמז  אך וכו ', 'פרמשתא' שמו

באים ועד"ז  משם ... ולברוח הרגליים  את לשאת לו היה כן אם זה  אחר  זה  הגדולים  אחיו כל את שתולים  שראה 

אותך... מביא זה לאן שלך ילך  ההלוך וכל  הקודמים מעשיך  מכל  לדעת הראית אתה השלומיאל, על בטענה אנו

לשמך... נאה ואתה לך נאה שמך ויזתא... שתיקרא הוא בדין כן  ועל לקח, למדת לא מדוע  כן ואם 

ועל נפלא, רצון עת הוא אשר הפורים יום והנורא, הגדול  ה' יום  בא הנה ואחד, אחד  לכל  הקריאה תצא ומכאן

לאנגע א מיט ויזתא כמו מקומו על לעמוד  תישאר אל  ובגשמיות, ברוחניות המקיפות הצרות מכל  'לברוח' ניתן ידו

נפשך. ותנצל  עולמים, כל  בורא לפני וזעקה  בתפילה  עצמך, הצל ברח, קום וא"ו,

לא סג. פורים ביום  תהלים  בו מסיימים שאין המדרש בית שכל  יו"ח  את הזהיר זי"ע מנדבורנא מרדכי רבי הרה"ק 

השערים כל  לפתוח  אפשר תהלים  אמירת ידי ועל  רחמים של  זמן הוא בפורים כי המדרש ', בית 'נדבורנא ייקרא

אהרן' ה'בית  כתב השנה  ימות בכל  ואם ממעל , אמר)בשמים  עוד  ד"ה מח. אהרן 'אפשר(בית תהלים אמירת ידי שעל

זה ונשגב רצון שבעת ק"ו של  בנו בן ק "ו לאדם ', לו שיש השינויים ומכל  המצרים, ומכל  השטותים  מכל  לצאת

ברזל של מחיצה  אפילו ולבקוע  לטובה, מרעה  מזלו את ולשנות גדול  לאור  מאפילה לצאת אחד כל  יכול  בודאי 

שבשמים . אביו לבין בינו המפסיקה 

בזקנים מלא המדרש  בית היה פורים בליל  בבני-ברק , בעלזא דחסידי בביהמ"ד מקדם , בימים שראיתי ומעשה 

בלימוד  וזה הנפש בהשתפכות תהלים  באמירת זה קדושים, בדברים עסוק  היה אחד וכל  מקום, אפס  עד נערים עם

בכך, מה  של  ובדברים  בטילה בשיחה שעסקו צעירים בחורים חבורת ישבה  זווית' ב'קרן והתמדה , ביגיעה התורה 

הקבוצה  ראש  התעורר בגילו)לפתע  למזל"ט נישאו שכבר  אחיו לעומת זיווגו, מצא שלא מאד חשובה  ממשפחה מבוגר בחור  והציע(שהיה  ,

עד  בתהלים  האריך זה בחור אף  עשו . וכן זה , נשגב ביום  השי"ת אל  ונתפלל 'תהלים ', יחדיו נאמר  הבה  לחבריו

משפחה עם  האירוסין בברית ובא לטוב, ומזלו  הבחור נשתנה פורים  אחר  מיד פלא, זה  וראה השחר , עלות אחר

מבורכים ישירים ודורות ולתפארת, לשם בישראל בית והקים  כלל , עליו  'חלמו' שלא שידוך – בישראל  מיוחסת

בליעה"ר .

שם סד . למעלה )כתב המובא יועץ שיוכל(בפלא ב . מתקבלת. היחיד תפילת שאפילו  א. הפורים, ביום  יש  סגולות שג'

שנאמר במה רמוזים  וכולם רעות, ממחשבות ולהזדכך להיטהר  ג. שווים. וליבו פיו  ויהא בתפילה (אסתר לכוון
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åîëå'ìàøùé úìåâñ' øôñá àáåäù,'ã úåà 'ô úëøòî)

äçéúô äìéâî ñ"îò 'íéîëç éúôù' øôñì äîã÷äá àáåä

(ãé úåà è ÷øô,ì"æ ãçà ìåãâî éúìá÷'íéøåôá äìåâñã

ø÷åáá íéëùäì
סה

ú"éùä éðôì äù÷ááå äìôúá úåáøäìå

,íéøáã øàù ìò ïäå ,éðåæîå ééç éðá ¯ øáã ìë ìò

ãåàî ïåöø úò íåé åúåàá éë ,åéáåø÷ ìë ìòå
סו

ìëå ,

ïåöøáå äçîùá äîä úåîìåòäìë' ì"æ åøîà æ"òå ,

íé÷éãöä éìåãâ éôî ìáå÷î àåä ïëå ,'åì ïéðúåð ãé èùåôä
'ò"éæ è"ùòáä éãéîìúסז.

,ïëàåìöðì æåò øúéáå úàù øúéá ÷æçúäì éåàøä ïî
éðôá áìä ÷îåòî íéðåðçúå úåìéôúá ïîæä úà
úéá'ä ìòá ÷"äøä ãéâäù íéáäìðä íéøáãëå ,êìîä
,íéøåôá êøòù 'åðçìåù'á úåáäì áöåç ìå÷á ò"éæ 'íäøáà

כה ) הרעה ',ט  מחשבתו ישוב הספר עם אמר המלך לפני המלך ו'בבואה''ובבואה  לפני הבא יחיד  שאפילו יחיד, לשון

וברצון. ברחמים  נענה ובתחנונים הספראמבתפילה  עם  בכוונה .ר  תהא שהאמירה הרעה– מחשבתו ללמד ,ישוב 

הרעות. המחשבות מכל  ולהיטהר לשוב שניתן

יוסף'סה . כצאן 'נוהג בספר  כתב תע"ח)וכן שנת בפרנקפורט שיאיר(נדפס קודם  קצת לביהכנ"ס  הולכים  בשחרית וז"ל ,

ויתפללו '. החמה הנץ  עד יום אותו של  תהילים שיסיימו  כדי היום

בבטנה,סו. עזים כאבים לחוש הקטנה  בתו החלה אשתקד החורף במהלך הנה כי בארה "ב, הדר דעובדא מרא סיפר

שבפרוס עד כלום, הועילו שלא ביניהם  השווה  הצד בכה, אומר  וזה בכה אומר  זה רופאים, בעצת לשאול  והלכו

הדבר לשמע  בדמה , מסוים 'ערך ' לה  חסר כי ואמר דם , בדיקת לה  עשה  אשר מומחה לרופא פנו הפורים ימי

'צליאק ' הנקרא חולי לילדה ש  שכנראה לנו הודיע הוא אבל  מכל ... לגרוע  לחשוש יכוליםהחילונו אינם המעיים (כאשר

דגן) במיני מצוי והוא גלוטן, הנקרא חלבון מין מחמישהלעכל  אחד בו שיש  מאכל  דבר באכילת היא אסורה עולם  ועד ומעתה ,

במאנהעטן  הגר  גדול רופא עם להתייעץ  אותם הפנה כן על  בדבר, 'מסמרות ' לקבוע רוצה  שאינו אלא דגן, מיני

לשמע ביותר נצטערה  הילדה אם והנה אייר. חודש לימי התור  ונקבע  זה, בתחום מומחה ' 'יחיד  שהוא יארק  שבניו

התהילים ספר  כל  ואמרה  מתניה ' 'חגרה  הפורים  יום  של  הבוקר  באשמורת לילה ', בעוד 'ותקם  כן על  זו, רעה בשורה

הבת. לרפואת

מהאפיס אליהם  התקשרו במנהטן הרופא אצל  ל'ביקור ' המיועד הזמן בהתקרב להם(משרד)והנה  להודיע  שלו 

שני  שיבואו  אפשר אי כן על  העולם בכל  הווירוס  והתפשט  שהיות להם, אמרו  הדברים ובתוך הוראות, וכמה  כמה

לעשות, מה ידעו ולא בלבד. מהם  אחד  רק אלא הבת, עם ביחד עםההורים ללכת צריכים ששניהם הבינו סיבות כמה  (מחמת

יחדיו) לרופאהבת התקשרו בטן, כאבי  על  הבת התלוננה שלא הפורים , מיום רב, זמן שכבר נזכרו והנה אותם... (ששלח 

שבמאנהעטן) בהםלרופא  שהביט ולאחר ברשימותיו, יעיין  כן על  המקרה את זוכר שאינו  להם  ואמר  בעצתו, לשאול

שום כאן אין גמור, בסדר והכל  הדם בדיקת בתוצאות מעיין הנני סחים, אתם  מה יודע  איני  בפליאה, להם  אמר

בהתרגשות, המעשה  בעל  מסיים ולשלום... לחיים  בבריאות  כך שתמשיך – טוב מרגישה  היא ואם חסרון, של  סימן 

המסמך אותו  לפני הגדול (דאקומענט )הרי לרופא אותנו  ושולח מפנה זה שרופא מפורשות כתוב המסמךבו את שלח (וגם ָ

בסדר ...,להראותנו) הכל לעומתנו עתה  טוען עצמו האיש זה ואילו שה 'תהילים', ספק כל ללא אבל הייתי, לא בשמים

'סדר' איזה  שם  עשו הפורים יום ...של 

במאמרםסז . גם רמזו  ה .)וכן והנה(מגילה בפורים', שמחה  של נטיעה נטע שמחה ,'רבי עת הנטיעה  אין כלל  בדרך 

וכמו "ש האדם , שמח אז  והאסיפה הקצירה בעת  ורק הזרעים , יצמחו ולא יתכן ה )שהרי  קכו  'הזורעים(תהלים

יקצורו', ברנה מפני בדמעה מעמלו , פירות ופירי פירות שיראה לו מובטח  כי נטיעה , בעת אף שמחה  יש  בפורים  אבל 

בתפילתו . וישועות רפואות ויפעל  יבוא והחכם  ואחד , אחד  כל  לפני לרווחה  פתוחים  רחמים שערי שכל 

בבחינת  להיות זוכה שבקלים  קל  שאף  פירוש גוזר', צדיק  א ווערט - שמוגער 'יעדער  בצחות קמאי  שאמרו  וכמו

גד  כח  מקבל ואחד אחד  וכל  דבריו , מקיים שהקב"ה גוזר רעות צדיק  גזירות כל  ולבטל להפוך בידו שיהא – מאד ול 

בתפילתו . נשגבות ולפעול 

זי"ע אמת' ה 'שפת מהרה"ק  איתא תרל"ה )וכך כי (פורים - ודור ' דור בכל  ותקותם לנצח  היית 'תשועתם  וז "ל, ,

היהודים כל  להשמיד היתה שהגזירה כמו  עולם, לדורות היתה  בפורים  הבאיםהתשועה  הדורות כל  את ולהשמיד  לבטל (כלומר

עולם) הדורות,עד לכל  היה הנס גם ממילא הזה, נס ע "י הכל  ישראל זרע כל קיום  גםוהרי היה  הגזירה כי ואיתא .
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áéúë ïëìã(â ç)êáúå'ïðçúúå'åìïðçúå êáúå øîàð àìå)

(åì,äìôú ìù úçà äáéèçì äúåäî ìë úà äëôä éë ,
,'åì' úåéäì ïòèòáéâ ¯ 'êéæ' èàä éæäáéèç' äîöò äúùò)

(äìéôúä íò 'úçàäæä íåéáå ,ù"áúé åéìà äáåø÷ úåéäì
êëì àîøâ ïîæä(ù"ééò â"éø 'åîò ùãçî ñôãðä íéðô úãåáò).

המגילה קריאת  ע"י ורחמים מגולים חסדים - מגילה  מקרא

úòù,àéä ïéåòøã àåòø ïãéò äìéâîä úàéø÷äàéø÷äå

òôùä ìëå ,íéîùá íéìåãâ íéãñçå íéîçø úøøåòî

äìéâîä úàéø÷ úòá äìâúî íéøåô íåé ìëá òôùðä.
í"áîøä äðä(ç"éä á"ô äìéâî 'ìä)øúñà úìéâî äîéã

äøåú éùîåç äùéîçì(ù"ééò)íéøáãä ïî ãåîìì ùéå ,
'øôåñ íúç'ä âéìôä ïëî øúåé .äìéâîä úùåã÷ ìò

(.ãñ÷ úåùøã)åðéáø äùî éîéá äøåú úìá÷ã ïåéëã' .ì"æå
ùåøåùçà éîéá åäåìá÷ øãäå ,ñðåàá äéä ä"òúáù 'éò)

(.çôäìéâîá ìåìëä ùåã÷ øåàù ïôåàáøúåé ùîî àåä

äîöòá äùåã÷ä åðéúøåúî ãáëðå ìåãâ.ì"ëò ,'

øáëå'ùáã úåøòé'á êë ìò øøåò(â ùåøã à"ç).ì"æå
åðá 'ä øçá øùà ,íéîëçå íò éðåáð àð åòîù'
ùøåãë íëéðéòá äìéâîä úàéø÷ äéäú àð ìà ,íò ìëî
øùà úåàìúä ìëá åðéúåáà úåøå÷ øôñå úåðåøëæ øôñ
.íéøáã øåôéñå äùòîä úãâä àìà åá ïéà øùà ,íàöî

Y íééîòô äúåø÷ì äøäæà äúéä äæ ìéáùá éëåáééç)

(.ã äìéâî ,íåéá äúåðùìå äìéìá äìéâîä úà úåø÷ì íãàíðîà ,
,åðîî êùîð øùà úìòåúäî áåøúåáø úåãåñ ãáìî

åá ùéùéëäìå ,äìéâîä äæá øáãì ãåñå ïç éìòá åâéìôäå
¯ 'øúñà úìéâî' úàø÷ðäùòî éøúñå íéøúñ åá ùéù

...ãåàîì úéùàøáå÷îò äîå åìãâ äî åòîù íëéðæàå
íéøáã äðîî ãåîìì ùé íâ óà ,àéää äìéâîä éøáã

.'íäá éçå äùòé øùà íãà úâäðäå øñåîì íéáø

áúëêåøàä 'äùî éëøã'ä(ã â"öøú)äìéî ìç íà'
,äìéâîä ïéøå÷ ë"çàå ÷åðéúä ïéìî íéøåôáéãë

'äøåà äúéä íéãåäéì øîåìå ,éãåäé ììëá ïë íâ äéäéù.
óà åìåçé íéãåäéä ìò äìéâîá øîàðù äî ìëù åðééä

ãìåðä êøä ìò,äìéâîä é÷åñô úàéø÷ úòáù ,ïàëîå
,íää íéîéá òøéàù äî ìë íéùòðå íéáù äæä íåéáë
,äàéø÷ä íãå÷ ÷åðéúä úà ìåîì êéøö äîì ë"ìàã
íéãåäéä ìò éà÷ 'äøåà äúéä íéãåäéì' ÷åñôä àìä
úøøåòî äàéø÷äù éàãå àìà ,øúñàå éëãøî éîéá åéäù

,ùîî ìòåôá ïîæä úàäçîùå äøåà äúéä íéãåäéì'å

íäî ãçà ìë ãéáå ,äæä øåãáù 'íéãåäéä' ìò éà÷

,ùîî åèåùôë äçîùå äøåàì íåéäë úåëæìïéìî ïëìå
úåòåùéä ìë åìåçé åéìò óàù äìéâîä íãå÷ ÷åðéúä úà
øàùéäì àìù ãçå ãç ìë ìéëùéå ïéáé ïë íàå ,úåøåàäå

àìà ,íéãåäéä ììëì õåçîåîöò ñéðëäìììëá ïë íâ
...íéãåäéä

çéëåäåò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä úàæ(íéîéäå ä"ã ñ"øú)

íéñéð äùòù' êøáì ì"æç åð÷úù äëøáä òáèîî
åäî äåîú äøåàëìù ,'äæä ïîæá íää íéîéá åðéúåáàì
â"éá åéä åðéúåáàì åùòðù íéñéðä íúåà àìäå 'äæä ïîæá'
íåéá ÷ø íéââåç åðàå ,íäéàðåùá åîçìð æàù Y øãàá
Y íää íéîé ÷ø' ,øîåì êéøö àìà .íäéáéåàî åçðù

æà åéäù íéñðääæä ïîæá íéøøåòúî íäåúàéø÷ éãé ìò
,øîåìëå .'íåéä ìù úåååöîä øàùå äìéâîääðååëä ïéàù

åðîæá äéäù øãà ã"éì 'äæä ïîæá'äéä àì æà éøäù ,
,íåéá åá ñð íåùàúù éàäáå åéùëò Y äæä ïîæá àìà.

íéáäìð'øùéä á÷'ä éøáã äîä(èö ÷øô)êéðéòá äàø'
ùé ãòåîå ãòåî ìëá ,åìà íéãòåî úùåã÷

úòãì äúà êéøöå ,íéàìôð úåãåñå úåùåã÷ ïäáùé éë

,ãàî àøåðå ùåã÷ àåäù äìòîì ùãç íìåòåúåà ïéàå
íòô íà éë åúùåã÷ áåø úîçî õåçì äìâúî íìåòä

,äðùá ãçà,äìéâî úàéø÷ úìçúäá úåìâúäì ìéçúîå

,÷éãöä éëãøî ìù åúîùð ùøåù äéä íìåòä äæîå
,õåçì ì"ðä íìåòä äìâúéù íéîçø øøåòì åðà ïéëéøöå
òåîùì íéôñàúîä äéîòã äéùéø ìò øéàéå òéôùéå

בנ"י. על כן להושיעבשמים  עליו  לכן  תמיד, בו  וחוסים  עמו  שאנחנו  מצד רק ישראל , זכות בלי הנס  זה  עשה והקב "ה 

צרה . בעת בולנו לבטוח בגלות, לבנ"י ותקוה  ועוז  כח  נותן היו "ט זה אליוולכן אנחנו שמיוחדים דווקאמצד  (ולאו 

הטובים) מעשינו  כשרון –בזכות ישראל  זכות מצד טוב היום שאין להראות כו'. ידע דלא עד לבסום תקנו שלכך ונראה .

הכפורים, יום  כמו פורים כי ואיתא, 'יהודיים'... שהם זולתי מעלה, שום בהם ואין ידע ' 'לא של  במצב  הם שהרי

סליחת  בו ויש דחירות. לעלמא באים עי"ז  ועניתם ושתיה אכילה  הגוף  ביטול  ע "י מהטבע למעלה  באין וביוה"כ

מעשינועונות. מצד שלא  עליון  בעזר לזה  ג"כ  לבוא  יכולין ושמחה  משתה  ע "י בפורים  כן .כמו 
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äðååë ìù áìá øåäè áìá äìéâî àø÷î'סחøàáîå ,
åéúåöîá åðùã÷ øùà' úåëøáä úåðååë åæù 'øùéä á÷'ä

ìò åðåöåàø÷îåîë ,äðîæä ïåùìî ,'äìéâî(á é øáãîá)

åðåéöù' ùåøéô ,'úåðçîä úà òñîìå äãòä àø÷îì'
,õåçì äìåãâ äøàä äúåà àéöåäìå äðååë øøåòì ú"éùä
äðååëá ïîà ìä÷ä äðòé äæ ìòå ,äìéâî àø÷î ìò åäæå

'ìàøùé çîùé'ä ïååéëå] 'äìåãâ(â úåà óåñ íéøåô),äéúòãì
äéìéãî ùøôî àåä óàùàø÷î'äðîæä ïåùìî 'äìéâî

úòá íéìâúîå íéôñàúî úåøåàä ìëù ,úåôñàúäå
.[äìéâîä úàéø÷

úéá'á'ïøäà(:åñ øåëæ úáùì)íé÷éãö' áúëå âéìôä
äî ìë äìéâîäá íéìëúñî íäù ,íéøîåà

à÷ðéôñî 'óñåé éøîà'ä ÷"äøä åìéàå .'äðùä ìëá äéäéù
.ïãò ïâ éøòù íéçúôð äìéâîä úàéø÷ úòáù ,øîà ò"éæ

øôñá'ìàøùé úéøàù'(óà ä"ã íéøåô ,á øòù íéðîæä øòù)

äìéâîä úàéø÷á' ,áúë ò"éæ ÷éðãòìéååî ÷"äøäì
éë åðééäå ,'å"ç úåéøò éåìéâ ¯ íéåìéâä ìëì ïå÷éú ùé
,ìàøùé éðá úåðååò ìò ä"á÷ä øôëî äàéø÷ä úòá
úåéúåàá æîøðëå ,øúåéá úåøåîçä úåøéáò ìò óàå
íâ éë íéøåîà íéøáãä úåéðçåøá ÷ø àìå .'äìéâî'
é"ò éðåæîå ééç éðáá áø òôù òôùð úåéîùâ éðééðòá

äìéâîä úàéø÷סט.

åðãîìåíé÷ñåôä åáúëù äîî éîð ïëà"ñ â"öøú 'éñ 'éò)

(á"ðùîáå¯ ìá÷úú ùéã÷ äàéø÷ä øçà øîåì

זי"ע סח. ממונקאטש אלעזר' ה'מנחת הרה"ק  ביאר עו)(ד"תוכך  אות המשנה מהדו"ב  לשון יז.)את את (מגילה 'הקורא

יצא', לא למפרע  עוללמפרעהמגילה ולהסיר חובתו  את לפרוע  בכדי רק המגילה את הקורא כי פרעון, מלשון

יצא' 'לא ישראל , בני בניו עם ה' בחסדי להתבונן הלב בהתעוררות  אותה  קורא ואינו צווארו, מעל  הקריאה' 'חובת

על קרובו עם ישראל  בני עם שגמל  ה' בחסד בה , בכתוב  להתבונן המגילה שבקריאת המטרה עיקר את והפסיד –

חובתו . יקיים בכך ורק  ומדוקדקת, פרטית השגחה  ידי

ושומרי סט. האסורים , בבית זי"ע מרימנוב הרמ"מ הרה"ק  את חבשו שפעם זי"ע , אלעזר' ה 'מנחת הרה"ק סיפר

תקופת  ימי היו שהימים אף  ועל לקבל, ברצונו מה  אותו  ושאלו אחד, חפץ  רק  להכניס  רשות נתנו  הסוהר בית 

נפתלי  רבי הרה "ק תלמידו  כשמוע  קלף , על  בדיו כתובה כשרה אסתר מגילת להביא מרימנוב הרה "ק ביקש  תמוז 

את  לידו יקבל  אם כי ואופן, פנים בשום בקשתו  ימלאו לבל התלמידים  את הזהיר  תשובתו את זי"ע  מראפשיץ

ובוהו . לתוהו  העולם את  יחריב המגילה

לן  קיימא דהא המגילה, קריאת סגולת גדולה כמה  - מזה ומסיק עובדא, האי  סיפר זי "ע ממונקאטש  הרה "ק

עב .) השנה,(מנחות ימות באמצע  קריאתה  ידי על  נשגבות לפעול  מרימנוב הרה"ק  ביד היה ואם בשעתה', מצוה  'חביבה 

נעלים . ודברים עולמות ולשכלל  לבנות אפשר בזמנה  הקריאה ידי שעל  ק"ו

במדרש איתא ב)וכבר  ט מרדכי,(אסת"ר  את  עליו לתלות גבוה  עץ  לעשות להמן אוהביו וכל  זרש  יעצו הכי דמשום

כבשן  מתוך ועזריה מישאל  חנניה את הציל  וכן סוף , ים להם שנבקע במים, לישראל  ניסים עשה שהקב"ה  ידעו  כי

המדרש . דברי ע"כ  להינצל , מרדכי יוכל  שלא  כדי ממנו , ישראל  ניצלו  לא שעדיין חדש בדבר ובחרו  התחכמו  ולכן האש,

לפני  מעץ הנעשה  לנס  במים הנעשה נס בין שאין ידעו  שלא היו  טפשים וכי דרשני, ואומרים סתומים והדברים 

ה'אגרא  ופירש  המן, אוהבי ושאר זרש  מחשבת לדורות חז "ל  לנו גילו צורך לאיזה הקושיא תגדל וביותר הקב"ה,

עקב)דכלה' מנפלאותיו(פרשת אח"כ  מספרים  אדם  בני וכאשר הזה , בעולם ונפלאות נסים  הקב"ה  עשה  הדורות שבמשך 

מ הם  ההם ,הרי בימים  שהתרחשו הניסים את שוב בזה  לאחשוורושעוררים המן יאמר שאם יועציו חששו ולכן

לשורפו יאמרו  אם וכן מידיהם, מרדכי ינצל  ועי"ז  סוף ים קריעת פרשת ישראל  ילמדו אזי בנהר מרדכי את להטביע 

בדרך  העולם  מן  להעבירו החליטו לפיכך האש , ותתקרר דניאל  בספר  ועזריה' מישאל ד'חנניה  במעשה בתורה יעסקו

אך  הפרשה, קריאת ידי על  הנס  את לעורר יוכלו לא וממילא ישראל , את הקב"ה  ממנה  הציל  לא שעדיין חדשה

מצפרניהם . וניצלו  חדש  נס  להם  וברא עליהם ריחם  וחסדיו רחמיו  ברוב הקב"ה

וביותר ההם, בימים שאירעו הניסים  את לעורר הניסים של  התורה ' ב'דברי הקריאה שבכח  למדנו , מדבריהם

מים ה'באר  מהרה"ק אסתר  מגילת על החיים' 'ארץ בספר  כתב כיו"ב, המגילה ', ב'קריאת פורים של  הנס  בלימוד

הגמרא דברי לפרש  זי"ע  ז.)חיים ' המעשיות (מגילה  שסיפורי דכידוע וכתב לדורות', קבעוני לחכמים אסתר להם 'שלחה 

וכמאמר לישועה ... צרכו  בעת איש כל  לספר מסוגלים  המה  לישראל  ונפלאות גדולות  עשה שהקב "ה מה  שבתורה

ט )הקרא א של(קהלת הסיפור פירוש, שיהיה ', הוא שהיה  שהיה'מה אלמה  הכנה  שיהיההוא וזהומה ישועה . עוד
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úàéø÷' ìëù ïàëîå ,úåìéôúä åìá÷úéù äù÷á àåäù
íéù÷áî äæ ìòå ,íå÷îä éðôì íéðåðçúå úåù÷á 'äìéâîä
úåæåîøä úåìéôúä ìò éà÷å Y 'ïåäúåòáå ïåäúåìö ìá÷úú'

äìéâîä ïåùìá úåøúñðäåע.

המגילה קריאת  בעת טובות קבלות - קבלוה הדר

ïîæìò ìá÷ì øùëåîå éåàø úò àåä äìéâîä úàéø÷
éåì éáø ÷"äøä éøáãëå ,íéîù úåëìî ìåò åîöò

'éåì úùåã÷'á ò"éæ áåùèéãøàáî ÷çöéäðåùàø äùåã÷)

(íéøåôìàäå ,äæ ïéðòá ùà úåáäì éáöåç íéøáã áúëù
' åùã÷ ïåùì êìåàø÷á íãàä áì áäìúé äúòîå

ìá÷î äúòîù äìéâîä åòîùáå åàø÷á ïååëéå ,äìéâîä

'åëå åéúåöîå åúøåú ìåòóìçù äî ¯ åîöò úà ïéëéå ,
åéúåöîå åúøåú ìåò åéìò ìá÷î àåä äúòîå ,ïéà øáòå

.'åîù êøáúé

óéñåîå,íéøåôéëä íåéë àåä íéøåô éë øåëæì ùéù ,íù
ìë ìò ìàøùé éðáì ìçåîå çìåñ ä"á÷äù

דור בכל  לנצח תהיה  שתשועתי כדי בספר כתובה  זו מעשה  שיהא קבעוני פירוש לדורות', 'קבעוני אסתר שאמרה

המגילה . של  המעשה קריאת ידי על  בה ' נושע  ישראל  להיות ודור

האלה 'והימים פירוש וזה וז"ל , שלהם ,נזכריםומסיים , המעשה בסיפור - בארץונעשים' ישועה עתה ונעשה  -

אף  אלא ודור, דור כל  דוקא ולא ודור , דור בכל  ומקדם ועיר כמאז  ועיר  ומשפחה אחדמשפחה  כל  הצורך- בעת

וינצל . הלז  הנס  יזכור לישועה 

הפורים ביום המגילה  בקריאת וכמה כמה  אחת ועל  בזמנה, שלא גם המגילה  את בקורא אמורים  הדברים כאן עד

' אומרים המועדים  שבכל  זי"ע , מבעלזא יהושע  רבי הרה"ק  שאמר  וכמו אותםזכר עצמו , עושים כי מצרים' ליציאת

ההם, בימים שהתרחש לנס כתיבכ 'זכר' בפורים כח)אבל ממש ,(ט  בפועל ונעשים' נזכרים  האלה  שנה'והימים  ובכל 

לבטל - כפשוטו הוא' 'ונהפוך יש אנו בימינו  ואף  ממש , ההם  בימים שהיה כפי מחדש  הזה  בזמן הנס  מתעורר  ושנה 

ולרצון. ולרחמים  הדינים ולהמתיק ואכזריות קשות גזירות כל 

יששכר ' ה 'בני כתב ו)וכן  ד ויסורים](אדר צרות [מכל  וניצולים  לי, שנה'נראה  וצדקה '.בכל המגילה  קריאת ידי על 

זי"ע  הבעש "ט ממרן המאיר)איתא האור בשם הקורא בגמרא ד"ה  פורים  רמזי ושמש ' ב'מאור  הוא וכן  ח, אות אסתר עה "ת, (בעש"ט 

המשנה  לשון יז.)על  שאז(מגילה  מעשיות, סיפורי כדרך המגילה  את שקורא יצא, לא למפרע  המגילה  את 'הקורא

בעבר) - נסים ,(למפרע הקריאהנעשו  בזכות ודור דור בכל  ונפלאות נסים  לנו  עושה  השי"ת אשר לבו על  מעלה  ואינו

יצא ', לא  ממש .- בפועל  עכשיו ונעשים  נזכרים האלה  שהדברים  והיינו 

הרי"ם החידושי זאת הרי"ם)והוכיח  שמתו(ליקוטי  מפני אחת בנשימה  המן בני עשרת לקרוא שצריך שאמרו ממה

והיינו הנכאחד, כח  עתה שמתעורר מחדש , 'מתים ' הם הזה  בזמן  אחת שעתה  בנשימה  שנה  בכל לקרוא יש וע "כ  .ס ,

שלמה התפארת כתב  מגילה )וכן בגמרא ד"ה פורים הגמרא(רמזי פירוש וזה וז"ל , ד:), עניים(מגילה של  שעיניהם  'מפני

ההשפעות יורד המגילה קריאת ע "י פירוש, מגילה', למקרא ומזוני נשואות חיי המצווהבבני כן ומפני ישראל, לכנסת

העולם לכל  טובות  השפעות שיתפשט כדי כאגרת המגילה  את אמן.לפשוט  ,

'מגילה' שתיבת שם  כתב יו"ד)עוד בגימטריא(חסר  'מזלא'עולה  אפשר(ע"ח)כמנין  המגילה  קריאת  שבעת ללמדנו ,

ומזוני לפעול חיי בבני רב  אמרושפע  שהרי כח .), תליא(מו"ק במזלא אלא מילתא תליא  בזכותא  לא  ומזוני, חיי בני

לטובה .מילתא מרעה מזלו את להפוך אפשר  הזאת בעת כן ואם ,

ישו בדבר להיוושע בנים  חשוכי יכולים  הקריאה  שבעת אמרו , ורחמים צדיקים  גידול עה צער  להם שיש אלו  זה, (ובכלל

חלציהם) מיוצאי דקדושה נחת לראות לזכות שיכולים רח "ל, שהיא בנים 'ויהי' בתיבת שפותחת וסופה, המגילה  בתחילת ונרמז  ,

צער  י :)לשון בפסוק (מגילה  ומסתיימת ג), ל 'ונהפוך (י לזכות שאפשר  והיינו  זרעו', לכל שלום ודובר לעמו טוב 'דורש

ובמצוות. בתורה  עוסקים בנים ובני בנים בהולדת גדולה לשמחה  הצער את ולשנות הוא',

בזש "ק, שיברכו זי"ע מבעלזא אהרן רבי הרה"ק  לפני בפורים עצמו  את שהזכיר באחד שיוםומעשה  הרה "ק נענה 

לזש "ק, מסוגל שנותן הפורים ידי על  מנות' 'משלוח  מצות מקיים  שהקב"ה  זי"ע  מלובלין ה 'חוזה ' של  מאמרו  פי על 

ישראל . אלו  'לרעהו' בנים זה 'איש'

בגמראע . כן שנרמז  ד.)ויתכן שנאמר(מגילה ביום, ולשנותה בלילה  המגילה  את  לקרות אדם  ג)'חייב כב 'אלוקי (תהלים 

משום רק  תפילה , מענייני דאיירי זה  ממקרא כן ילפינן לחינם ולא לי', דומיה ולא ולילה תענה , ולא יומם אקרא

תפלה . של  היא אחת חטיבה  וכולה אהדדי, לגמרי דאתקשי
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,íäéúåðååòìò äìá÷å øáòä ìò äèøç êéøö êëéôì
äìñëì áåùé àìù äøåîâ äèìçäá èéìçäìå ,ãéúòä

,ãåòäìéâîä úàéø÷ úòá àéä êëì úøùëåîä äòùäå

,àìéòìã àúåøòúàá ìàøùé úà ä"á÷ä øäèî æàù

åáì øøåòì íãàä ìòåù"áúé åéìà áø÷úäìåעא.

בפורים  שמחה מצות  – ושמחה צהלה

áéúë(áë è øúñà)'äçîùå äúùî éîé íúåà úåùòì'עב.
ïåîã÷ä 'íòåð éøîà'á àúéà(æé æ øáãîá)æîøì

áéúëã àäá(âé ç øúñà)å"àåá ,'íéãåúò íéãåäéä úåéäì'

,[íéãéúò àåä 'éø÷'ä åìéàå ,'áéúë'ä àåä êë]íéãåäéäù

õåô÷ìå çåîùì íéøåôá íéãåúòë úåéäì íäì ùé
עג

ø÷áå ïàö éðéî íäù 'íéãezò' ìò æîøî íéãåúò]©¦

[íéìåãâעד.

úåàøåðò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä éøáãá åðéöî(è"ìøú)

,äçîùä éãé ìò íéìòôðä 'íéðå÷éúä' ìãåâá
äúò ï÷úéðù äàøð ,'ùåøåùçà éîéá äåìá÷ øãä' ,ì"æå
.íéùòðå íéøëæð íéîéä ïëì ,äùòðä ìå÷ì÷ íéøåôä éîéá
íéð÷úî íéøåôá éë ÷"äåæá àúéàå óåâä âðòì äåöîä ïëìå

.ù"ò éåðéò é"ò ë"äåéá åîë âðåò é"òøîâð ë"äåéá åîëå

המגילה,עא. את זי"ע ישראל ' ה'אהבת הרה "ק זקנו קרא כאשר אחת שנה זי "ע, מדזיקוב יהודה רבי הרה "ק  סיפר

הפסוק את הרבי קרא וכאשר ז"ל  שטערן אליהו  שמואל  רבי הנגיד החסיד לצידו ג)עמד עובר (ג  אתה  מדוע 

המלך מצות שנכשלאת על  בתשובה  לחזור התעורר שעה באותה  כי הפוגות, מאין  תמרורים בבכי החסיד  געה

מי  בפני ידע לא מעמד שבאותו ואמר, יודע'לע  רבי וסיים  המלכים , מלכי מלך מצוות על  לעבור  השנה  במשך

בתשובה וחוזר  כמים לב ששופך החסיד  על  או ובטהרה , בקדושה המגילה את הקורא זקנו על  אם להתבונן,

הלב . מעומק 

זי"ע , מסאטמאר יואל  רבי הרה"ק  אמר תלאות נוראות ולסבול  הזה בעולם  שנה  שבעים  לחיות לאדם לו  שכדאי

בחיים אחת פעם  מגילה קריאת לשמוע כדי והכל  שונים , .ונסיונות

שמחה'עב. 'באר לאחרונה )בספר  שס"ט )מביא(שיו "ל נח(אות רבי מהרה"ח היום שמעתי תשס "ה , ב' אדר  י' וז "ל ,

על שבעה  ל "ע  ישבו  גוטפארב משפחת כאשר  הי"ו . גוטפארב צבי הר"ר  האברך מפי ששמע שליט"א וויינברג

דוד  יצחק  ר' הרה"צ  בא פעם וסיפר , לנחם , זצ"ל  זלאזניק אפרים  רבי  הרה"ג בא זצ"ל , דוד יצחק  ר' הרה "צ אביהם

ושאלו  מבריסק , זצ"ל  סולובייציק הלוי זאב יצחק  רבי הגה "צ אל  זצ"ל  מחשבות גוטפרב וועגן מען מאכט  ,וואס

והוסיף  זרות, מחשבות נגד תרופה וזה בריקוד, ויוצאים יי"ש קצת שותים חסידים זצ"ל , הגאון לו זענעןענה  זיי

עכ "ל . גערעכט ,

בקראעג. לבאר אחד, מצדיק  י)ושמעתי כט ה'(דהי"א את  דויד צ"ב,לעיני 'ויברך ולכאורה  דויד', ויאמר הקהל  כל 

ויברך  לומרלעיני מהו לו והיה בעיניים , נראה ואינם באזנים, שומעים וההודאות  הברכות את והרי הקהל, כל 

הייתהלאזני  שלא עד ומרומם , נפלא באופן הייתה דוד של שהודאתו לנו, להורות כן, כתיב דייקא אלא הקהל , כל 

לעיניהם , 'נראית' אלא הקהל , כל  באזני נשמעת מקרברק  ולהודות להתפעל  אמיתית, הודאה  של  דרכה היא  כך כי

ההודאה את 'יראו ' הקהל שכל עד קודש, ובאש שמח בלב .לב

שאלתך עד. מה  כי זה , קדוש ביום התפילה של הגדול  כוחה  על  בהרחבה  שנתבאר הגם  כי להבין, תשכיל  ומכאן

מתוך  התפילות יהיו אלא לרבים... יוצע ואפר ושק  ובמספד בזעקה  להתפלל  אמורים הדברים אין אך לך, וינתן

כעתודים ... וקפיצות מצווה  של רקידה  ומתוך יכלמו, ולא יבושו לא קוויך שכל  עזה ואמונה שמחה 

שלמה ' ה'תפארת פירש  וכן שמחה, מתוך  הבאה  תפילה  של  כוחה יפה ותשלח)כי ד"ה פורים דבפסוק (רמזי (אסתר

מרדכי ד) היה בגדים מחוסר וכי ביאור, וצריך  קיבל ', ולא מעליו , שקו ולהסיר מרדכי  את להלביש  בגדים 'ותשלח

מעולם, עשה  שלא מה ואפר  בשק  התלבש תחילה  שבכוונה ראתה הרי – בגדים  לו לשלוח שצריך  אסתר שחשבה

בגדים . לשלוח ולא האי' 'מאי לשאלו אם כי  לה היה  לא וא"כ 

עצמו על  קיבל  ולכן ומרה, קשה  בשורה איזה  שמע שמרדכי מיד הבינה  שאסתר  שלמה', ה'תפארת ומבאר 

יש וצוקה צרה בעת  אף כי הדרך, זו  שלא סבורה  הייתה שהיא אלא דינו, גזר רוע לקרוע כדי ולצום להתענות 

השמחה, במדת המצריםלהתחזק  מכל  לצאת אפשר השמחה  ידי על  דבעת ורק וסבר דבריה , קיבל לא ומרדכי .

הכריע הקב"ה  אמנם יעשון, אשר במעשה  שניהם ונחלקו מרירות, ומתוך לב בשברון ה' אל  להתפלל צריך  כזאת

בבגדי  ילבישנו  שהמן ידי על השמחה מידת לידי מרדכי שיבוא ההשגחה סיבבה וכך המלכה , אסתר עם  שהצדק 
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ביקרו ', חפץ  המלך אשר לאיש  יעשה 'ככה  לפניו ויכריז באתחלתאמלכות שמחה  לידי  ובא המרירות נחלשה ועי"ז

הכל . מן להינצל  אפשר השמחה  ידי על  שרק ללמדנו  עין, כהרף הישועה  קרבה  ובזה  דגאולה,

במגילה  הגמרא על  יהוידע' ה'בן כתב האלה  האי)כדברים ורכיב ד"ה ואת (טז. הלבוש  את להביא המן הגיע שכאשר

לצלותיה' מרדכי דסליק  עד ואוריך קמייהו, ליה ויתיב המן אתא לצלותא, ליה  וקם מרדכי  'נתעטף  למרדכי, הסוס

תפילתו) את שיסיים  עד לו המתין  והמן להתפלל , אז נעמד לו(מרדכי המתין ולמה מה  על זה, מרושע רשע  על  יפלא ולכאורה  ,

לו בישר  ולא המתין שבדווקא יהוידע ' ה 'בן ומבאר ומיד, תיכף מלך' 'גזירת לקיים תפילתו באמצע לו הפריע ולא

בעצבון,בש כעת מתפלל שוודאי וחשב מתקבלת אינה עצבון מתוך שהתפלה ידע  כי התפלה, בשעת זו טובה  ורה

אפסיקנו, לא מוטב - אמר כן שמחהעל מתוך ותפילה  שמחה , מתוך  שנית להתפלל יחזור וודאי אפסיקנו אם  כי

הכבוד לכסא  עד מלהגיע  בעדה שיעכב ומבדיל מחיצה  שום  ואין  רקיעים ידעבוקעת  הרשע המן אם מעתה , אמור .

היא  וודאי אשר שמחה מתוך הבאה התפילה מעלת על  לדעת צריכים  שאנו וכמה  כמה אחת על ה 'סוד ', את

מתקבלת...

בהאלאנדעה . התגורר זצ"ל  רוקח ' ה'מעשה  של(הולנד)בעל גדול  נחיל הגיע  פעם הים , מאיי אחד  על  השוכנת

הצליח משלא האוכל , כל  את התולעים שיכלו  נפשות סכנת של  חשש והיה המדינה , פני כל את והציף  ַתולעים 

הגזירה על יתפללו שכולם כדי מלכותו עיירות בכל התושבים לכל  תענית יום קבע  המדינה מגבולות לגרשם  המושל 

יתכן  לא שהרי  לעשות, מה כדת ידעו  לא והיהודים  בפורים , חל  התענית בו לקבוע בחר שבו היום  והנה  שתיבטל ,

ה'מעשה אל  פנו  ולכן גדול , בעונש  יענשם גדולות סעודות עושים שהם  המושל  ישמע  אם גיסא ולאידך בפורים , לצום 

לא  אופן ובשום  הפורים, יום את ישביתו לבל ופסק  לדבריהם הקשיב  דעתו, חוות ולשמוע  עמו להתייעץ  כדי רוקח '

ומשתה מאכל  ולתת לרחבה שעריהם לפתוח החנויות בעלי כל  על  וציווה  היום, כמצות וישתו  יאכלו  ואדרבה  יצומו,

שכל הווה, וכן  ההוצאות, כל  את להם לשלם התחייב והוא בחינם , ליטול  הרוצה לכל  מטעמים, וכל ודגים  בשר –

ועיר ומשפחה משפחה ישבו  קודש  עם  ישראל  בני ולהבדיל  היום , אותו  כל  וצמו  תיפלתם לבית התכנסו הארץ  גויי

הלכו פתאום לפתע  כי העיר, לכל  הרווחה  הייתה הפורים  יום  ממחרת ויהי המלך, כיד גדולות סעודות וסעדו ועיר

שבאו . כלעומת ונעלמו  התולעים כל 

וביותר מאד, הדבר לו חרה הזה, ביום  להתענות דבריו את קיימו לא שהיהודים  העיר  מושל  שמע  כאשר  ויהי

אך  ברבים, שערכו הגדולות הסעודות על  ובפרטכעס  רוקח', ה'מעשה ובראשם  היהודים  את מאד  שהעריץ  מאחר

פשר אצלו לברר  כדי רוקח' ה 'מעשה אל  הלך בגו, דברים שיש  הבין התולעים שנעלמו הנס אירע למחרתו כאשר

באה פורענות שאין ומאמינים יודעים כולנו דהנה טעם , ובטוב בניחותא לו השיב לפניו שאלתו את מששטח הדבר,

יתב"ש אליו לשוב  דהיינו בתשובה , ולחזור  להתעורר עליהם ויסורים צער בעת ולכן  ישראל , בשביל  אם כי  לעולם

נענים היינו לא ה' רצון מקיימים  היינו  אלמלא לכן ולשמוח, ולשתות לאכול  נצטווינו בפורים והלא רצונו , ולעשות

שבשמים אבינו כרצון המצוה את שקיימנו  בגלל  ואכן יתב"ש, אליו להתקרב היא התשובה תכלית שהרי בתפילה,

לחיים  ממות פורים)ניצלנו  שמואל' ב 'דברי ובנפש ...(הובא בגוף ובלב, בראש  רוחשין ומיני 'תולעים' הרבה  ייאמר, ולדידן .

הפורים . שמחת ידי על  היו כלא נעלמים

עםעו. ושמח רקד אשר  בארה "ב, טעלז ישיבת ראש זצ"ל  בלוך מאיר  אליהו רבי הגאון אצל מעשה היה  וכבר

כדת  למעלה למעלה גואה  השמחה והייתה ארה "ב, אדמת על  כבר בהיותו תש "ד בשנת הפורים ביום  תלמידיו

במלחמה משפחתו  בני כל  את שאבד לאחר באמת שמח הישיבה  שראש יתכן לא - מהנאספים אחד שם  טען היום,

ולחוץ , השפה  ומן עין' 'למראית אלא אינם  אלו ריקודים  כל בוודאי ויחידה , אחת בת אלא לפליטה לו נשאר  ולא

היסוד. עד הוא ורצוץ  שבור בפנימיותו אבל  ששמח, כמי  עצמו  שעושה 

לאמר ופתח  התלמידים , את סביבו  אסף והמחולות, הריקודים  את הפסיק  הישיבה', 'ראש לאזני הדברים  כשהגיעו 

בגמ ' איתא י :)להם, שירה(מגילה  לומר  השרת מלאכי בקשו יוחנן ר ' סוף )'אמר ים ידי (בקריעת מעשה  הקב"ה אמר
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שימת  יום – לרעהו  ורעותאיש  אהבה 

éø÷éòîúåáøäì Y 'åäòøì ùéà' úåéäì àåä íåéä úãåáò
åáéìå åéðéò úúì ,ìåáâ éìá ìàøùé úáäàá
åçåë ìëù úåøåãä é÷éãö åãéâäù åîëå ,úìåæä úçååøì
'ãøåôîå øæåôî ãçà íò åðùé' åúðòèá äéä ïîä ìù

(ç â øúñà)àìà íäéðéá íéãçåàî íðéà ìàøùé ììëù ,
éëãøîì øúñà äøîà äæ ãâðëå ,íéãøåôîå íéøæåôî íä

'íéãåäéä ìë úà ñåðë êì'(æè ã)äðåùàøä 'äôåøú'äù ,
ãçà ùéàë íéãåäéä ìë úà ñåðëì àåä äøéæâä ìåèéáì

ãçà áìáעחùéà úåðî çåìùî ì"æç åð÷ú êë íùìå .

ש'מעשה אף הים שירת שעה  באותה  אמרו ישראל בני שהרי לתמוה , יש  ולכאורה  שירה', אומרים ואתם בים טובעים

חלקם נגרע ומדוע  המלאכים , על הטענה  מה כן ואם  כזה, במצב שירה לומר חסרון שאין  ונמצא בים ', טובעים ידי

מלאך  של בכוחו שאין והיינו  שליחויות, שתי עושה אחד מלאך שאין שידוע  הדברים, ביאור כך אלא שירה. מלומר

הטובעים הקב"ה  ידי  מעשי על  בצער שעה  באותה  ולהיות שמחה מתוך שירה לשיר כאחד, דברים  שני לעשות 

בנבים , אחדאמנם מצד  בשמחה  מחתא  ובחדא אחת בבת להיות ביכולתם כי  מהמלאכים , בזה  עדיפים ישראל י

שני  מצד חז "ל ובאבלות שהעידו וכפי יא), נו 'וישלח(בר "ר המזבח גבי על  בנו יצחק  את שעקד בעת אבינו אברהם  על 

הסכין את ליטול  יד שולח הוא ידו , את מרחמנותואברהם יצחק של לעיניו דמעותיו  ונופלות דמעות מורידות ועיניו 

יוצרו רצון  לעשות שמח הלב כן  פי על  ואף  אבא , לפני של  ברצון נתקבלה סוף  בים ישראל  בני שירת כן ועל  ,'

על ליבם  כאב בבד ובד להם , שנעשה  הגדול  הנס על  ותהילה  שבח  מלא ופיהם בשמחה  אחד מצד היו  כי הקב"ה,

בכוחו אך משפחתו אובדן על  דם שותת שליבו למרות כי כן, הוא שאף רה "י, וסיים הקב"ה. של  ידיו מעשה  אובדן 

באמת. בשמחה ולהיות ומהעצבות מהכאב להתרומם יהודי של 

הגג, בעליית ולדור  לדלג ניתן אמנם בו , לדור אפשר שאי עד  בחפצים מלא שכולו  לבית דומה , הדבר  למה משל 

ואחד , אחד כל אצל  גם  להתרומםכך הכח  את בו  יש  ה "י, ראש  למעלה  עד ייסורים  ב'חבילות' הוא  שמלא שהגם

הקב "ה עם  ולשמוח  'לעלייה ' ולעלות שרוי  הוא  בו  הנורא  .מהמצב

גדולהעז. בעניות שהי ' ז"ל , מאוסטראה  ייב"א ר' מהרה"ק  ז"ל , הק ' אביו  בשם סיפר  אברהם ', ב'בית  כתוב בזה "ל

פורים , של  שמחה  הבעל הוא מרדכי כי ואמר בעצמו. מרדכי היה והוא לשמחו אחד  איש  ובא והואבפורים ,

שמח . להיות  שרוצה  יהודי איש לכל  לשמח  בא  ובעצמו בכבודו 

יעקב רבי הרה"ק סיפר  דיליה, וגונדא המן של  בעיניהם  לצנינים  הוא הפורים  בימי ישראל  של  שמחתן כי ודע ,

זצוק "למפשעווא  מטאמשוב יוסף ר' הרה "ק  על  לספר רגיל  שהיה  זצוק "ל  חותנו בשם זי "ע ר'רסק  הרה "ק של (אביו

זצ "ל) מטאמשוב בכפריהושע'לע דר  שהיה  חותנו  כי זי"ע , יששכר ' ה'בני והרה"ק זי"ע מלובלין' ה'החוזה הרה"ק  מתלמידי

קרעטשמע שוכר מזיגה )היה  השנים)מהפריץ (בית באותם בביתו(כנהוג יוסף ר ' ישב פורים בליל  פ "א מנין, אפי' היה  ולא 

מלזמרעמו שיפסיק  לחתנו לאמר  עליו ופקד לחותנו , הפריץ  הגיע שירתו ובאמצע יעקב', 'שושנת  יוסף ר וזימר אז,

לבקש הפריץ לבית חותנו מיהר בבוקר  עוד. יזמר שלא לו ואמר לחתנו תיכף  והלך מנוחתו , את טורדת השירה  כי

שהפריץ הבינו אז  סח... הוא מה על  יודע  שאינו  ענהו הפריץ אך בלילה , אתמול לו שהפריע מה על  מחילה  ממנו

- אתמול  הפריץ,שבא בלבוש עצמו את שהלביש  בעצמו  הרשע  המן אלא  האיש  זה היה  ולא באמת , הפריץ היה  לא 

פעולות  לעשות והוצרך להמן  מאד הפריע  יוסף  ר' של  יעקב ' ה'שושנת כמה תראה  מכאן מלזמר, יוסף  ר' שיפסיק כדי

מלזמר  שיפסיק .כדי

שמשעח. בבית החבורה  מחשובי אחד מאיר)סיפר יוסף פלוני,(רבי בביה"ד המגילה קריאת לשמוע  הוא רגיל  אשר

המגילה קודם הלך שנים כמה  לפני  ובדקדוק, ובעריבות במתיקות  מופלג קורא בעל המגילה  את קורא שם

בחו "ל שהה  שנה באותה אשר אחד אדמו"ר נשיאות תחת העומד אחר ביהמ "ד תחת הנמצאת במקווה עצמו לטהר

לפניו, אשר  את הבין מיד  למנין... 'התשיעי ' הוא כי והודיעו  הרבי  של  בנו בו פגע  המקווה  מן יצא כאשר  בפורים,
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úåãéãéå äáäà úåáøäì åäòøìעטúåðúî úåöî úà ïëå ,
.íéðåéáàì

òãåðåí"áîøä ïåùì(æ"éä á"ô äìéâî 'ìä)íãàì áèåî ,
åúãåòñá úåáøäìî íéðåéáà úåðúîá úåáøäì

,åéòéøì çåìùáåàìà äøàåôîå äìåãâ äçîù íù ïéàù

,íéøâå úåðîìàå íéîåúéå íééðò áì çîùìáì çîùîäù

äðéëùë äîãéð åìàä íéììîåàäøîàðù ,(åè æð äéòùé)

.'íéàëãð áì úåéçäìå ,íéìôù çåø úåéçäì'

øáëåúâàã éãé ìò ÷ø äéä ñð ìù åô÷ú ìëù åðéöî
åîò áéèéäì ïåöøäå åäòøì ùéàפáúë äëå ,

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä(ìëáå ä"ã æ"ìøú)÷åñôä ìò
(àé á øúñà)äàøð ,ì"æå ,'êìäúî éëãøî íåéå íåé ìëáå'

ñðä êøåöì ìëä äéä äìéâîá íéøëæðä íéøáãä ìëù,
íéðù äùîçå äòáøàë äéäù ãàî ìåãâ øáã äæ éàãåáå

,ùåøåùçàì øúñà ç÷ìä úòîêìä ÷éãöä éëãøîå

äîåúé äúéä éë øåáòá äîåìù úåàøì íåéå íåé ìëá

,éøëðä úéáá äñéôúä øòöáåñðì äëæ äæ úåëæáå,
'åëå 'íåéå íåé åéìà íøîàá' ïë íâ áéúëå(ã â),é"òù

òùøä ïîä úà çöðì äæì äëæ êìäúî íåéå íåé ìëáù

íåéå íåé ìëá åñéòëäìå.ì"ëò .

בין  וביותר בפורים  התורה  לימוד  חשיבות  - תורה  זו אורה
יום  לשל לילה של מגילה 

øîàðäìéâîá(æë è)íäéìò íéãåäéä åìá÷å åîéé÷' ,
,äáäàî äøåúä úà ìá÷ì åáùù ¯ 'íòøæ ìòå

ì"æç åøîàù åîëå(.çô úáù)úà åìáé÷ éðéñ øäáù
,äáäàî äøåúä úà åìáé÷ íéøåôá åìéàå äàøéî äøåúä
úåâäì àîøâ ïîæä ïë ìò ,'ñðä úáäàî' é"ùø ùøéôå

.äæ íåéá 'ä úøåúá

íéòåãé'øôåñ íúç'ä éøáã(ä"îø ãåîò ,úåãâàå íéùåøã)

âéìéì éìãðòî 'åäî áøä éáøî éúìá÷' áúëù
ïåàâäî ìáé÷ù ,î"ãôô ÷"÷ã ã"îäéáá áø äéäù ì"öæ

,ì"öæ 'á÷òé áù'ä íùáäìéâî ïéá äøåúá ÷ñåòä ìëù

àáä íìåò ïá àåäù åì çèáåî ,àîåéã äìéâîì äìéìã
פא
,

àîòè àðòãé àìå ,àîúñ éúìá÷ ïë'פב.

êëåà"îøä ÷ñô(â óéòñ ä"öøú ïîéñ),àðåøá é"øäî íùá
áéúë àäã ,äãåòñä éðôì äøåú ãåîììç øúñà)

(æèì"æç åùøãå 'äøåà äúéä íéãåäéì'(:æè äìéâî)äøåà'
'äøåú åæפג.

øáëåò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øîàíéøåô ,à"ç úåùøã)

(å"ö÷úíéøåôä íåé úà òåá÷ì éåàø äéä äøåàëìù ,

לאחרים להיטיב עדיף כי הבין מקום  מכל  המומחה, הקורא מהבעל  המגילה את לשמוע נפשו שנכספה  אף ועל 

לחברו  שהתקשר אלא עוד  ולא שם , להישאר בדעתו יחזקאל)וגמר  לאחר(ר' עשרה. למנין להשלים  הוא אף שיבוא

בנים חשוך הינו  עתה שהו בו בביהמ"ד קורא והבעל והיות מצוה, גוררת מצוה הלא כי ביניהם  נדברו הגיע  שהחבר

להעתיר בכוחם  ויש  חסדים גמילות במצוות עוסקים  שהינם  ובפרט רצון  עת הוא המגילה קריאת זמן והרי רח"ל ,

תפילתם , שתתקבל  להיפקד עד  קורא הבעל לישועת בתחנונים  להעתיר המגילה  קריאת את שיקדישו  הראוי מן כן על 

הנולד. הילד בבשורת הכל  נתבשרו הפורים לאחר חודשים  וכתשעה מצרתו , הלה  נושע  שבוע לאחר ואכן במהרה,

לאביוניםעט. במתנות ואילו מנות  שתי לתת צריך מנות שבמשלוח הדבר טעם  זי"ע מנחם' ה'פני הרה "ק ביאר  ובזה 

אחת, ממתנה יותר  לו  לתת הצריכו  לא כן על  אביון כשרואה מתעוררים האדם רחמי כי אחת, במתנה  סגי

שנים לתת תקנו כן על לו, שיש  במה ומקנא טובה' ב'עין לרעהו לתת שלא הבריות מטבע הרי מנות במשלוח אכן

ואחוה . ואהבה  לב נדיבות מתוך לתת - טובה עין לעצמו  לסגל  כדי בדווקא

מקאזמירפ. מרדכי  רבי הרה "ק שכתב מה  להביא העניין לפורים)ומן  מרדכי, צדיקים)זי"ע (מאמר היה(ועוד אפשר שאי

בגמ ' איתא עליו המן של  והטומאה הקליפה  תוקף את ולשבר יג :)להכניע  כהמן'(מגילה  בישא לישנא דידע 'ליכא

מגדת'. אסתר  'אין  ע "י והוא הלשון, שמירת של  נגדי כח  ידי על  אלא

תורהפא. הלומד גם  הדברים שמכלל  להוסיף , יש צחות  לשנהבדרך דלילה  למגילה  זו דשנה דיממא  מגילה  בין

הבא...הבאה עולם  בן שהוא לו מובטח

פפב . שבליל  אחד  רב על ושמעתי חסידים', 'יעלזו בספרו זי"ע  יועץ' ה'פלא בעל כתב ועוסקוכך יושב היה ורים

ושמחים ושותים  אוכלים  הכל  זה  בליל  ואמר, הלילה, רוב בתורתו,בתורה  שיעסוק  מי להקב"ה לו אעסוקואין

המקום לפני  חשובה  תורתי ותהא .אני ,

לןפג. קיימא דהא הסעודה, קודם  פסח הלכות ללמוד שנהגו צדיקים ו .)והיו הפסח(פסחים בהלכות ודורשין 'שואלין

פסח . קודם  יום שלושים הוא ופורים  יום', שלשים  הפסח קודם 
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äîä íéãåäéä åèìùù ñðä äéä åáù øãàá â"é íåéì
òøéà åá íåéì íéâçä ìë úà åð÷úù êøãëå ,íäéàðåùá

ñðä(úåøð íé÷éìãî øáë íåéá åáå ,'ä"ë åðç'ù ,äëåðç ïåâëå)òåãîå
íéùåò åéä úîàá íàù àìà ,äçåðîä íåéì âçä òá÷ð
÷åìéç äéä àì éæà 'åá øùò äùåìùá' íéøåôä íåé úà
â"é íåéá íéââåç åéä ãçàë íìåëå ,ïéô÷åîì íéæøôä ïéá
úåùòì ì"æç åòá÷ ïë ìò ,äøåúî íîù íìåòä äéäå
,íéîé 'á àåä íéøåô àìéîîå ,'äçåðîä íåé'á íéøåôä
ìèá íìåòä àäé àì áåùå ,ïéô÷åîì å"èå íéæøôì ã"é
íé÷åñò åéäé íéæøôä íéãåäéäù úòá éë ,äøåúä ãåîéìî

àëôéà ïëå ,äøåúá ïéô÷åîä éáùåé å÷ñòé íåéä úååöîáפד.

שערי  כל  נפתחים אז  כי – לך וינתן  שאלתך מה היין במשתה 
שמים 

úååöîàéøåôá éîåñáì ùéðéà ìë ìò íéîëçפהäìéâî)

(:æéôëå ,åæ äååöî úìåâñá íé÷éãöä åâéìôäå ,
ò"éæ 'áì áèéé'ä ÷"äøä õéìîäùìå÷ Y íéøåôì íéðô áèéé)

(äæááå ä"ã äìéâîàøîâä ïåùìá(:æ äìéâî)'àçååøàîéñáì
úåëæì øùôà íéøåôá úåîñáúää éãé ìòù ,'çéëù
äñðøôá áø òôù ,íéðéðòä ìëá äìöäå ìåãâ çååéøì

íéáåøîä åðéîò éëøö øàùå äáçøäá
äøä"÷פו äéì æîøå .

ò"éæ 'øæòìà úçðî'ä(æð úåà ïåùù éîé øîàî øëùùé øòù)

áåúëä ïåùìá(å ä øúñà)äúùîá øúñàì êìîä øîàéå'

יהוידע 'פד . ה 'בן יום)כתב ד"ה  יב: דאמרו(מגילה הא הפסוק(שם)על  י)על  א המלך (אסתר לב כטוב השביעי 'ביום

רבא אמר תשבחות ביין', ובדברי תורה  בדברי מתחילין ושותין אוכלין שישראל  היה שבת השביעי וז "ל .יום  ,

גדולה תשועה  לישראל  יצא ישראל, על  קטגוריא ממנה שיש  אחשוורוש של  הסעודה  מתוך  איך תתמה אל  פירוש,

לכך  יולד. לצרה  ואח מקומה ולקחה אסתר באה שעי"כ ישראל , ישועת סיבת היא ושתי הריגת כי – רבה  והצלחה 

תורה', בדברי מתחילין ושותין אוכלין 'שישראל  ישועהאמר  להם  וצמחה  ישראל , על סנגוריא  יצא  זה  מצד ולכן

ביום בו ושתי והייסורים .בהריגת הצרות מן להגן התורה לימוד של  כוחה בגדולת למדנו ומכאן עכ "ל . ,

להעבירפה . המלך  משרתי ובבוא אחרת, לעיר  משכנו להעתיק  צריך שהיה ודם  בשר למלך  ממשילים היו  צדיקים

הכתובים את ובעיקר המלך מחפצי ויגזלו ליסטים יבואו שמא פחדו  החדש  הארמון אל  המלך  חפצי כל  את

המלך, אויבי בם יפגעו  לבל  השיירה  על  שישמרו  מזוינים חיילים העמידו כן על  המלכות, ומצבא המלוכה מסודות

להעביר בבואם אולם  מעולה , בשמירה  המלך גנזי אל ולהעבירם וליסטים אורב  כל מכף  עליהם לשמור הצליחו ואכן

פשוטה בעגלה  המפואר הכתר את הניחו עשו, מה  שומריו. על  לסמוך המלך רצה ולא החשש גבר המלכות כתר  את

ויקר .ביותר , גדול  אוצר כאן שנמצא הליסטים בדעת עלה לא וכך שחוקים, בגדים בבלאי כיסוהו

קודש  בספרי שהובא וכמו הפורים, ביום נעשה  הזה  החול)כדבר  בימות והנה ד"ה  פורים ושמש מאור היורדים(עיי' שהאורות

יש זה וקדוש  גדול שביום  ונמצא הפורים , יום  של  לעת ' ה 'מעת שעות בכל  מתגלים 'כתר' אמירת בעת  ביוהכ "פ 

אמנם לבוא, לעתיד שתהיה  התיקון לשלימות שנזכה לפעול  ואף יחפוץ  אשר  ככל המלך מן לבקש  אחד  כל  ביד

נוסח או מלאכה איסור בו [ואין ושמחה למשתה  הזה  היום את חז "ל  קבעו בו  ממשמשת הכל  יד תהא שלא כדי

שחז "ל אלא עוד ולא הפשוטה , לעגלה  דומיא וזה  לחול , קודש בין מבדילים אין  פורים ובמוצאי טוב, כביום תפלה

שאנשים בכדי והכל  בסמרטוטין], הכתר כיסוי ענין שהוא וה łכל , הדעת את ולבטל  בגילופין להשתכר  החיוב הוסיפו 

לכל מתחת גדול  אוצר  שיש  מזה יבין המשכיל  אבל המלכות , בכתר יגעו ולא בטלים בדברים עסוקים  יהיו פשוטים 

ונעלים . נשגבים דברים  לגלות ובידו הללו, המסכים

זי"ע פו. הרי"ם' ה 'חידושי הרה"ק  הסביר נ"ג)וכבר  אות פורים צדיק בשפתי שכלוז"ל (הובא רצון עת כך  כל  יש בפורים

שיעור, לאין  לפעול יכול  ישראל שנפסיד איש  אמינא הוה שום ואין בכוס , חז"ל  כיבדו כהוגן שלא ידרוש פן אך

לבקש יכוון מאשר  חז "ל , פקודת לציית חפצו  שמבטל מי רוח נחת יותר עולה הסתם מן כי חז "ל . תקנת ידי על ח "ו

שיפעול  אף  טובות עצמו שתייתו)עבור עת עד בתפילה  להשתדל שאפשר .(בפרט ,

מרן  אצל  שהיה  מעשה ע"פ  ידע, דלא עד  היין שתיית מצות טעם  לפרש זי"ע  הרי"ם ' ה'חידושי דברי מפורסמים 

היה שפעם  העולם], בפי המקובלת השמועה את נקטנו ואנו זה , בסיפור  נוסחאות הרבה [יש  זי"ע  הק ' הבעש"ט 

כסף סכום שאסף  אחד עולהחוטא יללה  קול שמע הכסף צרור עם בדרך בהיותו ויהי עבירה, בו לעבור כדי גדול 

שלא  לו סיפרו והם ובשביה , בצרה הנתונים  מישראל שלימה משפחה  ראה לשם התקרב כאשר הבורות, מאחד

כסף כמה האיש אותם שאל  הזה , הבור אל  אותם השליך  כן ועל  לפריץ , חייבים שהיו החכירות דמי את שילמו 

כשמוע ויהי עבירה , לדבר בכיסו לו שהיה  המדויק בסכום  המשפחה  ראש  נקב חובותיהם , לפרוע  כדי לשלם עליהם
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,'êì ïúðéå êúìàù äî ïééäàåä ïåöø úò ïééä äúùîù

'êì ïúðé' éë ,íéëìîä éëìî êìî éðôì ïðçúäìå ù÷áì

êéúåìàùî ìë
פז
.

ùéíéøåô úãåòñ êéøàäì íéâäåð ïë ìòù åøîàùêåúì

äìéìäè"ô÷ú íéøåô ñ"úç úåùøãå ,á"ñ ä"öøú à"îø ïééò)

(íçìä àöå ä"ãåìà ìë úà êéùîäì éãë äæá æîøì ,

בסוף אך הרעה, בדרכו להמשיך או המשפחה  את להציל  אם  מאד והתלבט לעשות, מה ידע  לא דבריו את  האיש

שחת. מבאר המשפחה  את ופדה  הפריץ  אל והלך ברוחו התגבר

טענו וחלקם  מישראל, שלימה  משפחה  שהציל  זכות עליו  לימדו  אלו  בשמים , גדול רעש נעשה שעה באותה

וכל יחפוץ  אשר  כל  את לברך הברכה  כח  את לו לתת שפסקו  עד וזדונות... בפשעים ימיו כל  וחטא הוא שרשע

עליו, צלולה דעתו תהא ולא שיכור , שיהא בבד בד עליו גזרו אחד לכל יברך שלא כדי אולם יתקיים, מפיו היוצא

הווה . וכן

אל הקהילות ראשי  של  חשובה משלחת שלחו  הקיצין כל  ומשכלו בעולם, גשמים עצירת  גזירת הייתה לימים

היא  שגזירה באמרם ריקם, פניהם את השיב הבעש"ט  אולם רחמים , עליהם שיבקש  כדי זי"ע  הק ' הבעש "ט  מרן

שיכור זה שאיש  להם , ואמר והוסיף  עליהם , שיתפלל  כדי פלוני איש אל ושלחם לבטלה , בידו  ואין השי"ת מלפני

משנתו קומו שאחר הספורים ברגעים אותו לתפוס ועליכם  בכלל , ועד ערב ועד  בוקר מן ביינו המשתכר הוא

שירדו שיתפלל  אצלו  להתעקש עליכם  הדעת צלילות של  זו ובשעה  הבאה, השתיה  עד הקודמת משתיה והתפכחותו

מעצירת  סובל שהעולם  לו וסיפרו - כזו רצון' ב 'עת אותו  מצאו שונות תחבולות ולאחר להתם  נסעו ואכן גשמים ,

שאין  הוא שיכור  והלא כמותו, ונבזה  פשוט  לאיש שבאו  על  האיש עליהם לגלג עליהם, שיתפלל  וברצונם  גשמים 

הבעש"ט, בשליחות  שבאו לו ענו  הם אולם בתפילתו, לפעול  בידו  יש ואיך  יי"ש של  מרה  מטיפה  יותר בעולמו לו

גשמים, שירדו עליהם והתפלל ה ' אל ידיו  פרש  ברירה  בלית יוושעו, תפילתו ידי שעל שלימה  באמונה  מאמינים והם

השליחים חזרו כאשר בשפע . ברכה  גשמי  ירדו  הגשם' 'מוריד ובאמרו זיקא נשב הרוח' 'משיב אמר  כאשר  ואכן

שכל השמים מן עליו  שגזרו  שיכור  אותו  שהוא להם גילה תפילתו, אחר גשמים ירדו שאכן הבעש"ט לפני וסיפרו

יתקיימו . ברכותיו

הטבע , מדרך למעלה נשגבות  ישועות לפעול  אפשר הזה  ביום כי לעיל , הנאמר את הרי"ם' ה 'חידושי  ביאר  זה לפי

במגילה כמרומז  התקיימו, וברכותיו דבריו שכל  שיכור  אותו ב)ודוגמת לך',(ז ותנתן המלכה אסתר  שאלתך  'מה 

בפוריא. לבסומי איניש  דמיחייב חז "ל  קבעו  לפיכך

כדי  לו  למוסרם  ורצו ובקשות פתקאות עם  החסידים אליו ניגשו הרי"ם' ה 'חידושי כן הגיד שכאשר מספרים ,

שהרי  הפורים...' חג עליכם התקדש  לא שעדיין 'כנראה ואמר אליהם נענה ורחמים , ישועה  בדבר עליהם  שיעתיר 

ביין. הדעת ולבטל  לשתות צריך

כדרכם ובטהרה [בקדושה היום  כמצות ביינו  להתבשם זי"ע  מסאטמאר יואל  רבי הרה"ק  התחיל  בטרם אחת שנה

שלום רבי הרה"ק  גם  שם ששהה  לעיר  שהגיע  זי"ע מראפשיץ  נפתלי רבי בהרה "ק שהיה מעשה  סיפר צדיקים], של 

פשוט כפרי איש  ניגש  צדיקי תרי הני יחדיו התוועדו כאשר ויהי  פניו, לקבל  לקראתו יצא והמהר"ש  זי"ע, מבעלזא

אמרו כך שהרי הדיוט, ברכת הרבי שיברכו ביקש , ובתמימותו  מראפשיץ , הרה "ק טו .)אל ברכת (מגילה  תהי אל  'לעולם

הרה "ק אולם שחוק , פיהם מלאו בתמימות שנאמרה  בקשתו את התלמידים שמעו כאשר  ויהי בעיניך', קלה הדיוט

כסף, לקבל  שברצונו היינו הדיוט, בקשת לבקש  היתה  כוונתו  הלא צוחקים, הנכם  'מדוע  לעומתם נענה  מראפשיץ

נעלות...'. מדריגות ולא כמשמעו, פשוטו ומזוני, חיי בני

הכתוב  בלשון הלצה  בדרך מסאטמאר הרה"ק  רימז  דיומא כ)ובענינא ט כרם',(בראשית ויטע  האדמה  איש נח 'ויחל 

יום היה  האם  כיצד , הא יו"ט , דהיינו מנוחה מלשון משמעו 'נח' ואילו חולין', עצמו עשה  - 'ויחל  פירש  רש"י דהנה

שהוא  הפורים יום זה  ואיזהו, החול ], בימי [-יו "ט וואכן' די אין טוב 'יום  שהיה לומר צריך כרחך ובעל  יו"ט , או ָחול 

החפצים הדיוטים  של  ארציות הבקשות אלו האדמה ' 'איש בשביל  זה יום לנו  שניתן תורה ואמרה החול , בימות יו "ט

היום, כמצות ומשתכרים יין כששותים פירוש  כרם', 'ויטע כאשר היא לכך לפעול  מסוגלת והשעה גשמיים, דברים

לתפילתנו . פתוחים  שמים  ושערי היא רצון שעת כאמור

זי"ע פז. נועם' ה'אמרי הרה "ק  שהוכיח  בהקדם)וכמו  יאמר או ד"ה  אדר הש "ס (לר"ח  ז:)מדברי נתבסם(מגילה אחת ששנה

ואחייה' רחמי 'בעי היין מן התפכח כאשר למחר זירא', לרבי שחטיה  רבה  'קם  פורים, בסעודת מיינו (ביקש רבה
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והחייהו) הטבע,רחמים מדרך למעלה ורפואות לישועות מסוגל  הפורים  יום  כי חז "ל  לנו גילו המעשה ובזה  חולה, ואף 

ולהיענות  להיוושע  יכול המתים ' 'תחיית בבחינת לרפואה .הנצרך

של ר "ת כי לדבר רמז שלמ'החיותל'תהאנאמןו'ונתן כר "ת הם שלל'ישא'נותמ'משלוחו'תים וס "ת 'רעהו,

ניתן מתנ "ההואםמתי''ת להחיוהאת'ןונאמ' לאביונים ומתנות מנות משלוח  - היום  מצוות קיום ידי שעל  לרמז ,

מתים . להחיות

' כי כתב חלאים עוד מיני תתק"ג מבטלים  לאביונים  ומתנות מנות משלוח  מצות ושלשה ע"י  מאות תשע  ח. ברכות  (עי'

בעולם) נבראו מיתה  ח "ומיני ממיתה  וניצול  העליונים  החיים  '.ונשפעים

ושאלו הקטנה בתו עם  בדרך ההולך באברך  בפורים  פעם  פגש  הי"ד זי"ע מקארלין אלימלך  אברהם רבי הרה "ק

תמה אותה, שיבדוק כדי  פלוני  לרופא הולך  והוא שונים  ממיחושים סובלת שבתו  הלה השיב מועדות, פניו  לאן

רפואה' א משקה  איז  פורים לרופא, הולכים בפורים 'וכי ושאל  מקארלין הפורים)הרה "ק ביום 'הרפואה ' היא ונתן (ה 'שתיה' ,

ונתרפאה . מכאוביה כל  נעלמו  ואכן לה , לתת כדי משקה לו

אברהם' ה'בית הרה "ק  רבו  אצל  אחת שנה נוכח היה  שהוא זצ"ל , קאסטעלאניץ  שמעון ישראל  רבי הגה "ח סיפר 

עילאה, בקדושה כלפידים בוערים  הרה"ק  פני  היו היין  משתה  ובעת הפורים, ביום לאדז ' בעיר שהה כאשר זי"ע 

גבוהה מקומה נפל  הקטן שבנו  שליש בדמעות וסיפר  ובהלה, במרוצה  ז "ל  ריבאק יודל  רבי החסיד  נכנס לפתע

ה'בית  כשמוע  ויהי מנגד , לו  תלויין  הבן  חיי כי כלל , בילד יגעו  לבל  הזהירוהו והרופאים גדולה , אבן  על  בראשו 

ישראל  ארץ  עניי עבור לצדקה  כסף  רובל מאות שלש  לתרום לו הורה דבריו את בעתאברהם' בקודש דרכו היתה  (כך 

נכסים) ובעלי עשירים של מגורם מקום  שהיתה  לאדז' בעיר וביותר לישועה, הזקוקים חולים לפניו את שהזכירו לתת החסיד התחייב מיד ,

טשעק יתן לפיכך לשלם, מזומן  כסף  כעת לו שאין  על  והתנצל  הרבי , לידי הסכום כדי (צ 'יק)מלא זה  סכום עם 

הקודמת  כבפעם  הטשעק 'יחזור ' גם הזאת בפעם  האם ושאלו דבריו, את  קיבל לא הרבי אולם  לרפואה , בנו שיזכה 

כנגדו) מעות שם לו היה שלא אחר בעדו, מאומה נתנו לא (בנק) הבאנק ופקידי  לרבי, טשעק נתן  בעבר והבטיח(כי התחייב החסיד  אך ,

מ את למשוך יוכלו הזאת סכנה,שבפעם של  במצב השרוי לבנו רפואה  הרבי שיפעל  ובלבד  מחשבונו , הסכום לא

החסיד  בכה לביתו, שיחזור לעברו וצעק  בחזקה, ראשו על  וזרקו השלחן על  שהיה תפוח אברהם' ה 'בית נטל מיד

לחזור שוב עליו ציוה  הרבי אולם למות', חיים בין ומפרפר  דוי ערש על  מוטל בני כאשר ביתי אל אעלה 'איך ותמה 

בנו את וראה  הדלת את פתח הביתה הגיע  כאשר ויהי ביתו , עבר  אל  מחבריו  כמה  אותו ליוו ברירה בלית לביתו,

ולפלא. לנס  ויהי האדם, כאחד מסתובב

- היה לכך גרמא הזמן מיהו הרה"ק , של  הגדול  ובכוחו אר "י לעניי הצדקה  בזכות נס  לו  שנעשה  הגם והנה 

מתים, לפגרים  נשמות להחזיר ואף  הטבע , מדרך למעלה וישועות רפואות לפעול מסוגלת שעה ואותה היין, משתה

כזה . וגבוה נשגב מיום  אחד רגע ויבזבז  יבטל  פתי מי כן ועל 

תמיד  עצמו את מזכיר והיה בבנים , להיפקד זכה לא רבות שנים שבמשך דירושלים  קרתא מיקירי באחד מעשה 

לו השיב לא אף  ולפעמים רפה  בשפה הרבי בירכו לעולם אך זי"ע , מקארלין אלימלך אברהם  רבי הרה"ק  רבו בפני

ולהזכיר כסדרן תמידין רבו  בית את לפקוד והמשיך ברוחו נפל לא ואעפ"כ  ביותר, דחוק  שמצבו  החסיד והבין כלל ,

ומצא  קארלין, חסידי של  המדרש  לבית נכנס  הפורים ביום אחת  שנה ורחמים. ישועה לדבר ושוב שוב עצמו את

לבם ובטוב המשקה להם נגמר  שעה באותה  היום , כמצות חדא בצוותא מבוסמים  יושבים החבורה בני את שם

את  הלה קיבל  זכר , בן לו יוולד  השנה  שלתקופת לו  הם 'מבטיחים ' משקה להם  יביא שאם כאחד, כולם לו אמרו 

הסעודה את בכך והמשיכו  מאד  כך  על שמחו  והם לפניהם, והביאם  יי "ש בקבוקי כמה ומצא חיפש  דבריהם,

בהתרוממות.

מאותה החסיד גם שכח מלבוא התמהמהה  והישועה  שבועות כמה  עברו וכאשר  מלבם, הדבר  נשתכח פורים אחר

ה'קוויטל' את לפניו  והגיש  מקארלין הרה"ק  רבו בית את הבאה בפעם פקד כאשר  אולם רחמים)הבטחה, בבקשת (פיתקא

מי  אצל  ושאלו נושעת', כבר 'הרי לו ואמר ב'קוויטל' היטב והסתכל  הרבי הביט לבנים , לזכות כדרכו שוב ביקש  בו 

צדיק איזה אצל  היה לא כי מקצתיה, ולא מיניה שלא ואמר  החסיד נענה זאת, רבתי  ישועה עבורך פעל  ומי היית

לו אמרו שהחסידים  כהווייתן, דברים  הרבי לפני וסיפר בפורים, החסידים מ 'הבטחת' שנזכר עד האחרונה... בתקופה

אזוי  'אויב ואמר פניו , אורו מקארלין הרה"ק  כן  כשמוע ויהי בן, לחבוק  הבאה לשנה יזכה  זה  ובשכר משקה להביא

פשוט שנושעת)איז פשיטא כן שייך(אם ס'נישט אז גיזעהן מיר האבען געקוקט האבן מיר לפעול , שייך שלא וראינו (הסתכלנו
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(àëåúàø÷å äøæç ,éúãéçé áìë ãéî éùôð áøçî äìéöä
øîàðù äéøà(áë íù)åàåá äúòå ,'äéøà éôî éðòéùåä

,ïåáùçùåøååùçà éôìë àìà íéøåîà íéøáãä ïéà àìäù

íéãåäéä øøåö òùøä(.ãé íù 'éò)úãåáò úà ìèéá øùà ,
ìàøùé éðá ìë úà ãáàì úã áúëå ,ùã÷îä úéá

,äìåãâ äçîùáäëìîä øúñà äðéáä ïë éô ìò óàå

ãò ,'áìë' íùá åúåà äúðéëù äîá äðåùìá äàèçù

äðéëù äðîéä ä÷ìúñð ïë úîçî àîù äøáñùäúòîå ,
íéîòô óìà øîåçå ì÷äðëîä ìù íâôä øåîç äîë ãò

ìàøùéî ãçàì íù.

äðäåãò ,àéøåôá éîåñáì ùéðéà áééçéî' ì"æç åøîà
,íðîà ,'éëãøî êåøáì ïîä øåøà ïéá òãé àìã
øäæéì ùé úåáø ,'éîåñá'ä ìù åúìòîå åúåáéùç ìë íò
äæá øäæð åðéàù éî éë ,åãé úçúî äì÷ú àöú àìù
÷ø åìéôà åðåùì úåáåöøçá å"ç òâåô åúåøëùáå äìéìç

'ìàøùéî úçà ùôð'áפחäúùé àìù åì óéãò éàãåå
åãñôäá åøëù àöéåפטàìà åøîà àì éë .òãé àìã ãò

äúåùä úòã ìèáú äéúùä é"òù Yìáà ,åøîà àì úàæ

åúòãî àöé åøáç íâù åúééúùá íåøâéù åøéúä àìå

,åúîçîíéòâåôä íéðô úðáìäå íéøáã úàðåà éãé ìò
.åúîùð é÷îò ãò íãàá

åðééäåú"øäù ,ò"éæ 'ìàøùé úáäà'ä ÷"äøä øîà÷ã
ìù'òã'ãàì'éäòéãé êéøö éë ,'òãé' àåä 'òã

.äæ øîàî íéé÷ì êéà äìåãâ

àèéùôåéìåãâ ìò êåîñì éôè óéãò ,àðååâ éàäëáã
íé÷ñåôä(ïî÷ì àáåä íéøôà ãé)åøîàù äîã

ãò'ãò åðééä 'òãé àìãììëá ãò àìåäáøä åè÷ð ïëå ,
íéðåøçà(íù ë"åðáå ä"öøú ïîéñ ç"åàá 'éò)àåä áåéçäù

ìò øãäì äöåøä ïëìå ,àì åúå åãåîéìî øúåé úåúùì

כאשר) אמנם הטבע, בדרך ישועה ביזעבורך זיין, בוקע אלץ זיי  קענען גארנישט  פון וויסען זיי און צוזאמען, זיצען יודען

הכבוד', כסא הכבוד)צום לכסא עד ולהגיע המחיצות כל לבקוע בכוחם  יש  ורעות ושלום ואחוה  באהבה  חדא בצוותא יושבים יהודים  ,(כאשר 

רבים . ורחמים ישועה דבר  פעלו איך חידוש  שום  אין וממילא

ש 'עמלק'פח. איך פעם ראיתם האם  - לקחו שומעי את שאל  לאנדאן בעי"ת שבדרון שלום רבי הגה"צ בהיות

י "ג  בן  נער זכור בשבת בתורה קרא אחת פעם מעשה , היה וכה ראיתי..., אנכי זכור... פרשת קורא בעצמו

'מכובד ' איש  אליו ניגש זכור, פרשת קריאת למפטיר לקרוא עמד וכבר הפרשה קריאת את  סיים  וכאשר שנים,

זכור, פרשת לקרוא יותר  למבוגר ותן מהבימה, רד זקן, חתימת לך  אין עדיין יקר, בחור לו, 'עמלק'ואמר ממש  וזהו 

זכור  פרשת ככה .הקורא  ישראל  בן וציער  שבייש אחרי

ר"תפט . 'שכור' אחד  מצד כי אמרו  בתוקףר מרחביכבחששפתותינוווכך להתעלות יכול המשתה ידי על  כי קיע ,

ולאידך  כמוך, מי ה' תאמרנה עצמותיו וכל  חי לקל ירננו  ובשרו וליבו להקב"ה , להודות שיבוא עד השמחה 

ר "ת לז)שרי ראה ום ת מורש'שתוי' לז יהיו(תהילים  ושאכן שמים , לשם השכרות שתהא יתירה  שמירה צריך כי ,

ח"ו . להיפך  ולא ושבח  שיר ברון רקיע  כמרחבי שפתותיו
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àåä íà àìà ïë úåùòì åì øåñà ¯ øëúùäìå åîöò
íà ìáà ,åøéáç úà øòöé àìå òâôé àìù øåøéáá òãåé
éæà êëá øäæéäì ìëåé àì àîù à÷éôñ ÷ôñ åì ùé

øëúùäìî äùòú ìàå áùá òðîéù éôè óéãòù øåøáצ.

úåëæáêéøàäù åîë úåëøáä áåøá êøáúé åæ úåøéäæ
'äùî äèî'á(á"éøúú)àåä ìåãâ áåéç äîë ãò

ìù áöî äéúùä åì àéáú àìù øîùéäìå øäæéäì
æ"îäëøá ,íéãé úìéèðë 'äøåúä úåëìä'á ìåæìæå úåøëù
úåùòì íéòåøä éá÷òá àöåéä ìëå' ¯ íù íééñîå ,äìéôúå

íëøã ô"ò äìàä íéùòîä ìë úààìù úåøéäæá åðééäã)

(äéúùä é"ò ìåùëî éãéì àåáìéçîùå ,íéñðä ìë úà íøëæá í
,ìåãâä åîùì íéçáùîå åðéúåáàì 'ä äùò øùàíäåîë

çéìöé åãéá 'ä õôç øùà ìëå åéòî éàöàö åéäé.'

êëå'åá ìë'á ùøåôî(íéøåô 'ìä óåñ)éîåñáì ùéðéà áééç'
àéøåôáצאøåñéà úåøëùäã øëúùéù àì ìáà ,

ò"âì íøåâ àåäù ,åæî äìåãâ äøéáò êì ïéàå ,àåä øåîâ
åãåîéìî øúåé äúùéù êà ,íúìåæ úåøéáò äîëå ã"ùå

èòî,íúåà íçðéå íéðåéáàä çîùìå çåîùì äáøéù éãë

äîéìùä äçîùä éäåæå ,íáì ìà øáãéå.'

ãåòúåéìâøî ïîìæ íéøôà éáø ïåàâä éøáãî ,êëì êîñ
ãàøáî ì"öææ"èä éøáãá ä"öøú ò"åùä ìò 'íéøôà ãé')

(à"÷ñäéúù øåòéù øàáî ã"åúáå ,'òãé àìã ãò' ïéðòá
äðååëäù ,äìéì ïåéæçá ùøôúð øéòöä éìå' .ì"æå ,íéøåôá
éåøù äéäéù àåä äúùîä ìù áåéçä ø÷éòù ,àåä

áéúëãë ,äçîùá(åè ã÷ íéìäú),'ùåðà ááì çîùé ïééå'
ïúéå ,åæåòî 'ä úåãç äéäé äçîùá éåøù äéäéù úîçîå
ïëì ,'åëå áìä úáçøä êåúî ñðä ìò 'äì ììäå úåãåú
øéëé àìå åúòã ìáìáúéù éàãî øúåé øëúùäì åì ïéà
éîåñáì íãà áééç' åøîàù åäæå ,ììë ñðä ó÷åúá
,'ììëá ãò àìå' àåä 'ãò' êä ¯ òãé àìã ãò àéøåôá

àìã ìåáâ ãò éîåñáì äæá äéúùä áåéç øãâù ì"öøå
,òãéíéîëç úðååë ìåèéá àåä äàìäå äæä ìåáâä ïîù

,äàãåäå ììä ïúéù éãë ¯ éîåñáììáìáúúù ïååéëã
çáùì äðåáúå úòã åá ïéàù àèéùô êë ìë åúòã
éë éúéàøå ø÷åáá åéìà ïðåáúàå ,ñðä ó÷åú ìò øàôìå

.'àåä ïåëð

äæáåùéðéà áééç' ìù åæ àøîéî øçà òåãî ùøôî
àøîâá åëéîñä 'òãé àìã ãò àéøåôá éîåñáì
äæ àìäå ,'àøéæ éáøì äéèçùå äáø í÷' àãáåòä úà
,øëúùäì éåàø åðéàù òîùî àäîã ,øåúñì äùòî
øåîàäì êà ,êë ìë ìåãâ ìåùëî äæî íøâð éøäù
øëúùäì øåñàå äéúùá ìåáâ ùéù øîåì àøîâä úðååë
,åðåùì ÷éúòðå] ,íäì äìò äî éæç ÷åôã ,éàãî øúåé
úéá'ä åîë äøåúá ìåãâ éôî íéøáãä åàöé àìîìà éë
åøîùð àìù éôìå' [ïë øîåì øùôà äéä àì 'íéøôà
øäæéì ùé êëì ,äðëñ éãéì øáãä àá ìåáâä øåáòìî
.'øåáòé àìå ,òãé àìã äæä ìåáâä ãò ÷ø éîåñáì àìù

ïàëîåáìä úà íîåøì àéä íéøåôá äéúùä ïéðòù
íãå øùá ìëåé æ"éòå ,úåéøîåçäå úåéîùâä ïî
,äçîùå äåãç êåúî úåàìôðä ìòå íéñéðä ìò úåãåäì
úà ùáùî àåä éøä èåì ìù åúåøëùë øëúùîä ìáà
àåäù àìà ãåò àìå ,ììë úåãåäì ìåëé åðéàå åúòã
,äùåò úåøëù äáøäã ,íéøåîç íéøåñéà éãéì àåáì ìåìò
àøåòéù íåôë ãçà ìë øäæéå ñìô éðæàîá åéùòî ìå÷ùéå
...íéðô úðáìäá äçéöø ïåò éãéì àáé àìù äéáéìã

באהבה בזיונות וקבלת הוותרנות  מעלת – דבר ביקשה  לא

àúéà'îâá(.áé äìéâî)áåúëä ìò(æ à øúñà)íéìëå'
ùîúùî òùøä ùåøååùçà äéäù 'íéðåù íéìëî
äúöé äòù äúåàá ,àáø øîàå ,åúãåòñì ùã÷îä éìëá

ובאמצעצ. הפורים , ביום  לחתן ברכות שבע  בשמחת השתתפתי כאשר זר, ולא ראו עיני כי  זה, בכל  מאריך הנני

מצא  ועתה ועדה, קהל בפני הראשונים' 'מעשיו לו והזכיר ביין לבו כטוב החתן של  מחבריו אחד קם  המשתה 

הסתגר הסעודה שאחר קאמינא ביודעי אך שוחקות, פנים החתן הראה חוץ  שכלפי והגם  חובו, את לגבות מקום

חרב . כמדקרות רגשותיו את שפצעו כגידין  הקשים  הדברים מחמת שליש בדמעות ובכה מחדר, לפנים  בחדר החתן

עבירה לידי האדם  את תביא שמצוה  יתכן לא והלא ידע ', דלא 'עד במצות חז "ל  התכוונו לזאת וכי אנן , נחזי  ועתה 

עדיף . תעשה ואל ושב כלל , יין ישתה שלא פשיטא להכי למיחש דאיכא במקום  כן על  דמים, כשפיכות שחמורה

לבסומיצא. איניש  'מיחייב ואמרו בלשונם חז"ל  דייקו  כן שעל אמרו, המן בפוריאצדיקים  ארור  בין ידע  דלא עד

'לבסומי אמרו  ולא מרדכי', אלא בייןלברוך  היין יהא ולא עצמו, הפורים  יום עם  לשמוח האדם חובת כי ,'

יום . של בעיצומו  השמחה ותהיה  השנה , ימות כל  אותו המסובבים והדאגות העצבות את לסלק  כאמצעי
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íéðåù íúàå íéìë éðôî åúî íéðåùàø äøîàå ìå÷ úá
íäéøáãëå ,éúùå ìù äúúéîì àéáä äæ ïååò ïëàå .íäá

ì"æ(:àé íù)Y åäá ùîúùàå àùã÷î éáã éðàî ÷éôà
åúãåòñá íäá ùîúùäå ùã÷îä éìë àéöåä ùåøååùçàù
ùé äøåàëìå .éúùå úà âøäå ïäéðéá ã÷éøå ïèù àá ¯
íùë ,ùåøååùçà úà àìå éúùå úà âøä òåãî ,äåîúì
ùîúùäù äìéìä åúåàá âøäð ìáá êìî øàöùìáù

.ùãå÷ä éìëá

åøàéáåé"ôò ,ì"÷åöæ øòâåì÷ äîìù éáø ÷"äâä íùá
ùøãîá àúéàã äîåðéáø' êøò íéùøãî èå÷ìé)

(.æé ä"ø æ"éòëå ,'ùåã÷äêùîðå ,ùìç ì"áéøã äéøá àðåä áø
íìåò åúåàì(ïåéìòä)íìåòì øæçùëå ,úåìéìå íéîé äîë

,éðá' åéãéîìúì øîà äæäìò ãîåò åðéàù éî éøùà

åéúåãéî(åìùî ãéîú øúååî àåä àìà).úåúéë åàá ,äãåáòä
,íäî åìáé÷ àìå úåëæ éìò åãîéìå úøùä éëàìî ìù
,úåëæ íéãîìî íúà éî ìò íäì øîàå êàìî àáù ãò
éðåøèô ãéî ,åéúåãéî ìò ãîò àì íìåòîù äæ ìò àîù
ìåöéð åìùî 'øåúéåå'ä úåëæáù ïàëîå .'íééçì äúéîî

ùîî åèåùôë íééçì úåîî íãàצבäãåòñ äúåàá äðäå .
ãîò àìå ,'ùéàå ùéà ïåöøë úåùòì' ùåøååùçà äåéö

åðåöøë åùòé íìåëù åìù ìòצגìëî åìéöä äæ øåúéåå ,
'úåëìîä úéá íéùð äúùî äúùò'ù éúùå ÷ø .ùðåò
òåîùì íéáééç ìëäù äãåòñ äúåàá äëìîë äâäðù ¯
ïèù àáå åáåç úà úåáâì áåç ìòá àöî ïàë ,äìå÷ì

.éúùå úà âøäå

ãåòéúùå åúåà äùééá íåé åúåàá éë ,äæá åøàéá
åúåà äúðéëù ,ãàî íéù÷ íéøáã åá äçéèäå

åì äøîàå éàðâ ïåùìá(:áé äìéâî)'íéñåñä øîåù' àð òîù
éáà ìù(øàöùìá ìù åéñåñ øîåù äéä ùåøååùçà)äéä éáà ¯

äúà åìéàå ,øëúùä àìå íéùðà óìà ãâðë ïéé äúåù
,úéèúùäå úøëúùä øáëå úéúù ïéé úö÷ ¯äúåà é"òå

åéìòî äøéæâä ä÷úîåä äùåáìò ÷ø óö÷ä àöé ïëìå ,
íéìëî íéìëå' áéúëã åðééäå ,àåä àìå äâøäð àéäù éúùå
äîéìëäå äùåáä éãé ìòù ,íéìëî äéá éø÷ ¯ 'íéðåù©§¦

íééçì úåîä ïî ìåöéðå åðéã øæâ äðúùäצדùé äúòî .
úà åéìò ìáé÷ àìù òùø åúåà äîå ,ïãéãì å"÷ øîåì
ïá å"÷ ,åðéã øæâ òåø÷ì äëæ äðåîàáå äáäàá úåðåéæáä
íéùåòä íéðéîàî éðá íéðéîàî ìàøùéù å"÷ ìù åðá
äìåëé äéøá ìë ïéàù éàãåá ,íéøåñéá íéçîùå äáäàá

åìà úåáåè úåãî øëùá åìëàéù íøëù ìãåâ âéùäìצה.

בגמראצב. שאמרו  מה  ליבו  אל  יב :)וישים  הצדיק (מגילה מרדכי 'שמעי')כי בן יאיר  המלך (בן שדוד בזכות רק  נולד

קלל ' לו אמר ה' 'כי האמונה מתוך אותו, שקילל  גרא' בן 'שמעי את  מלהרוג ונמנע מידותיו על  (שמואל העביר 

י) טז הי ב ' ונצמחה  מרדכי נולד  בה' והאמונה  המידות על  העברה  בזכות שרק והרי שועה .,

נעשהצג. ואין שונות, 'תקלות' גם  מצויים  היום מצוות לרוב כאשר הפורים , ביום ביותר  חיזוק צריכים והדברים

וינהג  מידותיו , על  יעמוד לא אלא ובחוץ , בבית ויקפיד יתרגז  שלא המשמר  על לעמוד  וצריך וד"ל , כרצונו, הכל 

הפורים ... שמחת את להעכיר שלא גם  ירוויח ובכך הוותרנות, במידת

בגמ 'צד. שהנה  המוסר , בעלי בשם אומרים  יב :)וכך שנאמר(מגילה מה א)דרשו  ב עשר(אסתר ואת ושתי את 'זכר 

שיעשו ישראל בבנות משעבדת שהיתה  מאחר להריגה שתצא הגזירה  עליה  שנגזר  עליה', נגזר אשר ואת עשתה

אדרבה אלא עליה  כועס  המלך היה  לא לבוא ומסכימה מתרצית הייתה  שאילו להתבונן צריך ומעתה בשבת, מלאכה

נפלא, חידוש  אלא שעשתה, מה על  נענשת היתה כיצד  כן ואם  המלך ,להיפך.. כבקשת לבוא מתרצית הייתה  אילו

חטאיה , על  לה  מכפרים  היו  בזיונות אותם  הרי מתבזית, כלל .והייתה לעונש  מקום היה  לא ששוב עד

בכתוב לרמז זי"ע  מקאזמיר יחזקאל  רבי הרה "ק בשם זי"ע  ממאדזיץ  ידידיה שאול  רבי הרה"ק  אמר  אכה (אסתר

וז "ל ,יח) וקצף ', בזיון הקצף'וכדי על  לכפר כדי די יהי כט )הבזיון עמו' ח "ה ברכה  .(ישא

בגמ ' דאיתא מהא זצ"ל  שמואלביץ  חיים  רבי הגאון הוכיח טו :)נוראות המן (מגילה  את שזימנה  אסתר ראתה 'מה 

' רש "י, ופירש נס ', לנו ויעשה המקום ירגיש אולי אומר מנסיא בן שמעון רבי רשעוכו', להחניף צריכה  שאני ירגיש

בכבודי  ולזלזל  נלמד זה  מכאן אלא רשע, לאותו  להחניף צריכה שהיא מה  יוסיף  ומה יתן מה  לתמוה  הבאנו וכבר .'

ואף ויום לילה ימים  שלושת צמו ישראל  שבני שאף וצוקה, צרה מכל  ולהציל  לכפר הבזיונות כוח מגיע היכן  עד

עליהם, וירחם שיחוס  הקב"ה  לפני בתפילה בכךעמדו  אסתר הסתפקה  לא  עדיין הרשעאך  המן את הזמינה  אלא ,

ישראל . כלל  כל  על  כליה גזירת תיבטל  אלו בזיונות בזכות כי בכבודה , וזלזלה  היין למשתה

א צה . טובה  מתנה אותה לנצל  שידעו בזיונות של קיתון לקבל שזכו  לאלו הקריאה  תצא שמה,ומכאן 'בזיונות' שר

נפלא  רצון עת  כי  לישועה , הם זקוקים  בהם  הדברים אותם על  רחמים לבקש  לפניהם נקלעה  הכושר  שעת כי 
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éäéåúàî ìá÷ì äëæðù ,ïåöøçåìùî ù"áúé àøåáä
úåðúîå úåðîצוáåø÷áå ,úåòåùé éðéî ìëå áø òôù ,

úìéâî' äàøð áåø÷áå ,äîéìùä äìåàâì äëæð åðéîéá
éøáãë ,äëøáìå äáåèì äéä ìëä ãöéë äëåøàä 'úåìâä
ìàøùé ììë ìù úåøöä ìëîù ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä

ùåøååùçà éîéá øúñà úìéâî ïåâë ,äìéâî äáúëð
ìëäù óåñáì øøáúäå ,íéðååéä éîéá ñåëåéèðà úìéâîå

,äáåèì äéä'äìéâî'ä úà úåàøì äëæð øáëå ïúé éîå

ãáòã äî ìëã ïéòá ïéò äàøðå ,äæä øîä úåìâä ïî

äáåèì äéä àðîçø...

בדבר להיפקד וזכו הפורים  ביום שנתבזו  אנשים  על  לרוב מעשיות שמענו  וכבר הזמן. באותו תפילותיהם  לקבל  הוא

ורחמים . ישועה

זמן  לפני חסיד, איש נאמן ידיד לי סיפר לאחרונה, שאירע  ממה  יצא, כולו הכלל  על  ללמד אחד  מעשה ונביא

ביופסיה  לה עשו הרופאים בדיקת  אחר  בטוב, שלא בתו חשה שהמצב(ביאפסיע)מה שם מצאו  הרופאים ולדברי ,

ובכלל ענין כל לסדר  בידם  אשר בזיונות , של  בערכם והכיר  ידע האמונה ' מ 'באר חי שהוא מאחר ל "ע ... טוב אינו 

על שיוכל  הגון בזיון  אחר ולתור להמתין החליט  זי"ע , מזוויעהיל שלמה'קה  רבי הרה"ק כדברי ממות לפדות גם זה

קבע שבו לביהמ "ד דהו מאן נכנס הבוקר  לפנות ימים כמה  כעבור ואכן סכנה , מכל  בתו את ולהציל  להנצל  ידו

קללות  מיני בכל  אותו ומגדף  מקלל ומבזה, נוזף  וזועק , גוער והחל  הבוקר, לפנות של  בשעות מושבו  את האיש

שותק ולעומתו מקללה, פיו  פוסק אינו הלה כיצד ראו תמהים, יום , בכל  לצידו  היושבים  שכניו  כל  והיו  ובזיונות,

מינוט 10 במשך  אירע  כך אחר, שכן על  אלא עליו והקללות הגערות אין  כאילו ככלותו(דקות)שכננו  ויהי תמימות,

זכות  את לה מעניק  והוא לבתו שלמה  רפואה שיחיש  הבורא לפני והתפלל  בכה  זוית, לקרן האיש  פרש  לדבר

על ביררו  שהם 'בשורה' ובפיהם הלימודים  לשולחן שכניו  היום  במשך אליו כשפנו גם עתה , עליו שעברו בזיונותיו

אל כלל , בדעתו שפוי שאינו  להם  והוברר  עליו, עובר ומה  מעשיו מה  רבו, ומי הוא מי והמבייש , המקלל זה  אדם 

ההוצאות דמי את פדיתי כבר האיש להם  אמר  דיבוריו , לך יכאיבו ולא לב ג'קעשט )תשים שוין  עס האב שלא (איך אלא ,

הללו . 'הוצאות' בזכות עליו לבוא עתידה ישועה איזו להם  גילה 

ביופסיה בדיקת שוב לבדוק  ממנו ותבקש הרופא לבית שתשוב מבתו האיש ביקש  יום, כשהאיר  שעות כמה  אחר

בקל(ביאפסיע) שאפשר קטן דבר בקושי אך שם  שנראה  ימים  כמה לאחר  נתבשרו  ורינה  צהלה  ובקול עשתה, וכן

דא)להסירו כגון קל באופן שיהיה מתברך זה חולי עליו  שנגזר  מי כל רפואה , עסקני של .(בלשונם

זי"ע צו. מבאיאן שלמה  מרדכי רבי הרה"ק  אמר  זי"ע)כה מבאיאן יצחק הפחד הרה"ק  אביו של דהילולא יומא אדר , הנה(בי"ז

וב'ירושלמי' לאביונים , ומתנות מנות משלוח מצות העעל "ט בפורים קיימו ישראל  ה"ג)בני פ"א שהקב"ה(ר"ה  איתא

בני  שאם  פשיטא זה והרי הקב"ה , מקיים לאביונים ומתנות מנות משלוח  מצות אף וא"כ , כולה , התורה  כל  מקיים 

טוב  כל  עליהם שישפיעו ראויים כ 'מתנות'ישראל  נחשב זה  –אין כ'מתנה ' להם  נחשב ומתי אז , ראויים... כשאינם 

להם 'יתן בתורת עכל "ק .מתנות הקב"ה  ומזוני, חיי בני לאביונים'
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ויקחו לי תרומה )כ"ה, ב( 

עולם  לתוך  אלה  בימים  נכנסים  כולנו  ושמחה,  אושר  שכולו  לענן  כניסה  כמו 
קסום ומואר, שרגש השמחה מפעם בו בעוז ותחושות האושר נושאות את הבאים 
בשעריו טפח וטפחיים מעל הקרקע. שוב מתקרבים אנו ליום הפורים, היום שרק 

הזכרת שמו מעלה חיוך ענוג על השפתיים, מעוררת רגשות אושר בלבבות.

בהמולת  היטב  משתלבים  לילדים,  התחפושות  בעניין  הקדחתניים  הדיונים 
הקניות הססגונית, בנעימות המוזיקליות המושמעות ברמה, בשירת ה'ליהודים 
מרבין  אדר  'משנכנס  הוכרז  בו  מהרגע  הנשמה.  את  שכובשת  אורה'  היתה 
נעים אחורה באלגנטיות,  וכאבי הלב מפנים את מקומם,  בשמחה', כל הדאגות 

מאפשרים לשמחה לתפוס מקום של כבוד...

ליום  שמתקרבים  וככל  אדר,  חודש  של  בפתחו 
הפורים, עסוק כל יהודי בשאלה אחת: איך מנצלים 
הזה,  היום  של  עיקרו  מהו  כראוי?  הפורים  יום  את 
ניתן לצאת ממנו ברכוש  ואיך  במה כדאי להתמקד, 
גם  האם  כאחד?  וגשמיים  רוחניים  במובנים   - גדול 
ניתן  בתקופה סוערת וטרופה כמו התקופה שלנו - 
לתת לשמחה את מקומה הראוי, וכיצד עושים זאת? 
אלו  שמחה,  של  האמיתית  המשמעות  מהי  ובכלל, 
פעולות מעשיות היא כוללת, ואיך אפשר לפתוח את 

הלב שלנו ולשמוח באמת?!

היא  אמת  של  שמחה  כי  להבין,  יש  ראשית  ובכן, 
שמחה פנימית, ממעמקי הנפש. אמת, מוזיקה יכולה 
יין בהחלט מרוממת את  לשפר את מצב הרוח, כוס 
וכואב,  עצוב  ודואב,  אבל  אדם  אם  אבל  התחושות, 
הדבר  היותר  לכל   - אלה  חיצוניים  בכלים  ישתמש 
ישפר את מצב רוחו, אבל לא יחולל בו את המהפך - 
לא יביא אותו לרגשי שמחה מתפרצת, רגשי שמחה 

אמיתיים. 

רגש  מעורר  כן  מה  אמת?  לשמחת  מביא  כן  מה  אז 
חזק של שמחה? - התשובה היא 'נתינה'. כשאדם נותן 

למישהו אחר, זהו הרגע בו לבו מתמלא רגשות סיפוק, ורגשות אלה מביאים אותו 
לשמחה של אמת. כשיהודי מתמסר לזולתו, פועל למען נזקק, נותן צדקה ברוחב 
לב - לבו מתמלא אושר, נשמתו נרגשת בשמחה של מצוה, שמחה אמיתית של ממש!

ב', כשהוא מסדר את סדר  אלו הדברים שגילה הרמב"ם בהלכות מגילה בפרק 
מלהרבות  לאביונים  במתנות  להרבות  לאדם  'מוטב  הפורים:  ביום  העדיפויות 
בסעודתו ובשילוח מנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב 

עניים ויתומים וגרים, שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה!'

יוצר  ססגוניים  בסרטים  וכלול  צלופנים  עטור  מנות  שמשלוח  חשבנו  מדהים: 
מצב רוח? הערכנו שבקבוק יין משובח יביא אותנו לשמוח? תכננו לערוך סעודה 
מפוארת, להעלות דג שלם על השולחן, לחלק מנות גורמה לכל הסועדים? - כל 
אלה הם טובים ורצויים, אבל הם כלי עזר בלבד. מה שמביא לשמחה של אמת - 

זה רק דבר אחד:

נתינה. לעני, לאביון, לדל, למך, לכל פושט יד ומבקש עזרה, פינוק כל מבקש סיוע 
במטבע הגון. הפעולות האלה יוצרות שמחה בתוככי הלב, המעשים הללו כובשים 

אחר  למישהו  להעניק  שמחה,  לקבל  זה  לזולת  לתת  אושר.  ברגשי  עושיהם  את 
זה להציף את הלב ברגשות משמחים, לפתוח את הכיס ולתת בכפל כפליים - זה 

משמח שבעתיים!

והרמב"ם מוסיף עוד שש מילים דרמטיות: 'שהמשמח לב האומללים האלו דומה 
לשכינה!' - דומה לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, מתנהג כמוהו, דבק בדרכיו! 
גם מעמידה את  היא  רק שהיא מביאה שמחה,  לא  הנתינה,  יסופר:  כי  יאומן  לא 
האדם במקום אחר, גבוה ונעלה מאשר היה בו אי פעם. בעזרת חופן שקלים או 

דולרים, הופך האדם לדומה לבוראו, מגיע לדרגה עילאית שטרם חווה מעולם!

ואין  תרומה',  לי  'ויקחו  במילים  פותחת  השבוע  פרשת 
כדי  פורים,  ערב  אלה,  לימים  מזו  מתאימה  פתיחה 
הנותן  כי  תרומה',  לי  'ויתנו  כאן  כתוב  לא  לנו:  להזכיר 
תרומה, עם כל הכבוד לנתינה - הוא לוקח הרבה יותר... 
החוויה  את  לעצמך  להעניק  זה  לתת  לקבל,  זה  לתת 
את  למלא  זה  בזולת,  תמיכה  של  העילאית  הרוחנית 
למלך  ולהידמות  להידבק  זה  אמת,  של  בשמחה  הלב 

מלכי המלכים!

החלטה  לקבל  הזמן  זה  הפורים,  ימי  ערב  אנו  ניצבים 
נחושה: הבה ננצל את הימים הקרובים, לחיזוק הנתינה, 
למאמץ למען הזולת, להקדשת כוחות, כסף ומאמצים 
כולו  העולם  את  להציף  כדי  אחר.  יהודי  לשמח  כדי 
 - אותו  האופף  מההווי  אותו  ולשטוף  שמחה  ברגשות 
הבה ניתן, עוד ועוד ועוד, לעניים, לאלמנות, ליתומים, 

למוסדות, למטרות טובות...

הנותן  שניתן.  ובלבד  זמן,  ניתן  כוחות,  ניתן  כסף,  ניתן 
לבו  את  ממלא  כמה,  פי  לוקח   - הלב  מכל  תרומה 
חיובית.  באנרגיה  עצמו  את  מטעין  שמחה,  ברגשות 
הפורים  יום  את  נרומם  הלב,  מכל  צדקה  ניתן  הבה 
ושוב,  ושוב  שוב  עצמה  על  שחוזרת  נתינה  לחוויית 
ונזכה שהפורים שלנו - ובעקבותיו כל ימות השנה - יהיו 

שמחים באמת, רוויי השפעה שמימית וטעוני שפע ושמחה!

שעות פורימיות מכריעות!

משבעה  למעלה  לפני  מעלה  של  ירושלים  את  שעיטרו  ההוד  דמויות  שלל  בין 
ויראי אלוקים. האחד היה  ידידים אהובים, אנשי מעשה  עשורים, התבלטו שני 
הגה"צ רבי שמעון קלפוס זצ"ל, ורעהו אשר נודע גם בשנים מאוחרות יותר, הוא 
תשע"ט.  אב  מנחם  בחודש  שהסתלק  זצ"ל,  שיינברגר  אהרן  מרדכי  רבי  הגה"צ 
הם היו דמויות הוד, שנודעו בעבודת ה' המיוחדת שלהם, ביראת שמים ובמידות 
עילאיות. שעות ארוכות עסקו בתורה בהתמדה וברציפות, וגם תפילתם נישאה 

בדבקות.

בבית  אושפז  הוא  קם.  לא  ממנו  האחרון,  חוליו  את  שמעון  רבי  חלה  לימים, 
החולים 'הדסה' בהר הצופים, כשמצבו הולך ומחמיר - עד כדי שהרופאים כבר 
הציעו לו להיפרד מבני משפחתו כי קיצו קרב. כשרבי שמעון חש כי אכן המצב 

נתינה לשמח לבבות!
להם  ולהעניק  יהודים  לב  לשמח  כדי  בנתינה  בעוסקנו 
לתת  נוספת  אפשרות  על  ולהזכיר  לשוב  הזמן  זה  כח, 
נטילת  באמצעות  כח,  להם  ולהעניק  יהודים  לשמח  כדי 
כפי  בידיכם.  מחזיקים  שאתם  הגיליון  בהפצת  שותפות 
שכל קוראיו מעידים, בס"ד גיליון זה זוכה לשמח ולעודד 
יהודים רבים בכל ימות השנה, ובידכם ההזדמנות לתת כדי 
להפיץ  כדי  רוחם,  את  לעודד  כדי  אחרים,  יהודים  לשמח 

אמונה, ערכים ושמחת חיים בכל בתי ישראל.

הבה נעשה חשבון: בנוסף לשותפים הקבועים, שני יהודים 
נוספים רכשו זכויות בגיליון זה, שמעניק בס"ד מבט ערכי 
כמה  בפניו.  ניצבים  שאנו  הפורים  ליום  ומעודד  משמח 
עבור  הזו  הזכות  גדולה  כמה  עבורם,  הזו  הזכות  גדולה 

יקיריהם המונצחים כאן!

בזכות הכבירה הזאת, לשמח  לזכות  בידכם האפשרות  גם 
חיים,  שמשנה  שבת  עונג  להם  לתת  לעודדם,  יהודים, 
 ,055-677-8160 עכשיו:  התקשרו  ערכים.  שמטמיע 

ותרכשו לעצמכם זכויות נצח! 

מה החזיר אדם מת ממוות לחיים?

לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל ב"ר מאיר הלוי גולדשמיט )אריאלי(

ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח לקראת יומא דהילולא של
כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק רבי יוחנן בן הרה"ק רבי משה זצוקללה"ה מערלוי

יומא דהילולא י"ג אדר, זכותו יגן על תלמידו, עלינו ועל כל ישראל אמן

לעילוי נשמת
הר"ר יצחק חיים ב"ר אלחנן ז"ל

נלב"ע י"ב אדר, ת. נ. צ. ב. ה.
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ביחידות שיחת פרידה  ושוחח עמו  לידידו הרב שיינברגר  ומחמיר, קרא  הולך 
ארוכה ונרגשת, במהלכה ביקש הרב שיינברגר בקשה לא שגרתית:

'הן בעולם הזה היינו ידידים קרובים' - אמר בדמעות שליש, 'ידינו לא משה זה 
בקשה  ממך  אני  מבקש  וחסד.  תורה  תפילה,  פעולות  במגוון  עסקנו  יחד  מזה, 
אחת: בעלותך השמימה ולאחר שייפסק דינך בבית דין של מעלה, אנא תבוא אלי 
בחלום ותגלה לי מה נעשה בדינך, תספר לי כיצד התגלגלו הדברים שם. עז רצוני 

לדעת מה קורה בעולם העליון...'

של  צדיקים  שני  בין  רק  לשמוע  שאפשר  שגרתית,  ולא  מרטיטה  בקשה  אכן, 
ממש... רבי שמעון שמע את הבקשה, וקודם שנפרד מידידו הבטיח בתקיעת כף, 
כי באם יתאפשר לו - יקיים את הבקשה במלואה, ויבוא לספר מהנעשה בבית 

דין של מעלה...

ויהי לתקופת הימים, אין ויהי אלא לשון צער. הצדיק רבי שמעון הסתלק לבית 
דין של מעלה, וכשנתיים אחר כך התגלה בחלום הלילה לידידו הרב שיינברגר. 
הוא סיפר כי לא היה קל עבורו לרדת מבית דין של מעלה, אולם לנוכח תקיעת 
הכף שעשו ובמאמץ רב - ניתנה לו הרשות לספר מקצת מהנעשה בשמי מעל, 
כאשר על רוב הדברים כבר אמר הכתוב 'כבוד אלוקים הסתר דבר'. יחד עם זאת, 
התייחס לשאלה שנשאל לגבי מה נעשה בדינו, ותיאר מהנעשה בבית דין של 

מעלה:

בכנפיהם  נושאים  שמעון,  רבי  של  בעניינו  לדיון  ובאו  נקבצו  מלאכים  מיליוני 
צרורות של זכויות. שעות לימוד תורה ארוכות, זכויות של המוני מצוות, תפילות 
החלו  ובדקו,  בחנו  הדיינים  הדיינים,  שולחן  על  עלה  הכל  ונלהבות.  מרוממות 

לחשב חשבונו של עולם האמת...

מצפה  עיניו,  לנגד  במתחולל  שמעון  רבי  הביט  דרוכה  ובציפיה  רב  במתח 
הדין  בית  אך  עדן.  לגן  הנכסף  הכניסה  כרטיס  את  לו  יעניקו  הללו  שהזכויות 
ממשיך בדיון, בוחן את כל הזכויות, ועדיין - הדיינים לא קובעים דבר, כנראה, 

אין די בזכויות עד עתה!

כמה נורא יום הדין הגדול! הגיעו עוד המוני מלאכים, צרורות של תפילות, תיקוני 
חצות, מצוות רבות שקיים רבי שמעון במסירות ובהקפדה. כל אלו עשו רושם 
עדיין, למרבה החרדה,  אך  ראש,  בכובד  והדיינים התייחסו אליהם  רב בשמים 

רבי שמעון עומד ומביט כיצד הדיינים קובעים פה אחד: 'זה עדיין לא מספיק!'

לא ייאמן! אחד מצדיקי ירושלים, שעבודת ה' שלו היתה לשם דבר, שכל קריאת 
שמע שלו ארכה שעות! - אך זה לא מספיק! ושעות לימודו, התמדתו העצומה, 
מצוותיו הרבות ומידותיו הנפלאות - עדיין לא הספיקו, עדיין לא נחרץ גורלו לגן 
עדן!, עודו עומד וחרד, מתוח ודואג, מי יודע מה ייפסק לבסוף, מה יוכרע לגביו...

ואז, הגיעו משלחות של מלאכים, והעלו על השולחן את זכרו של יום פורים אחד. 
ויום הפורים הזה - הוא שהכריע את הכף ופתח בפניו את שערי גן עדן!

ומה היה באותו יום פורים? - את הסיפור כולו סיפר רבי מרדכי אהרן שיינברגר 
הפושט  'כל  בו  ליום  כיאה  מרוממת  שחרית  תפילת  'לאחר  תיאר:  וכך  בעצמו, 
יד נותנים לו' - גם משמים, ולאחר קריאת המגילה בדבקות ובשמחה, עסקנו 
יצאנו  ולאחר חצות היום  וכהלכה,  יחדיו. קיימנו את מצוות היום כדת  בתורה 

לכיוון בתינו לסעודת פורים...

אלא שאז משהו השתבש: פגשנו יהודי עני ואביון ודמעתו על לחיו. אין לו כסף 
לסעודת הפורים, והלא עיניהם של עניים נשואות ליום הזה... ואותו עני, כמה 

נורא, גם ביום הזה לא היה לו כסף לרכוש מוצרי מזון לסעודת פורים!

היינו בדרך הביתה לחוג את סעודת פורים, אולם ביטלנו את התוכנית. במקום 
בתי  בין  רגליים  בכיתות  הבאות  השעות  את  השקענו  עליזה,  פורים  סעודת 
עני  יהודי  למען  ולתרום  רחמיהם  לעורר  מאנשים  מבקשים  ירושלים,  תושבי 
הזקוק לכסף לסעודת פורים. זה לא היה קל, השעה היתה מאוחרת, רוב תושבי 
ירושלים כבר נתנו 'מתנות לאביונים' בשעה מוקדמת, ובכל זאת - עשינו את 
שלנו, טרחנו והתאמצנו, עד שהיה בידינו סכום נכבד, שיש בו כדי לשמח את 

העני האומלל...

צררנו את כל הכסף שקיבצנו, והעברנו לעני. בבת אחת אורו עיניו, הוא הלך לשוק 
לקנות מוצרי מזון לסעודת הפורים, ואנחנו פנינו לבתינו - לערוך את הסעודה, 
היה  אולם  שובשה,  שסעודתו   - הזה  הפורים  ויום  מהמתוכנן.  מאוחרת  בשעה 

ללבת אש של נתינה ומסירות למען יהודי עני - - - 

זה היום בזכותו צדיק כמו רבי שמעון קלפוס הוכנס לגן עדן. זה היום שהכריע!'

את הסיפור המופלא הזה, שחושף טפח מהנעשה בעולם האמת, קיבלנו מהרה"ג 
הרב  מפי  ודקדוקיו  פרטיו  את  ששמע  המעיד  שליט"א,  רכניצר  צבי  יוסף  רבי 

שיינברגר בעצמו, ויש בו כדי ללמדנו:

יום הפורים לפנינו. הוא מרובה במשימות, עמוס במטלות, מלא במצוות כרימון. 

המצוות  כל  ושמחה.  משתה  מנות,  משלוח  לאביונים,  מתנות  מגילה,  מקרא 

אהובות ומקויימות בהתרגשות ובחדווה, ויחד עם זאת - חשוב לזכור מה העיקר, 

במה כדאי להרבות, ומה הופך למכריע בבית דין של מעלה, וזה רק זה:

נתינה, נתינה, ועוד פעם נתינה. לתת עוד ועוד, לכל עני, לכל מבקש, לכל פושט 

יד. הבה נרבה בצדקה ובנתינה, ביום הפורים ובכל ימות השנה. זו הדרך לפתוח 

שערי שמים להשפיע שפע, זו הדרך לפתוח שערי גם עדן, וזו גם הדרך לשמחה 

של אמת!

גילוי מעולם האמת!

השנה שחלפה עלינו, היו בה לא מעט רגעים של מתח וחרדה, ובפרט במחלקות 

ה'טיפול נמרץ', העמוסות ל"ע בחולים שמצבם הורע עקב הנגיף המשתולל. כזה 

היה גם הרגע הגורלי והמחריד כל כך, בבית חולים ניו יורקי אחד, בו אושפז אחד 

מגדולי הגבירים מחזיקי התורה בארצות הברית, אשר הנגיף עשה שמות בגופו 

והובילו להיות מורדם ומונשם.

להיפרד  המשפחה  לבני  קראו  והרופאים  מאוד,  עד  הורע  מצבו  הימים  באחד 

מעטרת ראשם. הוא כמובן לא היה בהכרה בכלל, מורדם ומונשם, במצב סופני 

ממש, כשהרופאים מעניקים לו סיכויים בודדים לשרוד את השעות הקרובות. 

ובתחנונים,  בבכיות  שמים  שערי  קורעים  לחדרו,  מחוץ  עמדו  המשפחה  בני 

מתקשים לעכל את המצב הנורא...

נושם,  עודו  הוא  נפטר.  כבר  האיש  למעשה  כי  הרופאים  הכריזו  מסויים,  בשלב 

אבל מוחו כבר מת. 'מוות קליני' - מכונה מצב זה, שברוב המוחץ של המקרים 

מוביל גם למוות סופי תוך מספר דקות. בני המשפחה עמדו בחוץ, מתקשים לעכל 

את הרגע הנורא, מסרבים להאמין כי בעוד דקות קצרות תסתיים מסכת חייו של 

אביהם האהוב - - - 

חלפו שלושה חודשים. ביום מן הימים, כינס האיש 'סעודת הודאה', ממש כך. כן, 

הוא יצא מ'מוות קליני' לחיים של ממש, הבריא, התחזק, ואף ערך סעודה. לא 

יאומן כי יסופר, תחיית המתים!

עליו  עבר  מאשר  נשגב  סוד  גילה  ובה  ונרגשים,  קצרים  דברים  נשא  בסעודה 

באותן שעות בהן היה כבר בעולם העליון, וכך סיפר, תיאור שאינו יכול להשאיר 

אדם בשלוות נפש:

'הוכנסתי לאולם גדול ועצום מימדים. לא זיהיתי בו דבר, מלבד היותו מואר באור 

יקרות. ואז נשמע קול האומר שהאיש תורם רבות להחזקת תורה, לצדקה וחסד, 

והרי התורה כבר אמרה 'צדקה תציל ממוות', וזו הבטחה של ממש. ואז, בבת אחת 

נשאבתי החוצה מהאולם ההוא, וחשתי שהתעוררתי מעלפוני...'

כולם האזינו לו בקשב, הגה לא נשמע. את המתח היה ניתן לחתוך בסכין, שעה 

ימי  מתוך  יום  באיזה  היה,  זה  שלב  באיזה  יודע  'אינני  ואמר:  המשיך  שהאיש 

ההרדמה הארוכים בהם הייתי. דבר אחד אני יודע, שזה נחרט בזכרוני בעוצמה 

כה כבירה, עד שהרגשתי צורך לזעוק שאני מקבל על עצמי להכפיל ולשלש את 

תרומותיי למוסדות תורה וחסד, אבל לא היו בי את הכוחות....

עכשיו' - סיים האיש את דבריו המצמררים, 'עכשיו אני פה. נגאלתי ממוות לחיים, 

ויש בי את הכח להבטיח. הריני מקבל על עצמי להכפיל ולשלש את תרומותיי 

למוסדות תורה וצדקה!' - קרא ברגש, וכולם מביטים ואינם מאמינים...

את הסיפור הזה סיפר לנו הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א, אשר בשיחה 

אישית העיד כי במו אוזניו שמע את הגביר בדבריו הנרגשים, ואף סיפר לנו את 

שמו של הגביר - אולם ביקש שלא לפרסם את שמו ברבים. וללמדנו:

יכול  לא  מאיתנו  שאיש  כלים  יש  כוחם.  את  לאמוד  יכולים  שאיננו  דברים  יש 

לשער את גודל ערכם. אחד מהם הוא הנתינה - - - 

כשיהודי נותן לזולת, מעניק מכספו לעני ואביון, הוא מחולל מהפך שמימי. גם אם 

הוא כבר במצב של 'מוות קליני', עוד נותר לו סיכוי של ממש, עדיין יש לו תקווה. 

כי לנתינה יש כח, היא משדדת מערכות עולם, היא הופכת גזרי דין. צדקה תציל 

ממוות - זו לא רק הבטחה או ברכה, זו פשוט עובדה, סגולה בטוחה!

אנו נמצאים ערב ימי נתינה, ימי הפורים. הימים הללו מסוגלים להעצמת הנתינה 

בכל הכח, לעידודה בכל לב. אחים יקרים, הבה ננצל את הימים האלה לתת, לחזור 

יותר - כך נזכה לפתוח לנו עוד ועוד  ולתת, לחזור ולתת עוד ועוד. ככל שניתן 

ושמחה  שפע  רוב  ישראל  בית  כל  ועל  עלינו  להשפיע  נזכה  כך  רחמים,  שערי 

לאורך ימים!
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 (ה ב"כ) ויקחו לי תרומה
 . וכבר שואלים המפרשים מה בא רש"י להסביר בזה.לשמי" –ברש"י כתב: "לי 

אפשר לפרש בדרך רמז עפ"י המשנה באבות "ארבע מידות באדם האומר שלי 
הרי שעיקר  חסיד" –וכו' האומר שלי שלך ושלך שלך בינוני  –שלי ושלך שלך 

אחר. בדרך זה ניתן לבאר את המעלה כשאדם יכול למסור את ה"לי" למישהו 
תמסור  –הפסוק ויקחו "לי" תרומה, תתן את ה"לי" כתרומה את מה ששייך לך 

כמה יכול אדם למסור את ה"לי" בדגות הכי גבוהות ניתן ללמוד  לשני. ועד
 עשה הבא שהובא ב"דרשו" בשם רינה של תורה:מהמ

סיפור מדהים סופר על ידי אחד מנכדי הגאון רבי אהרן בקשט: הוא נודע בשם 
ירי תלמידי ישיבת "השאוולר רב", ונקרא בשם 'רבי ארצ'יק' והיה אחד מבכ

סלבודקה. באחד הימים פנה אליו הסבא מסלבודקה וביקש ממנו לכהן כראש 
הישיבה. באותה תקופה סלבודקה היתה הישיבה החשובה ביותר באירופה, 

 ולכהן בה כראש ישיבה היה התפקיד הנכסף ביותר בעולם הישיבות.
שים לו מספר ר' ארצ'יק השיב כי לפני שיוכל לקבל את התפקיד הנכבד, דרו

ימים כדי לבדוק משהו. כמה ימים לאחר מכן הוא חזר אל הסבא ואמר לו כי 
הוא מצטער אך אינו יכול לקבל על עצמו את התפקיד. הסבא הופתע 

 מתשובתו ושאל אותו מדוע, אך הוא התחמק מתשובה.
במשך מספר שבועות, ניסה הסבא לשכנע אותו לגלות מדוע אינו יכול להיות 

בה, ללא הצלחה. בסופו של דבר, ציווה עליו הסבא בגזרת רב ראש הישי
 לגלות לו את הסיבה. ואז הרב סיפר:

"כשהייתי בחור התארסתי עם אחת מבנותיו של רבי שרגא פייבל פרנק, שהיה 
תלמיד חכם ובנוסף איש עסקים עשיר מאוד שתמך בלומדי תורה. הוא נפטר 

עם ארבע בנות. בצוואתו הוא  והותיר אחריו אלמנה 43מדלקת ריאות בגיל 
ציווה כי כל בנותיו ינשאו לתלמידי חכמים בעלי שיעור קומה, שיתמנו בסופו 
של דבר לראשי ישיבה, והרכוש שהשאיר יספק להם את המחיה הדרושה 

 להם.
אלמנתו של רבי שרגא פייבל, 'גולדה', לקחה את המשימה ברצינות רבה 

, ואכן כל ארבעת חתניה הפכו ברבות וחקרה ביסודיות אחרי כל הצעת שידוך
הימים לראשי ישיבה. אולם הבת הבכורה שלה התארסה תחילה איתי. 
בתקופת האירוסין שלנו", המשיך ר' ארצ'יק, "חמותי לעתיד וכלתי שאלו 
אותי אם אני מעוניין לראות את המפעל המשפחתי. הייתי חתן מאוד נרגש 

במהלך הביקור, שאלתי כמה הם לקחו אותי אל המפעל ו… והשבתי, בטח!
שאלות שסיקרנו אותי, כיצד הם עושים את זה, מדוע הם עושים כך, לאן הם 

 שולחים את הסחורה וכו'.
"למחרת קראה לי אם הכלה והודיעה לי: 'אנחנו מבטלים את השידוך'. הייתי 
המום, היה זה שידוך מהסוג שתמיד רציתי! והאם המשיכה: 'הכלה הזו 
נחשבת לשידוך הטוב ביותר, בעלי ז"ל ואני רוצים רק חתנים שיהיו ראשי 
 ישיבות וגדולי ישראל בעתיד. האופן בו שאלת אתמול את השאלות גרם לי
להבין שאתה יותר מתעניין בעסקים מלימוד תורה, ואין בך את היכולת להפוך 

 לראש ישיבה".
ר' ארצ'יק הסביר לסבא מסלבודקה, כי לפני קבלת תפקיד ראש הישיבה 
הגדולה והיוקרתית ביותר בעולם, הוא ביקש לבדוק שני דברים. האחד, 

לפגוע בה בכך  לראות אם האלמנה עדיין בחיים, מכיוון שהוא אינו רוצה
שתבין שהיא ויתרה על מי שהפך להיות ראש ישיבה גדול. ושנית, לבדוק אם 
כלתו לשעבר אכן נישאה למישהו שהפך בעצמו לראש ישיבה. "בקשר 
לאלמנה, בדקתי את העניין והתברר לי שהיא עדיין בחיים, ולכן החלטתי 

לבעלה של  שאינני מעוניין לפגוע בה ולא אקח על עצמי את התפקיד. בקשר
 ארוסתי לשעבר, עוד לא הספקתי לברר".

כעבור שבוע, חזר ר' ארצ'יק אל הסבא וסיפר כי נודע לו שבעלה של הבת הינו 
רבי משה מרדכי אפשטיין, עילוי הלומד בכולל, אך מעולם לא הפך לראש 
ישיבה. הוא ביקש מהסבא להציע לו את התפקיד הנכבד, כדי שהאלמנה 

 יא את בתה לו!תשמח על ההחלטה להש
רבי משה מרדכי אפשטיין התמנה לראש ישיבת סלבודקה, ומאוחר … וכך היה

 יותר כיהן כראש ישיבת חברון בארץ ישראל.
"אתם קולטים עד כמה הסיפור מדהים?" מתרגש הנכד. "האלמנה זורקת 
אותו מפני שלטענתה הוא אינו טוב מספיק כדי להיות ראש ישיבה, 

מנות להפוך לאחד מראשי הישיבות המפורסמות וכשנקראת בפניו ההזד

הוא מעדיף לוותר על כך, העיקר לא לפגוע  –בעולם, ולהוכיח לה שטעתה 
 באותה אשה".

כאשר נודע הסיפור ל'חפץ חיים', הוא אמר כי ברצונו לפגוש את ר' ארצ'יק, 
 וכאשר אכן פגש אותו, הוא קם לכבודו ונשק לו.

 (טעם הצבי)
 )כה, ב( ויקחו לי תרומה

מה התורה למה התורה לא ממשיכה מפרשת יתרו לפרשת תרומה? ל
 ?"חוצצת" עם פרשת משפטים

הקב"ה אמר כאן למשה רבינו יסוד.  אתה הולך  –אומר בית הלוי תירוץ נפלא 
לקבל תרומות מבני ישראל, תזהיר אותם! אני לא רוצה לקבל תרומות שלא 

משפטים בין מעמד עברו את המסננת של משפט הצדק. לכן שמתי את פרשת 
 הר סיני, לפרשת תרומה. 

לפני שאדם מוציא את התרומה מהכיס, תבדוק אם התרומה הזאת נקיה. אם 
 התרומה לא נקיה, אני לא רוצה אותה בתרומת המשכן!

 אומר הנביא }ישעיה נו, א{ שמרו משפט ועשו צדקה. 
א ישנם הרבה אנשים שנותנים צדקה. הצדקה שלהם באה, כי הכסף שלהם ל

 כשר. לדוגמא:
₪  100שנה ביטוח על הדירה.  כמה עולה ביטוח ?!  20אדם שמשלם -יש בן

 לחודש. 
שנים. לילה אחד הוא נסע לחתונה, נכנסו גנבים רח"ל, וגנבו את  25חלפו להם 

 כל מה שהיה לו בסלון. 
מזמינים משטרה ... מגיע בבוקר ויקטור השוטר, שם אבקה כדי לבדוק  

 תביעות אצבע ...
 "מה לקחו ?"

 "לקחו הכל, חוץ מחמותי.  לא נישאר לאשתי אפילו עגיל אחד!!! "  
". שולחים לחברת הביטוח... ברוך 30,000$ויקטור השוטר כותב הערכת נזק "

 ₪ ! 186,000יום, הוא מקבל צ'ק מחברת מנורה  30ה', אחרי 
הכנסת ברוך ה', לא הכל שלי..."ריבונו של עולם, מזמן רציתי לתרום לבית 

הוא רושם על זה ₪ .  18,000פרוכת יפה, גם לראש השנה וגם לכיפור, זה עולה 
 "לע"נ זכריה בן שלום, נדבת חברת מנורה".

 מנורה תרמה את הפרוכת, זה לא שלו. כי הרי לא גנבו לו את התכשיטים ! 
 !מה אתה תורם פרוכת?! זה כסף גנוב

חוצה. אני לא יודע ממה נבנה אמר רשב"י "בואו ונצא ה –אומר הגאון מוילנה 
 בית הכנסת הזה, ואיזה אנשים בנו אותו". 

 אדם, ומעכב את שכר הפועלים שלו בשלושה ימים.  -הולך בן
 אומרת התורה }ויקרא יט, יג{ ... לא תלין פעלת שכיר איתך עד בוקר.

$ משכורות, שלושה ימים בבורסה,  300,000-אומר בעל הבית: "נשים את ה
... מה זה משנה לעובדים ?!  הם יצליחו לחיות עוד שלושה ימים  4%נרוויח 

 בלי משכורת". 
 אה, אבל אתה עובר על }ויקרא יט, יג{ לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר ?!

 "לא, עזוב... זה בשביל הכולל של אחי... אני נותן את הכסף הזה לצדקה"
שמרו משפט ועשו  הקב"ה לא רוצה את הצדקה הזאת, שנאמר }ישעיה נו, א{

 צדקה... !
לכן קדמה פרשת משפטים, לפרשת תרומה.  תחילת  –אומר הבית הלוי 

 הציווי על המשכן, מתחיל בפרשת יתרו. 
אומר הקב"ה למשה: "תעשה משכן, אבל לפני שאני מצוה אותך להביא 
תרומות למשכן, תצטרך לעבור קודם את פרשת משפטים, כדי לבדוק אם 

 לא". הכסף הזה כשר או 
כסף לא כשר מפריע בעבודת ה' ... בבית המדרש. סידור שנעשה שלא 

 בקדושה, התפילות לא מתקבלות מתוכו ... 
ממילא, באה פרשת משפטים, ו"מעכבת" את התרומה שנעשית שלא 

 בכשרות. לכן באה פרשת משפטים, ומקדימה את פרשת תרומה.
 )ברוך שאמר(

 , ב()כהתרומה  לי ויקחו ישראל בני אל דבר
התמיהה ידועה, מדוע כתב "ויקחו" ולא כתב "ויתנו", ונראה לבאר באופן 
פשוט, עפ"י משל לראובן ושמעון שנסעו בדרך ליריד, הנסיעה היתה ארוכה, 
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ולראובן נגמר האוכל, ביקש ראובן לשמעון שיתן לו מהאוכל שלו, וכשיגיעו 
ר לביתו, אבל למחוז חפצם, יחזיר לו. אחרי ששהו ביריד, פנה שמעון לחזו

ראובן עדיין רצה להתעכב בדרך, ביקש ראובן לשמעון שיקח לו חלק 
 מחבילותיו בעגלתו, ויתנם לו כשיגיע אל ביתו.

לי מהאוכל שלך", אבל  תןהנה, כשביקש ראובן לשמעון מהאוכל אמר לו: "
לי את החבילות הללו",  קחכשביקשו שיוביל את חבילותיו לביתו אמר לו "

ות הם הרי של ראובן וכל הבקשה משמעון היא רק להעביר כיוון שהחביל
אותם ממקום זה אל מקום זה, ורק כששמעון היה צריך להוציא מהאוכל שלו 
ולתת לראובן אז שייך לשון של נתינה. ופשוט. ובזה מבואר היטיב, כי כאן 
כשצריך לתרום למלאכת המשכן שהיא דירה לשכינה כביכול, לא שייך לומר 

מה להקב"ה כיוון ש"לי הכסף ולי הזהב נאם ה'", רק שייך שנוביל "תתנו" תרו
   את הכסף מהבית הפרטי שלנו אל המשכן לכן אמר "ויקחו" לי תרומה".

 )ציוני תורה(            
 )כה, ה( תחשים ועורות

 ססגונא מתרגם לכך לה היו גוונים והרבה לשעה אלא היה לא תחשים י:"ברש
 שתיבת ל"ז י"לרש לו מנין לדקדק ויש. כאן עד' וכו שלו בגוונין ומתפאר ששש

 בלשון הוא כן שמו דלמא, ומתפאר ששש תחש תיבת על פירוש הוא ססגונא
 התרגום על פירוש ל"ז י"רש עשה למה קשה ועוד. מלות שאר כל כמו ארמי
 אדם היה והחיות הבהמות דלכל ידוע דהנה לבאר ויש. זו במלה כאן דוקא

 שמו הוא שם אדם לו יקרא אשר חיה נפש וכל שמות להם קורא הראשון
 כן גם הארמי והלשון לשונות הרבה נתחדשו הפלגה בדור כך ואחר. לעולם

 זו לשעה אלא היה לא דתחש כאן כתב ל"ז י"רש והנה. הזמן באותו נתחדש
 השתא וגם בעולם תחש היה לא הפלגה דור דבשעת נמצא. המשכן בנין לצורך
 רק זה שם לחדש לו מנין ססגונא התרגום אותו קרא למה קשה כן אם. ליכא
 ססגונא מתרגם לכך ל"ז י"רש כתב לכך. המקרא לשון כמו לתרגם ליה הוה
         :התחש של השם זה אין באמת אבל' וכו שמתפאר לפי

 חנוכת התורה()
 )כה, ו( למאר שמן

, פה) בשבת' הגמ פ"ע ל"וי, מלא למאור כתיב ויקהל' ובפ, חסר 'למאר' כתיב
 השרת מלאכי של רבוא' ס באו לנשמע, נעשה ישראל שהקדימו "בשעה( א

 רבוא כ"ק ירדו ישראל, שחטאו וכיון' כו כתרים' ב לו וקשרו מישראל א"לכאו
 ששני ,'התוס וכתבו, "'כו ונטלן משה זכה וכולן' כו ופירקום חבלה מלאכי

 מעשה דלפני ומבואר. פניו אור קרן משה כשנטל לפיכך, היו הוד של הכתרים
 הוצרכו שלא ונמצא, משה של כמו פניהם עור קורן ישראל כל' הי העגל

. חסר למאר כתיב ולכך, ומאיר קורן' הי פניהם שאור, למשכן כשנכנסו למאור
 צריכין היו אז, ההוד קרני פירקו שכבר, העגל מעשה אחר' שהי ויקהל' בפ אבל

 שאתה בשבילך אליך "ויקחו'( ד' סי) תצוה בתנחומא ש"כמ, ממש למאור
' התוס לדעת וגם. מלא למאור שם כתיב ולכן ויוצא" נכנס אתה להיכן רואה

 מקום בכל מאיר' הי הענן שעמוד לאור הוצרכו לא שנה' מ דכל( ב, כב) בשבת
 לא שאלמלי העגל מעשה לפני כ"משא שנה' המ אחר בשביל הוצרכו מ"מ

 )טעמא דקרא( .ולדורותם להם העור קירון נשאר' הי חטאו
 )כה, טו( ממנו יסרו לא הבדים יהיו הארן בטבעת

יש להבין הטעם למה נשתנה דינם של בדי הארון מבדי השלחן והמזבח ששם 
 היו קבועים רק בעת מסעם, ואילו כאן היו קבועים תמיד.

רו מתרצים המפרשים )בספר 'משך חכמה' 'אפריון' וכן כתב ה'חפץ חיים' בספ
"שם עולם" )חלק א' פי"ז( וכבר קדמם האלשיך הק'( , לפי דברי הגמרא )סוטה 
לה, א( שהארון היה נושא את נושאיו, וכל מה שנצטוו 'בכתף ישאו' היה רק 
בכדי להראות שיש מצווה לסייע ולהחזיק את הלומדי תורה, שהארון הרי 

וא נושא את מרמז על כתר תורה. וכשמסייע ומחזיק את התורה, נדמה לו שה
את הלומדי תורה. אבל באמת "הארון נושא את נושאיו", ולכן, היו  –הארון 

הבדים קבועים בארון להראות לזכרון עולם שהתלמידי חכמים הם הם 
המחזיקים את בעלי המשא ומתן. ועוד, שאף בעת שאין התלמיד חכם נצרך 

בל בזכותו של לסיועו של הנותן, כיוון שנתן לו בעת שנצרך, ממשיך הנותן לק
 התלמיד חכם גם הלאה.

ובזה מבאר ה'חפץ חיים' שם, את לשון הכתוב "עץ חיים היא למחזיקים בה", 
ולמה לא כתב "למחזיקים אותה"? אלא, יבואר עפ"י משל, שאב ובנו הקט 

חזק  אותיעוברים בדרכם וחוצים נהר שוטף ושוצף אומר הבן לאביו: תחזיק 
חזק!.  בי: אני מרים אותך, רק תזהר להחזיק שלא אפול למים! עונה לו אביו

הנסמך( על זה הדרך  אתסומך, ואילו הסומך מחזיק ב)הנסמך תמיד מחזיק 
" שהתורה היא היא המחזיקה את בעלי בהנאמר כאן: עץ חיים היא למחזיקים 

 הממון.
לפני למעלה מארבעים סיפור נורא: בעניין הזה, מספר הרב אליהו דיסקין 

שנה, היה בחור באמריקה שלמד בתיכון, והתחיל גם ללמוד באוניברסיטה כי 
אבא שלו רצה שיהיה לו "תכלית" שיהיה עו"ד או רופא וכדומ'. הוא רק לא 
ידע שה"תכלית" זה לימוד התורה... עכ"פ, הבן, חשקה נפשו בתורה. אמר 

כן שנה אחת שתלמד אבל אח"כ לאביו: אני רוצה ללמוד. אמר לו האב: אני מו
תחזור לאוניברסיטה. נסע הבחור לארץ ישראל, וזכה ללמוד אצל הגה"צ רבי 
אליהו לופייאן בכפר חסידים בשנתו האחרונה. אחרי שנה הוא חזר הביתה, 
וכמובן שלא רצה לבזבז את שנותיו בלימודי הבל, פנה אל אביו ואמר לו: "הרי 

, תן לי ללמוד עד החתונה, ואני מוכן ללמוד עוד מעט כבר אני מגיע לשידוכים

כאן בלייקווד ולא לנסוע לארץ ישראל", אמר לו אביו שהוא מוכן, אבל בתנאי 
אחד: שיותר אתה לא מבקש, ואחרי החתונה אתה אכן הולך לאוניברסיטה". 
הוא הסכים. אחרי כמה חדשים הוא אכן התארס, בין האירוסים לחתונה הוא 

ח, כיוון שידע שאחרי החתונה אין לו שום ברירה וחייב התחיל לאבד מצב רו
יהיה להפסיק ללמוד. ומיום ליום ירד לו ה'שמחת חיים'. והאבא רואה ולא 
יודע מה לעשות, מצד אחד הוא רוצה את טובת בנו שיהיה לו מקצוע ביד, 
ומצד שני הבן לגמרי מאבד את חדוות החיים. כמה שיותר התקרב זמן 

יותר בעצבות. ביום לפני החופה, קרא האב לבנו ואמר  החתונה שקע הבחור
לו: "אני יודע בדיוק מה עובר עליך, אני רציתי את האושר שלך אבל אני רואה 
שאתה לא  מאושר מזה, דיברתי עם אמא, והחלטנו שיותר חשוב לנו שתהיה 
שמח, לכן, חמש שנים אחרי החתונה אתה יכול להמשיך ללמוד כאברך 

 נו מפרנסים אותך "קעסט" חמש שנים.בלייקווד, ואנח
שבועיים אחרי החתונה, האבא קיבל "דום לב", הוא היה במוות קליני, 
והרופאים לא נתנו לו שום סיכוי, והנה בניסי ניסים חזר לאיתנו עד לתיפקוד 
מלא. ביום שנגמר החמש שנים מהחתונה, קיבל האב שוב "דום לב", ונסתלק 

 לבית עולמו!
ודע מי מחזיק את מי, היה לוקח על עצמו חמישים שנה! ודבר אמרו: אם היה י

נוסף, שכל החמש שנים כולם חשבו שהאב מחזיק את בנו, אבל אח"ז נוכחו 
 שהבן הוא הוא החזיק אביו! "עץ חיים היא למחזיקים בה".

עם רעיון זה מסביר ה"פנים יפות" )ועוד הרבה מפרשים( את תחילת הפרשה 
לא אמר "ויתנו"? כיוון שרק נדמה לנו שאנו "נותנים" "ויקחו לי תרומה" למה 

לשמי", שאף  –בעוד שאנו רק "לוקחים". ומוסיף לבאר את דברי רש"י "לי 
שע"י התרומה וודאי שתתעשר מזה, ותזכה בחיים, אמנם את התרומה תתן 

 )ציוני תורה(          רק "לשמי" לשם מצוה ולא לשם השכר הבא מזה.
 יח( )כה, זהב כרבים שנים ועשית

הכרובים הם מלאכים קדושים )יחזקאל י( ופניהם פני נערים )סוכה ה:( והקשה 
הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל, מדוע פירש רש"י את הכתוב: "ויגרש ה' את 

 מלאכי חבלה?! -האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים"  
 ותרץ, שבני הנוער יכולים לגדול ולהיות מלאכים קדושים, או מלאכי חבלה

חלילה. תלוי היכן הם שוהים ומבלים! אם על ארון הברית ובקודש הקדשים, 
אזי יהיו למלאכים קדושים. ואם הם בחוצות, על אם הדרך, יהיו מלאכי 

 )והגדת(       חבלה...

  מאוצרות המגידים 
 מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי

ללמד זכות על הנשיאים שלא השתתפו בתחילה בנדבת  הכתב סופרכתב 
המשכן עם כל ישראל, שגם זה כדי שתהיה הנתינה מנדבת הלב ולא בכפיה, 
כי אם ישמעו שהצדיקים כבר נתנו, לא נעים שלא לתת. כמנהג הקדום 
להתרים עבור הדפסת הספר, והיו הולכים לרבנים הגדולים שיתנו דמי 

נתן, וגם הוא יקח ספר כשיצא מהדפוס, וממנו  קדימה, וכתבו בתחילה שהרבי
יראו וכן יעשו, אחר שבאים לעשיר בורשה ומראים לו שהאמרי אמת כבר נתן 

 דמי קדימה, איך לא יתן? וגם זה, הוא כעין כפיה. 
כך אילו היו הנשיאים תורמים בראשונה, היה זה כעין כפיה על נדבת המשכן, 

אים נתנו, וגם זה חסר ב'נדבת הלב', שהיו ישראל נותנים בלחץ משום שהנשי
וזה בהגדרת 'באלימותא'. כי יש כמה מיני אלימות, יש כפיה והכאה, ויש 
תעמולת עסקנים שמשתלטים על מח של האדם ע"י פרסומות הבטחות של 
צדיקי הדור, או מעטשינג ביזנעס, שאני נותן כך וכך רק אם אחרים יתנו 

קה זה כשר וישר, כי ממשכנין על הצדקה, בסכום הזה. וכדו'. בוודאי שלגבי צד
אך תעמולה היא גם כח של אלימות והיא כשרה רק לגבי צדקה ולא לגבי נדבת 
המשכן, כיון שכאן הולך להיות 'חתונה' בין הקב"ה לכל יחיד מישראל, צריך 
שיהיה נתינה טהורה בתכלית השלימות, שלא יהיה כמתנה על מנת להחזיר, 

שיתנו באחרונה, כדי שלא תהיה נתינתם כעין כפיה  לכן סילקו את הנשיאים
על נדבת לבן של ישראל. שאילו ישמעו שהנשיא נתן נתינה הגונה, תהיה 

 אחוז, ולכסף קדושין צריך מאה אחוז של נתינה טהורה.  97נדבת הלב רק 
ואעפ"כ היה איזה טענה על נשיאי ישראל, כי היו יכולים לתת בהסתר וצנעא, 

 ים למצוות וגם לא היה כפיה ואלימות ע"י נתינתם. ובכך היו מזדרז
העסקנים שבאים להתרים ומתלווים עם אדם חשוב, הרי הם ככופים בכח, 
 למטרת צדקה מותר, אך לא לנדבת המשכן, לכן לא באו משה ואהרן להתרימם 
והוסיף הכתב סופר שכן מדויק מלשון הפסוק 'וידבר ה' אל משה לאמר, דבר 

קחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את אל בני ישראל וי
תרומתי', וקשה שפתח בלשון 'ויקחו' ולא 'ותקחו', וסיים 'תקחו את תרומתי', 

 ולא 'יקחו את תרומתי'? 
ותירץ שכן דרך העסקנים שאם הם צריכים לקבץ נדבות עבור מטרה שאינה 

ים עם אדם חשובה כ"כ בכדי לעורר לב האנשים לנדב להם, אזי הם מתלוו
חשוב שייראה כאילו המטרה היא חשובה עד מאד. גם זה הוא כעין 'ממשכנין 
על הצדקה', שאינך יכול להתנגד מול אדם חשוב כזה, הרי זה ממש הפעלה 
של אלימות. ואין הנותן נותן מנדבת לבו בשלימות. אילו לא היה בא עם אדם 

שלגבי צדקה מותר החשוב, לא היה נותן כלל או היה נותן מעט. אמנם אף 
לעשות כן, כשיש מטרה אמיתית, היות וע"פ דין ממשכנין על הצדקה, אך 
לגבי נדבת המשכן, אילו היו משה ואהרן מסתובבים מאהל לאהל לבקש עבור 



 

 ג 

נדבת המשכן, לא היתה התרומה בלב שלם, שאף שאם לא היה רוצה לתת, 
כן להשי"ת. כי יתן לכבוד הצדיקים, ועם נתינות כאלה אי אפשר לבנות מש

רחמנא לבא בעי, לכן אמר ה' שאנשים פשוטים יבואו לגבות, שכשהם באים, 
יוכל כל אדם לענות בשלילה ולא לתת, ואם יחליט לתת, הרי זו נדבת לב 

 טהורה, המתאמת לקדושין שבין הקב"ה לכנסת ישראל. 
לי תרומה',  ועפ"ז מיישב הכת"ס לשון הכתוב, 'ויקחו לי תרומה', ולא 'ותקחו

שאם משה ואהרן יתרימו את הקהל, לא יהיה זה 'לי לשמי', אלא כמו שנהגו 
היום שתורמים 'לשמו ולתפארתו של נדיב או רב פלוני', לגבי צדקה זה כשר 
לתת כיון שהגרח"ק ביקש, שגם זה נכלל בממשכנין על הצדקה. אך למשכן ה' 

 צריך שיהיה נקי לכבוד ה'. 
 קר, נכלל ב'ממשכנין על הצדקה' גם סיפורי מופת של ש

אחד מהקופות צדקה שאלו את הגרי"ש אליישיב אם מותר לספר סיפורי שוא 
ושקר על מופתים שהיו ע"י הבטחה לקופת הצדקה, כדי לשכנע את העם לתת 
לקופת הצדקה. והשיב שגם זה נכלל בממשכנין על הצדקה. לאחר שהדפיסו 

לא אמר כן מעולם, אך ביודעי את הסיפור, צוו למחוק אותו והתכחשו ש
ומכירי מבפנים שהמעשה אמת. כי כל מה שמספרים שהבטיחו לקופה זו 
ונושעו, אין לזה שייכות לצדקה שהוא נותן, הנה יש כאן משפחה שאין להם 
על שבת, מעיקר הדין היו צריכים לכפות לתת להם צדקה, יהיה איך שיהיה, 

שרובם לא היו ומדפיסים לכן מאספים קופת הצדקה אוסף של מעשיות 
ומחלקים בתיבות דואר, ואנשים מאמינים, כאילו הקב"ה השתדך דווקא עם 
קופה זו, שזה ממש משחק ילדים, אך כך משכנעים את האדם אולי גם אני 

ונדמה לו ]אוכל להוושע ע"י הקופה הזו. ומתקשר למספר שלהם ותורם. 
  [.שאילו יתן לשכנו עני, לא יוושע כך. דמיונות שוא

אף שהגבאים המציאו את המעשיות שלא היו ולא נבראו, והתיר הגרי"ש כדין 
ממשכנין על הצדקה, כמו שמותר להכות במקלות, יותר קל לשמוע ולהאמין 
במעשה שלא היה ולא נברא. כך זה כשר רק לגבי צדקה, אך בנדבת המשכן 

ר שהוא קדושין בין כנסת ישראל להקב"ה צריך שיהיה 'מאת כל איש אש
ידבנו לבו תקחו את תרומתי'. בתחילה נאמר 'ויקחו לי', לא משה ואהרן 
יתרימו אותם, כדי שתהיה נתינתן לשמה, ואח"כ תקחו אתם את התרומה 
בסוף. באופן שלא ידעו משה ואהרן כמה נתת, תתן לא לשם משה ולא לשם 

 אהרן, רק לשמו יתברך לבד. 
קדש השלישי, יצטרכו לאסור אילו יצטרכו היום לעשות מגבית עבור בית המ

כל המודעות והפרסומות והתעמולות והפלקטים והבטחות הרבנים וסיפורי 
המופת והסגולות למיניהם, ה' ירחם. יכול להיות שזו הסיבה שבית שלישי 
יורד משוכלל מן השמים... כנודע שנחלקו בזה רמב"ם ורש"י. להרמב"ם הוא 

, אמנם גם שלמה המלך כפה חיוב לבנות בית השלישי, כמו בית הראשון
עליהם מס לבנין בית המקדש, כמו שכופים לבנות בית הכנסת ומקוה וחידר, 
א"כ גם לבית השלישי יהיה מותר לתת שלא לשמה, רק במשכן ראשון שהיה 
מצב של מומרים לא היו יכולים לתת שלא בנדבת לב, או משום שהם מעות 

להחזיר, בלי שום סגולה  קדושין וצריך שיהיה מתנה גמורה שלא על מנת
 והטבה כלל. 

 )הגרמ"י רייזמן(
אומר המגיד רבי   )כה, ב(מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי 

שבתי יודלביץ: מוצאים אנו, כי יש מן התרומות בהן לא הבדילה התורה בין 
עני לעשיר, בין קמצן לנדיב לב, אלא חייבה כל אחד ואחד ישראל בסכום קצוב 

לי להתייחס כלל לאמצעים העומדים לרשותו ולמידת נדיבות ליבו. מב -
מוצאים אנו כי התורה הניחה לכל איש ישראלי  -בתרומת המשכן לעומת זאת 

מקום להביא בו את נדיבות ליבו לידי ביטוי, ואפשרה לו לתרום ככל אשר 
 ידבנו ליבו.

ואל זה  -ב' ו'הממעיט', אל 'נדיב הל -והנה, התורה מתייחסת אל ה'מרבה' 
אשר לא נדבו ליבו, אולם דומה כי כאן המקום לעמוד על סוג שלישי אשר קם 

עם הממעיט...  -בעם ישראל, מי כעמך ישראל, סוג הכורך כאחד את המרבה 
 עם נדיבות הלב שאין למעלה ממנה... -את ה'קמצנות' במיטבה 

ויות הוד המדובר בדמויות הוד אשר עמדו בעם ישראל וזכרם חקוק לנצח, דמ
של יהודים יקרים ונדיבי לב, אשר ביקשו להקדיש את נדיבותם אך ורק לכבודו 

 יתברך!
 אמת:-ושני סוגים נמצאו באותם נדיבי

ואילו בכל הנוגע  -אשר הקדישו את נדיבותם אך ורק לכבודו יתברך  -מהם 
להם עצמם נהגו בקמצנות מופלגת... המדובר ביהודים אשר בטבעם קמצנים 

היו, קמצנים אשר קמצנותם מנעה מהם אפילו להיטיב עם עצמם,  מופלגים
היו הם ראשים וראשונים לכל  -אולם בכל הנוגע לעניני צדקה ועזרה לזולת 

 דבר מצוה!
מבלי שלאיש יהיה  -אשר הקדישו את נדיבותם אך ורק לכבודו יתברך  -ומהם 

י חוץ נראו שמץ של מושג אודות ליבם וידם הפתוחה, יהודים יקרים אשר כלפ
כקמצנים מן השורה הראשונה, קמצנים אשר אינם מסוגלים לפתוח ידם 

שכנה לה נפש רחבה,  -זה, אולם מאחרי מעטה הקמצנות הלזה -אפילו כהוא
נפש נדיבה, נפש אשר כל חפצו של בעליה לא היה אלא להיטיב עם זולתו 

 בטובה הגדולה ביותר האפשרית, טובה של מתן בסתר.
בים וטובים נמנו על כל אחת משתי הקבוצות הללו, רבים וטובים אין ספר כי ר

בתולדות דברי עם ישראל אחזו בידם את מידת הנדיבות ומידת הקמצנות 

והשתמשו בכל אחת מן המידות בשעתה הראויה לה, אולם כאן  -כאחד 
 ברצוננו להתמקד בשתי דוגמאות נפלאות ומיוחדות:

דוגמא ליהודי קמצן בטבעו אשר ליבו פתוח היה כאולם לעזור לכל  -האחת 
אירעה בימי התנאים הקדושים ומקורה בירושלמי )פסחים פ"ד, ה"ט(,  -נזקק 

אירעה בדורות  -דוגמא למתן בסתר בדרגתו המשובחת ביותר  -ואילו השניה 
 מאוחרים יותר, בתקופתו של המהרש"א הקדוש.

 ימה שביני לבין בורא
ובכן, נפתח בסיפורו של הירושלמי, העוסק במגבית צדקה לטובת לומדי 
תורה, מגבית אליה יצא התנא הקדוש רבי עקיבא עם אחד מן החכמים ביום 

 מן הימים.
מביא יין', עשיר -באחד העיירות אותן פקד רבי עקיבא, התגורר אדם בשם 'בן

כי ידו פתוחה לכל דבר שבקדושה. את  גדול, אשר רבי עקיבא ידע מנסיונו
תכנן איפוא רבי עקיבא לפתוח בביתו של אותו עשיר בדוקא,  -סבב ההתרמה 

 ולהעניק לו את הכבוד להיות ראשון לתורמים.
ניגש רבי עקיבא עם שותפו אל  -ואכן, מיד לאחר תפילת שחרית כוותיקין 

 -מת למדי ביתו של אותו עשיר, אולם מאחר והשעה עדיין היתה מוקד
החליטו השנים להטות אזנם מבעד לדלת, בכדי לבדוק אם בעל הבית כבר 
התעורר משנתו. בודאי ידעו הם את אשר יודע כל משולח מתחיל, כי 

מבטא הוא בדרך כלל את חוסר שביעות רצונו  -כשמעירים גביר משנתו 
 בגודל התרומה...

תו, שכן הם שמעו והנה, עד מהרה התברר לשנים כי הגביר כבר ניעור משנ
שיחה אשר התנהלה בינו לבין בנו. אולם בה במידה שהתברר להם כי הגביר 

התברר להם גם כי תהיה זו טעות חמורה  -כבר ער וניתן לדפוק על דלתו 
 לעשות כן...

למסקנה זו הם הגיעו מתוך השיחה אשר שמעו, שיחה אשר התנהלה בין 
לו מה לקנות בשוק לארוחת הגביר לבין בנו, ובה פנה הבן אל אביו ושא

השיב הגביר, והבן הוסיף ושאל:  -הצהריים. "מה לקנות? תקנה עולשין!" 
העולים מעט  -"אבא, בשוק ישנם שני סוגים של עולשין, ישנם עולשין טריים 

יותר, וישנם עולשין רקובים מעט, אשר מחירם עולה לכדי חצי ממחיר 
ושוב הגיעה התשובה המפתיעה: הטריים. ובכן, איזה מן הסוגים להביא?", 

 "תביא מהסוג הזול... לא נורא אם יהיו העולשין קצת רקובים! נסתפק בהם!"...
מלכתחילה, כאשר שמעו שני התנאים את שאלתו של הבן אודות סעודת 
הצהריים, היו הם משוכנעים כי האב יבקשנו לקנות בשר ודגים עם כל 

הם  -ת תשובתו של האב המטעמים, כמנהגם של גבירים. כאשר שמעו א
 סברו כי אולי מקפיד הגביר על תזונה בריאה המבוססת על ירקות בלבד...

אולם כאשר התברר להם כי הגביר מעדיף את הסחורה הישנה והזולה על פני 
הם הגיעו למסקנה ברורה על פיה לפניהם עומד קמצן  -הטריה והיקרה מעט 

ינו מאפשר לו אפילו לקנות אשר טרם נודע כמותו, קמצן אשר חולי נפשו א
 לביתו את המזון המינימלי ביותר!

הרי זו  -"להכנס אל ביתו של קמצן כה נורא, ולבקש ממנו כי יתרום לצדקה 
הרהרו המתרימים בליבם, והחליטו לפסוח על ביתו של  -בדיחה גרועה!" 

הגביר ולהתחיל את המגבית ממקום אחר... "ובדאי שינה הוא את טעמו מאז 
 -האחרונה בה פקדתי את ביתו, הפעם בה פתח הוא את ידו לרווחה!" הפעם 

 הסביר בודאי רבי עקיבא לעצמו את פשר הנהגתו המוזרה של העשיר...
אלא שבסופו של יום, כאשר פנה השמש ושני הצדיקים התפנו לספור את 

גילו הם כי התפוקה דלה למדי... הסכום  -סכום הכסף אשר הספיקו לגייס 
רחוק מרחק רב מהסכום אותו ביקשו מלכתחילה לאסוף בעיר זו...  עדיין היה

לפיכך, בלית ברירה, החליטו לשוב על עקבותיהם ולדפוק על דלתו של 
הרקובים, כאשר בליבם הם אומרים: "אפילו אם יתן -הירקות-אוכל-העשיר

 הרי זה יותר טוב מכלום!"... -העשיר פרוטות בודדות 
 למעשה. -וממחשבה 

על דלת ביתו של הגביר, ומה רבה הפתעתם כאשר קבלת הפנים לה הם דפקו 
 שונה היתה לחלוטין מזו לה ציפו... -זכו 

הם ציפו להתקבל בקרירות ולצאת מן הבית עם נדבה פעוטה של פרוטות 
קיבלם הגביר בכל הכבוד הראוי לתלמידי חכמים  -מספר, אולם בפועל 

אף  -שמע את מטרת הביקור כמותם, בכל האדיבות ובסבר פנים יפות, ומש
הרים תרומה מכובדת עד מאד: הוא הורה לשני תלמידי החכמים לגשת אל 
אשתו ולומר לה כי בעלה ציוה ליתן להם מידה שלמה של דינרי זהב! סכום 

 עתק!
שני התנאים נדהמו למשמע הסכום הגבוה, הם חששו פן אשתו של הגביר לא 

נכונה  -אולם כאשר ניגשו אל האשה תיאות כה בקלות להעניק סכום כה גדול, 
 להם הפתעה נוספת...

 -או מידה מחוקה?"  -"האם בעלי אמר ליתן לכם מידה גדושה של דינרים 
שאלה האשה, ומשלא ידעו הם להשיב, והסבירו כי הגביר נקט בלשון: 'מידה' 

החליטה האשה להעניק להם מידה גדושה, תוך שהיא מסבירה כי אם  -סתם 
הרי שמעניקה היא את הסכום  -מה טוב, ואם לא  -ו של בעלה זו היתה דעת

 העודף על חשבון כתובתה...
כאשר שב רבי עקיבא עם חבירו אל הגביר, בכדי להודות לו על תרומתו 

או  -שאלם העשיר: "אימרו לי, האם נתנה לכם אשתי מידה גדושה  -הנדיבה 
 -העניינים  מדיה מחוקה?", ומשסיפרו לו שני הצדיקים את השתלשלות
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החליט הגביר להביע את הערכתו לשיקול דעתה הנבון ולנדיבות ליבה של 
 אשתו, ובו במקום הכפיל את כתובתה...

בירך איפוא רבי עקיבא את הגביר בחום, נשקו על ראשו וביקש להפטר ולילך 
לא יכול היה להתאפק, ופנה  -לו לדרכו, אלא שבטרם נפרד ממנו הגביר לשום 

"רבי, מוכרח אני לשאלך... מבין אני כי אל ביתי הגעתם בסופו  אליו בשאלה:
של יום, לאחר שסובבתם בין בתי העיר כולם. ובכן, מדוע עשיתם זאת? מדוע 
לא זיכיתם אותי להיות ראשון לדבר מצוה כשם שדרכך, רבי עקיבא, לעשות 

 הקשה העשיר, והכאב ניכר בקולו. -תמיד?" 
החל רבי עקיבא מסביר:  -ה ואומר לך..." "מדוע לא נכנסנו אל ביתך? הב

"למעשה, הגענו אל ביתך בתחילת היום, עם בוקר, והטינו אזנינו לשמוע האם 
 הינך ער והאם רשאים אנו כבר להקיש על דלת ביתך בשעה כה מוקדמת.

שמענו את שיחתך עם בינך, שיחה בה הורית לו לקנות לארוחת  -"בשלב זה 
 -ביותר, ושיחה זו הביאה הותנו לכדי מסקנה  הצהריים מן הירקות הזולים

על פיה יהא זה חסר תועלת לחלוטין  -אשר התבררה בדיעבד כמוטעית 
לנסות להתרימך לדבר מצוה! לפיכך פסחנו על ביתך, סובבנו ברחבי העיר, ורק 
בסיום היום, כאשר ראינו כי עיתותינו בידי וכי עדיין זקוקים אנו לכל פרוטה 

 סיים רבי עקיבא... -לנסות את מזלינו ולדפוק על דלתך!"  החלטנו -נוספת 
יכול אתה  -אלא שהגביר לא קיבל את הטיעון: "רבי, מה שביני לבין בני 

לשמוע. אתה יכול אמנם לעמוד על קמצנותי בענייני שלי מתוך השיחה 
על כך לא יכולת  -שניהלתי עם בני. אולם על המידה בה נוהג אני ביני לבין קוני 

מקמץ  -מוד מתוך אותה שיחה! אמנם קמצן אני, בכל הנוגע להנהגת ביתי לע
שם  -אני ככל שניתן, אולם בעניני שמים, בכל הנוגע לצדקה ומעשים טובים 

סיים הוא, והדברים  -אינני מקמץ מאומה, וידי פתוחה לרווחה בכל עת!" 
 מאלפים ביותר.

במידת הקמצנות  שכן לפנינו דוגמא לאדם קמצן בטבעו, אדם אשר אוחז
זה -עד שהיא מונעת אותו מלהנות כהוא -בחזקה, וכה כבדה היא קמצנות זו 

מכספו ומעושרו הרב! אולם קמצנותו הנוראה, ואף שליטתה המוחלטת של 
לב לכבודו -אינם יכולים לה לנדיבות ליבו, נדיבות -מידה זו בכל אורחותיו 

 וב וראוי!יתברך בלבד, נדיבות לב למילי דשמיא, לכל דבר ט
גדולה היא לאין שיעור ממעלתו  -נדיב' מעין זה -אין ספק, כי מעלתו של 'קמצן

של זה אשר הנדיבות טבועה באופיו, ורק בעם ישראל ניתן למצוא דוגמא מעין 
 זו לקמצנות ונדיבות המשמשות בערבוביא זו עם זו! הפלא ופלא!

 קמצן קדוש
ביהודים המשלבים את מידת זוהי איפוא הדוגמא הראשונה, העוסקת כאמור 

הקמצנות עם מידת הנדיבות באופן בו כל אחת מהן אחראית על תחום אחר: 
 -שולטת בכל הנוגע לצרכי עצמם, ואילו מידת הנדיבות  -מידת הקמצנות 

 משמשת למידי דשמיא...
אולם כאמור, ישנה דרך נוספת בה נכרכות שתי המידות הללו זו בזו, והיו 

תני בסתר, אלו אשר כלפי חוץ מציגים הם קמצנות לאחדים בידם של נו
מופלגת, אומץ יד מוחלט, על אף שבסתר משתמשים הם במידת הנדיבות 

-רק לכבודו יתברך, שלא על מנת לקבל פרס או להתכבד במתת -שבליבם 
 ידם. הסיפור הבא, עוסק ביהודי שכזה.

הבחין כי יכולים המבקרים ל -בבית הקברות של קראקא, עירו של המהרש"א 
בסמיכות לקברו של המהרש"א טמון יהודי אשר על מצבתו חקוק התואר 

שואלים אתם,  -מחמיא: 'יעקב הקמצן'... "מה פשר ה'שכנות' הזו?" -הבלתי
מן הראוי להקדים ולספר  -ואכן השאלה במקומה... אולם בכדי להשיב עליה 

 את סיפורו של אותו 'יעקב הקמצן'...
 נודעה תופעה מעניינת... -, בתקופתו של המהרש"א ובכן בעיר קראקא

כאשר היתה אחד מנשות האביונים, אשר נמצאו בעיר למכביר, מגיעה אל 
הדייג ומבקשת כי מכור לה ראש וזנב של דג, בטענה כי אינה יכולה להרשות 

הוא היה שוקל לידידה שני דגים שמנים,  -לעצמה את רכישת הדג כולו 
לאלו  -הגביר' החליט להעניק דגים חינם על חשבונו  ומסביר לה כי 'שמעון

 אשר אין ידם משגת לרכשם...
 -כאשר היתה היא מגיעה אל חנותו של הקצב, ומבקשת מעט עצמות חמין 

הוא היה ממהר לארוז לה שני קילו של בשר שמן, ומשטענה כי אין בידה 
ן העשיר' הוא היה מניח דעתה כי 'זלמ -האמצעים לשלם תמורת המעדן היקר 

 ניאות להעניק בשר חינם לכל תושב נזקק, על חשבונו...
וכך היה חוזר על עצמו המחזה גם בחנותו של הירקן... האביונית היתה 
מבקשת מעט שאריות, המוכר ממהר היה להגיש לה פירות וירקות משובחים 

הו... אין מה לדאוג... 'יסוף הסוחר' כבר ישלם  -ובנוגע לתשלום  -ביד רחבה 
 עבור ירקותיהם של אביוני העיירה...

כך נהנו עניי העיר במשך תקופה ארוכה מארוחות משביעות ומזינות חינם אין 
כסף, אולם עובדה אחת הציקה להם וטרדה את מנוחתם: ידוע ידעו הם, כי 
אף ש'שמעון הגביר', 'זלמן העשיר' ואף 'יוסף הסוחר', הינם אנשים אמידים 

וש לא ניתן לומר כי הם עשירי העיירה! בעיירה היה הרי שבפיר -ובעלי ממון 
בשם 'יעקב', או ליתר דיוק: 'יעקב  -עשיר מופלג, גביר אדיר, ממש מליונר 

 הקמצן'...
ולא בכדי זכה 'יעקב' הלזה לתואר המפוקפק... ניתן לומר כי הוא זכה לו בדין 

וני זה, ואיש מאבי-ולא בחסד... מעולם הוא לא פתח את ידו אפילו כהוא

פרוטה מממונו של -העיירה לא יכול היה לדלות מזכרונו מקרה בו נהנה בשוה
 הלזה...

"הרי אין זה הוגן! מדוע על 'יוסף' ו'זלמן' ו'שמעון' מוטל לשאת בעול החזקת 
התקוממו הכל, "מדוע לא יתרום גם יעקב את חלקו וירים את  -עניי העיר?" 

ולם דומה כי לאזניו של יעקב היו הם מתלוננים מפעם לפעם, א -תרומתו?" 
לא הגיעו כלל כל אותם דיבורים... הוא לא שינה את הנהגתו, ונמנע באופן 

 מי...-עקרוני מלהעניק דבר מה בעל ערך לאי
כאשר מכלימים היו את פניו של יעקב ברבים, כאשר גוערים היו בו על 

מו את קמצנותו, כאשר הוכיחוהו וטענו כי נראה שסבור הוא שיוכל ליטול ע
לא היה יעקב משיב מאומה, רק פושט את ידיו לצדדים  -כספו אל קברו 

כביכול מבקש לומר: "צודקים אתם, אולם מה אעשה ואיני יכול? פשוט אינני 
 מסוגל להפרד מכספי וליתנו לאחר זולתי!"...

לא שררה עצבות  -אין פלא איפוא, כי כאשר נפטר יעקב הלזה לבית עולמו 
דידים לא נמצאו לו מבין שכניו ומכריו, איש לא יכול היה רבה בעיירה... י

מי, אפילו אחד מבני העיירה לא -להצביע על מעשה טוב אשר עשה כלפי אי
חש כי חב הוא לו הכרת הטוב מסיבה כל שהיא, וכך כשמנין מצומצם של 

הובל יעקב אל מנוחתו האחרונה, ועל מצבתו  -מלוים צועד סביב מיטתו 
למען ישמעו ויראו כל  -ואר המוזכר לעיל: 'יעקב הקמצן' נחקק בהבלטה הת

 הקמצנים שכמותו...
נראה כי נפל דבר בשגרת שלוות חייה  -אלא שלאחר מותו של 'יעקב הקמצן' 

 של העיירה קראקא.
הוא התנה את  -כאשר הגיעה שוב האביונית אל הדייג וביקשה דג לשבת 

 -ל חנותו של הקצב קבלת הסחורה בתשלום מלא, כאשר היא המשיכה א
 דרש אף הוא מחיר מפולפל, המחזה חזר על עצמו אצל הירקן...

הפסיקו את  -התברר, כי 'שמעון הגביר', 'זלמן העשיר' ו'יוסף הסוחר' 
תמיכתם בעניי העיירה, ומעתה הוטל על כל אחד מהם לדאוג לעצמו לפרנסת 

 בני ביתו...
המהרש"א, רב העיירה, האביונים המודאגים החליטו לשלוח משלחת אל 

זימן הרב את שלשת הגבירים בכדי לברר מדוע  -ובעקבות המידע שמסרו 
 הפסיקו באופן פתאומי את מעשה הנדבה לא היו אחראים שנים כה רבות.

התשובה אשר שמע, היכתה את המהרש"א בתדהמה מוחלטת. שכן כך אמרו 
 לו השלשה:

ו מצויה לנו ברווח כדי צרכנו "רבי, אמנם אנשים אמידים כולנו, אמנם פרנסתנ
ויותר, אבל בשום אופן אין באפשרותנו לפרנס את בני העיירה כולם! במשך 

היה זה 'יעקב הקמצן' אשר העניק לנו מידי שבוע את  -כל השנים שחלפו 
הסכום הדרוש לשם פרנסת עניי העיירה, והוא היה אף זה אשר ביקש כי איש 

אין אנו יכולים  -עתה, משנפטר יעקב  לא ידע על מעורבותו בדבר מצוה זו!
שוב לעמוד בהוצאה הכבירה, ובעל כרחנו נאלצנו להורות לבעלי החנויות 

 להפסיק את ההסדר המועיל!".
עוד באותו היום כינס המהרש"א את כל בני קראקא, וסיפר להם על אשר 

החיים, -התגלה לו זה עתה. עוד באותו היום צעדו כל בני העיירה אל בית
ביקשו מר' יעקב מחילה על שחשדוהו  -מעות רותחות תלויות בעיניהם וכשד

לשוא וכפרו בטובתו. עוד באותו היום התכנסו שבעת טובי העיר והחליטו פה 
אחד כי יש לשנות את הכיתוב המשפיל החקוק על מצבתו של ר' יעקב, אולם 

 המהרש"א לא הניח להם לעשות זאת...
הוא  -כל הנוגע לכבודו שלו... עבור עצמו "לא ולא! קמצן היה יעקב, קמצן ב

לא ביקש מאומה: לא תהילה ולא כבוד, לא פרסום ולא יוקרה... את כל מעשיו 
עשה הקמצן הזה אך ורק לשם שמים, אך ורק לכבוד בוראו יתברך, כאשר הוא 

ובשתיהן יחדיו מחולל  -אוחז בידו את מידת ה'קמצנות' עם מידת ה'נדיבות' 
 ייו.ח-את מופת הנהגת

כבוד הוא לו! אין למחוק את תוארו ממצבתו, -"קמצן היה יעקב, ותואר זה אות
קברוני נא בסמוך לקברו של 'יעקב הקמצן',  -אולם זאת אבקש: לעת פטירתי 

סיים המהרש"א,  -והלואי ואזכה להיות במחיצתו אף בעולם שכולו טוב!" 
 וכדבריו נעשה כמובן.

 -ודי אשר חיבר בהנהגתו כאמור 'נדיבות' זהו איפוא הסיפור השני, אודות יה
עם הנהגת 'הממעיט', וכל אשר עשה לא  -עם 'קמצנות', את הנהגת 'המרבה' 

עשה אלא לשם שמים. מי כעמך ישראל אשר נמצאים בו יהודים שכאלו, 
יהודים אשר כל כולם מסירות לכבודו יתברך, יהודים נדיבי לב אשר העפילו 

                   ! בנדיבותם לפסגות כה נוראות
 )דרשות המגיד(

 
 )כה, ב( ויקחו לי תרומה

 יעסוק לעולם שאמרו ל"בחז מצינו הלא המפרשים מקשים לשמי. לי י:"ברש
, לשמה בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא אפילו ובמצות בתורה אדם

 שלא שמצוה י"אעפ כי ל"וי לשמה דוקא התורה ציותה זו במצוה ומדוע
 שכר מקפח ה"הקב אין כי שכר עליה ומקבלים מצוה נחשבת כן גם לשמה
 מקום להתקין יכולים לא לשמה שלא ממצוה מ"מ אבל, נאה שיחה של אפילו

 מקום לבנות כדי. בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו כ"כמש, השכינה השראת
 , ורצוייה טהורה בכוונה, דוקא לשמה לעשות צריך השכינה להשראת



 

 ה 

 אחד כל בתוך בתוכם אלא נאמר לא בתוכו בתוכם ושכנתי אומרים ל"וחז
 כמו, הישראלי איש בלב הוא השכינה והשראת המקדש דעיקר פירוש, ואחד

 לטהר הארם צריך כמה כ"א, לשכינה מדור הוא צדיק דכל ה"השל שאומר
 השראת כי, ורצויה טהורה בכוונה לשמה המעשים שיהיו לבו את ולזכך

 בכל' ד את שעבדו הקדושים ל"חז. לשמה שלא להיות תוכל לא השכינה
 אין כי, באמת לעבדך לבנו וטהר תפלה וסידרו בזה הסתפקו לא ונפשם לבבם

 שיודע מי כי: ל"וז ז"ט פרק ישרים המסלת שאומר כמו, הלב לטהרת שיעור
 הסבא מרן. ל"עכ ת"י אצלו ואהוב למקום יותר המתקרב הוא יותר לבו לטהר
 בעיני חן שתמצא פעולה איזו לעשות רצה פעמים כמה כי סיפר ל"זצ מקלם

 לבקורת סיבה ימצא שלא קרה לא פעם ואף ל"זצ סלנטר ישראל' ר הגאון רבו
 רצויים שיהיו ה"הקב לפני מעשים לעשות קשה כמה אמר כ"א, מעשיו על

 המזבח גבי על עולה שאין כשם ו"ט בפרק ישרים המסלת שאומר כמו, לפניו
 אי כך, סיג מכל לגמרי טהור שכבר נפה ג"בי מנופה נקיה סלת אלא שלמטה

 השלמה ל-הא מעבודת להיות העליון מזבחו רצון על לעלות אפשר
, שאמרנו מה וזהו, מיני סיג מכל הטהור שבמעשים המובחר אלא והמובחרת

 מיני מכל טהורים מעשים דרושים השכינה להשראת מוכן יהיה שהלב כדי
 שיהיו מעשים לעשות להשתדל חייו ימי בכל אדם של העבודה כל וזוהי, סיג
 . שמים לשם רק

ובכל  לשבת, משבת צם שהיה איש חי ל"זצוק מוילנא א"הגר בימי כי מספרים
 אחת, אבן גבי על לנוח יושב היה הדרך ובאמצע למקוה, הולך היה שבת ערב
 כששמע מזה הגאון מוילנא, ציווה לראותו, מתאספים היו מוילנא הילדים וכל

 לצום! שוב יכול אותו איש היה לא אז ומני יותר, יתאספו לא שהילדים
 לשם וצם גדול צדיק היה הזה האיש כי ספק שאין מוסר הבעלי ואומרים

 צדקתו בתוך אלא לראותו, מתאספים שהילדים הזה הכבוד בגלל ולא שמים
 בטל הזה שהכבוד י"לו, ואעפ חלקו שהילדים הזה מהכבוד שמץ התערב

 מכאן, לצום! מסוגל היה לא כבר הזה הכבוד לו שחסר כיון זאת בכל במיעוטו,
  מעשיו. על לדקדק צריך האדם כמה

 יצא למה 'אחר' על הירושלמי, בשם ו"ט דף חגיגה במסכת' בתוס הובא
 גדולי לכל קרא למהלו שבא וביום ירושלים, מגדולי היה אבויה רעה, לתרבות
 ונתעסקו ישבו' וכו אחד במקום יהושע' ולר א"ולר אחד בבית והושיב ירושלים

 של כחה גדול כך אמר' וכו אותן והקיפה השמים מן אש ירדה תורה בדברי
 לשמים כוונתו היתה שלא ולפי לתורה! מקדישו אני הזה הבן יתקיים אם תורה

 הזו הכוונה את המגדיר הזה הרעיון ואיום נורא ל."עכ בו נתקיימו לא לפיכך
 ל"זצ הסבא אמר זה על רעה! לתרבות יצא זה ובשביל השמים לכבוד שאינה
 אם זאת ובכל הספר לבית הביאו אלא תורה אתו למד לא האב הלא מקלם
 כ"א רעה לתרבות הבן יצא כבר שמים לשם שמץ מכל טהורה היתה לא כוונתו

 לשם שלא פניה איזו בו ויש הילד עם תורה שלומד המורה וכמה כמה אחת על
 רעה! לתרבות יצאו שהתלמידים גורם הוא כמה עד שמים
 דעו בידיכם, הופקד האומה עתיד ישראל ילדי גורל ומדריכים מחנכים מורים

ו "ח אתם שעלולים ומה שמים לשם טהורה במחשבה לתקן בידכם שיש מה
 טהורה.  שלא וכוונה עצמית פניה של בשמץ לפגום

 להגר"י ניימן( –)אמרי יעקב   

 
 הסוד של תחילת פרשת תרומה 

ישנו מדרש פליאה לכאורה, חז"ל במדרש )ילקוט תהילים שמ"ו( כותבים כי 
 הקב"ה בא, כביכול, בטענה לדוד המלך ע"ה.

"אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש שבתי בית דוד המלך התחנן להקב"ה 
אמר לו הקב"ה לדוד, בתחילה אתה אומר "אחת שאלתי מאת  ה' כל ימי חיי"

ה'" דבר אחד "אחת", והנה לפתע אתה מבקש רשימה ארוכה: שבתי בבית ה' 
כל ימי חיי, לחזות בנועם ה', ולבקר בהיכלו כי יצפנני בסוכה ביום רעה יסתירני 
 וכו'" אמר דוד: רבון העולמים, ממך למדתי. אני תלמיד טוב. אתה אמרת "מה

ליראה", ואח"כ התורה פירטה עוד כמה דברים:  כי אםה' אלוקיך שואל מעמך 
"ליראה את ה' אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את ה' אלוקיך 

 רשימה של מצוות עשה. מדרש פליאה.בכל לבבך ובכל נפשך", 
 "שאלתי" -"אחת" 

דוד המלך המפרשים שואלים מה הכוונה בלשון הזו "אחת שאלתי" מדוע 
 התבטא בנוסח כזה, והם אומרים כאן גם רמז עמוק מתוק מדבש:

 " זו הנשמה. "שאלתי" נהייתי "שואל".אחת"
נשמתו של אדם נקראת ארבעה שמות: נפש, רוח, נשמה, יחידה. "אחת" היינו 
"יחידה": "אחת" שאלתי מאת ה', את ה"אחת" אני שאלתי מאת ה'. כלומר, 

 שואל. -שומר שכר אלא  אינני שומר חינם, אני לא
תאזינו. ישנם ארבעה שומרים: שומר חינם, חייב כאשר פשע בשמירתו ופטור 

חייב בגניבה ואבידה, ופטור  -אם התרחשה גניבה או אבידה. שומר שכר 
באונסים, שואל, חייב גם באונסין ופטור אם מתה מחמת מלאכה. דינים אלו 

 .וודאי אתם יודעים, ולמדתם אותם בבית הספר
ועתה מורי ורבותי, באותה שעה קשה, כאשר בית דין של מעלה ישאלו את 
האדם, למה פשעת, למה ציערת את בני ביתך, לא באת לבית הכנסת. מדוע 

הרי פשעת. הוא יענה: לא. לא פשעתי היה לי אונס "בית  -לא למדת תורה 
 הדין, בבקשה תעזבו אותי ואל תתנו רשות למלאכי חבלה להענישני" יצעק

 "הייתי אנוס!".

הוא שואל על  -אבל מה לעשות, הבעיה שלו תהיה ש"אחת שאלתי מאת ה'" 
הנשמה שלו, ושואל חייב באונסין: "א"כ אין תירוצים!" יאמרו לו בבית דין של 
מעלה: "תירוץ אונס לא מתקבל כאן". אנו חיים בעולם כ"שואל" שחייב 

 באונסין.
ל מעונשי החטאים, מה בכל זאת אפשר א"כ, איזו חומת הגנה יש בידינו להינצ

כי כידוע  "בעליו עמו לא ישלם"לעשות כדי להינצל? ישנו פתח מפלט אחד 
גם השואל פטור, כדברי המשנה הידועה:  -אם הבעלים בתוך העסק  -להלכה 

"השואל ושאל בעליה עמה או שכר בעליה עמה פטור שנאמר אם בעליו עמו 
, להכניס את בורא העולם בשותפות. א"כ העצה היא, כביכול לא ישלם".

שהקב"ה  -. ואז כאשר אדם משיג בתוך ליבו של כל אחד" -"ושכנתי בתוכם 
 "בעליו עמו לא ישלם"...יכול לפטור את נפשו מאונס. כי  -ישכון בתוכו 

בעל ה"שפת אמת" אומר את הרמז הזה לגבי בלעם הרשע שאמר )בפרשת 
כלומר הקב"ה כביכול לא  ל בישראל""לא הביט און ביעקב ולא ראה עמבלק( 

מסתכל על העבירות של עם ישראל. איך ולמה אינו מסתכל? כי "ה' אלוקיו 
 עמו"! כפי שאמרנו "בעליו עמו לא ישלם"... הפלא ופלא.

"אחת שאלתי מאת ה' שבתי ואם כן, נבין גם, את בקשת דוד המלך מהקב"ה 
"שבתי בבית גדולה עד מאד הוא ביקש בקשה אחת  בבית ה' כל ימי חיי וכו'",

להיות כביכול שותף עם קב"ה ואז, הוא כבר במילא יקבל  -ובכך  ה' כל ימי חיי"
למה? כי בעליו עמו  "ביום רעה יסתירנו בסתר אהלו"את ההגנה מפני הצרות 

"כי יצפנני בסוכה ביום רעה יסתירני בסתר לא ישלם" וימלט מכל המצוקות: 
 אהלו".

"שבתי בבית שונה קצת: דוד המלך ביקש דבר אחד  )שמעתי להסביר בנוסח
אך בתוך בקשה גדולה זו נכללים ממילא פרטים רבים נוספים,  בעליו עמו" -ה' 

כי למי שיש את הקב"ה יש לו את הכל... אמר דוד להקב"ה: ממך למדתי 
שביקשת בקשה אחת גדולה ונשגבה הכוללת פרטים אחרים נוספים, תבעת 

הכוללת הכל. וזו אכן חכמה של דוד המלך ע"ה לדעת  - "יראת שמים"מאתנו 
שעמו מרויחים עולם  -לבקש את הבסיס העיקרי שעליו בנויות מעלות רבות 

 ומלואו(.
 כהנים -בעליו עמו / כולם 

 להיות קרוב ממש להקב"ה, זה התפקיד שלנו "בעליו עמו".
בבית הכנסת בארה"ב קרה לו מקרה  שמעתי פעם סיפור מרב פלוני, כי רבאי

מוזר. ביום סיפור הצטרף למתפללים, כמידי שנה, יהודי המגיע לבית הכנסת 
פעם אחת בשנה. והנה, לקראת תפילת מוסף פסע האיש אל הרב "כבוד הרב, 

 אני רוצה להיות כהן". -קח נא ש'יק של חמש מאות דולר 
 הרב הביט עליו בתמיהה רבתי: "מה?!".

המושגים שלו היו בכסף, והראש שלו היה רק בכסף, הבין שחמש היהודי ש
מאות דולם הינם מחיר זול לרב כזה חשוב, ולכן הרב תמיה ושואל "מה?!". 
מיד הציע: "אני אכתוב ש'יק חדש על אלף דולר, פשוט, אני מעוניין להיות כהן 

, לפחות ביום כיפור זה. בשנה הבאה כבר נראה". הרב כמובן מיאן. והוא -
במקביל, העלה את המחיר עד שהגיע לאלפיים דולר. הרב כבר לא היה מסוגל 
לשתוק פתח את פיו שנית: לא עולה בדעתי מחשבה, מה יכול להסתתר 
מאחורי בקשת, מדוע אתה מתעקש ורוצה כל כך להיות כהן, אילו היית בא 

 להתפלל מידי יום ביומו ניחא, אבל...?
את האמת. הסבא שלי היה כהן. גם אבי  האיש עם הארץ, השיב: "אגיד לרב

רצוני להיות כמותם. גם אני רוצה להיות כהן". חייך הרב ואמר: נו,  -היה כהן. 
 אם כן, זה יעלה לך רק חמש מאות דולר ותהיה כהן...".

כי אכן כל אחד יכול להיות כהן  -לא באנו להגיד בדיחות, אלא ההיפך, לאמר 
 ללא כסף.

נשאלת השאלה,  "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"בפרשת יתרו נאמר 
איך אפשר שכולם יהיו כהנים, וכי אפשר לרכוש כהונה בכסף או בכל משהו 

 אחר?! התשובה היא: כן.
זו  "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל"

לפני  הייתה השיחה השמוע'ס הקצר, שמשה רבנו התבקש לאמר לעם ישראל
מתן תורה. מה באמת חשוב כל כך בשמוע'ס זה שהתייחד כהקדמה למתן 

"לא תורה, עד שה' אמר למשה רבנו שיגיד את הדברים, ורק את הדברים הללו 
מה טמון בהודעה שה' אמר ליהודים "ואתם תהיו ליו ממלכת  פחות ולא יותר"

 כהנים וגוי קדוש"?
 -בית המקדש, כי חלק מהבהמה אנו רגילים להבין לגבי קרבנות שהוקרבו ב

מהקרבן עולה למזבח וכביכול נמסר לשמים לשולחן גבוה, והחלק האחר לא 
נמסר לגבוה אלא נחלק לכהנים, ויש קרבנות מסויימים שגם הבעלים מקבלים 

 בשר מהקרבן, אך זו טעות.
הכהנים אוכלים על יד  "כהנים כי קא זכו משולחן גבוה קא זכו"הגמרא אומרת 

של מקום. היינו, שכל הקרבן עולה ונמסר לשולחן גבוה, אלא שאח"כ,  שולחנו
הקב"ה נותן קצת לכהנים המסובים על יד שולחנו, אבל אופן אישי ופרטי 

 מאום אינו שלהם, אלא הכהנים מקבלים ממנו, מהקב"ה.
רבותי. לקראת מתן תורה, הקב"ה הודיע לנו, תדעו לכם, כי גם אתם אמורים 

ם!! להתקדש "גוי קדוש" ולאכול משולחן גבוה. תשמרו על להיות כך, ככהני
התורה כראוי במדויק ותזכו כולם להיות ממלכת כהנים. ועד כדי כך חז"ל 

"פתח הכתוב במזבח אומרים )במקום אחר( איך נראה שולחן של יהודי כשר 
וסיים בשולחן, לומר לך כל זמן שבית המקדש קיים המזבח מכפר עליו, אבל 



 

 ו 

השולחן שלי בבית יכול  המקדש, שולחנו של אדם מכפר עליו", אם אין בית
להיות מזבח, הלחם כקרבן והיין כנסכים. היהודים שנהיו "ממלכת כהנים" כל 
אחד מהם אוכל על שולחן גבוה, ישן בביתו של בורא העולם, הולך בחדריו, 
ומטייל בגנו, הוא בסך הכל תייר בבית של מישהו אחר... וזה קורה כאשר 

 יימים את ה"בעליו עמו" את ה"ושכנתי בתוכם"מק
ואם אתה תייר במלונו של ה', אתה לא תכניס לחדרים בדירתך דברים 
האסורים. אם הגוי )או כל מי שאינו שומר תורה ומצוות( ירצה לשווק לך 
חפצים שאינם לרצון ה', תאמר לו: מה אתה הגוי רוצה ממני, שאכניס לביתי 

בעל הבית כאן? לי, אין בית, כי מה שבטאבו הדירה  כל מיני "מחלות" וכי אני
רשומה על שמי, זה רק לענין מיסים וארנונה... הבית שייך להקב"ה ואין לי 

                     אישור יותר מאורח בעלמא, שלא מכניס לביתו של הקב"ה מה שאינו חפץ.
 (להגיד)

 
 )כה, ב(דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה 

בי זושא הגיע פעם לעיר פלונית לשבות את שבתו. לא ידעו מי האיש הרבי ר
ככל  –ובוודאי לא שמעו עדיין את שמעו. חשבו כי הוא אורח שהגיע לעיירה 

עוברי דרך שבאמצע הדרך שובתים בעיר יהודית, ותושבי העירה מקיימים 
 בהם בשמחה מצוות הכנסת אורחים.

הגבאי הממונה מסדר לכל אורח  מנהג העיר היה, שאחרי מעריב בליל שבת,
 מי יכול להתאים למי, ומי יקרא לשולחנו של מי. –את מקומו לפי ראות עיניו 

רבי זושא האריך בתפילה בדבקות רבה בצידי בית הכנסת, ולא שמו לב איליו. 
הגבאי סיים לחלק את האורחים והם התלוו לבעלי הבתים להתארח על 

לתו, ניגש אל הגבאי ושאל היכן יכול שולחנם. אז סיים רבי זושא את תפי
 להתארח

אמר לו הגבאי בכאב: "גוט שבת, עכשיו באים?... לא לקחתי אותך בחשבון, 
 עכשיו נזכרת?!"

כיון שמתפקידו של הגבאי לקיים את המצוה בשלימות, התאמץ, חשב ואז 
אמר: "אתה יודע מה, ראש הקהל שלנו, אצלו הבית פתוח. יושבים אורחים 

לחן מלא עניים, לשם אפשר ללכת. אבל אגיד לך, יש לי בעיה קטנה. לרוב, שו
כי יש לו תנאי קודם למעשה. הוא מעוניין שעל שולחנו יסבו רק לומדים 

 ".- - -תלמידי חכמים. מסתמא אתה תלמיד חכם 
 אמר רבי זושא: "לא, אינני תלמיד חכם, אינני יודע ללמוד".

 יקח סתם אנשים"."אם כן, יש כאן בעיה, ראש הקהל לא  -
הגבאי הציץ שוב על פניו של רבי זושא ואמר "אתה וודאי אומר כך מענווה. 

 משנה בדבורך..."
 "מה פתאום, וכי אשקר?! אני לא יודע ללמוד, אף פעם לא למדתי כדבעי".

"אם כן יש לנו בעיה, מה אני עושה איתך? טוב, אתה יודע מה? אני אביא אותך 
 הקהל, תעשה קידוש בשקט, תאכל בצד, לא ישימו לב אליך, ותלך". ךראש

הוא הוביל את רבי זושא לבית ראש הקהל, הביא לו יין, הושיב אותו בצד, 
שלא ישימו לב, והכין אותו לעשות קידוש. רבי זושא נעמד לעשות קידוש, 
וכי אפשר לא לשים לב? הקירות רעדו בעת שהצדיק קידש על היין בקול רם 

 נשא: מי זה הצדיק הזה?ו
קם לקראתו והושיט יד ל'שלום עליכם':  הסתיים הקידוש, בעל הבית

 "מסתמא אתה תלמיד חכם".
 "אני 'עם הארץ' גדול".

 "לא יכול להיות".
 "לא קריתי ולא שניתי, הנני כלי ריק".

"אם כן למה אתה כאן? האם לא אמרו לך, כי אצלי בבית אוכלים רק 
 'לומדים'?!"

 תרר. רבי זושא השפיל את עיניו בדממה.שקט הש
"יש לי הצעה, גם  –אמר לו בעל הבית  –"שמע, קשה לי להאמין עד כדי כך" 

 אם אינך תלמיד חכם, די לי אם תגיד איזה חידוש, ומה שתגיד טוב לי".
 "אני לא יודע, ואיך אתה יכול לבקש דבר שאיני יכול? מה את רוצה ממני?"

 "בכל זאת, תאמר משהו".
 "לא יודע כלום".

 "במשך השנים בוודאי שמעת משהו דבר תורה, תאמר בשם אחרים".
 "איני יודע כלום כלום".
 נהיתה במקום מהומה.

 בעל הבית הציע באדיבות נוספת: "אז תגיד משהו מהחומש".
 והוא השיב: "אבל אני לא יודע כלום!"

ה! אין לי בעל הבית שמע את הדברים והבין כי אינו יודע מאומה: "אם ככ
 לך לחיים ולשלום..." –ברירה. קח את הרגלים ו'גיי געזונטערהייט' 

הבאלעבוסטע שמעה מה קורה ונתקפה בבהלה: "לא אסכים! לזקור מהבית, 
ניחא, אבל הוא  –מהבית שלי לא יזרקו יהודי! אם הגבאי לא היה מביא אותו 

 הכריזה הגברת. –כבר כאן, לא יזרקו אותו בשום אופן 
שה בעל הבית? יש לו גדר שאינו מכניס מי שאינו לומד, והבאלעבוסטע מה יע

 נהיה בלאגן. - - -שלו לא נותנת לסלק אותו 
נגש אחד האורחים אל רבי זושא ואמר לו: אתה עושה כאן עוגמת נפש גדולה. 

 אל תהיה שוטה, תפתח חומש תגיד משהו וגמרנו".

כלום, לא מילה לא פסוק,  "מה אתם רוצים מהחיים שלי, נעבעך אני לא יודע
 כלום, רק להתפלל אני יודע ולומר תהילים.

אתה מקלקל לנו את כל  –טוב תגיד משהו על תהילים, כי אם אתה לא אומר 
 סעודת השבת".

 מכריז רבי זושא: "אתם יודעים מה, אני אגיד משהו על תהילים".
ם הארץ' נהיה שקט: "הוא הולך להגיד חידוש על תהילים. בא נשמע מה ה'ע

 הזה הולך להגיד".
 פתח רבי זושא: "יש לי סתירה מ'הגדה של פסח' על 'תהילים'...".

 דבר כזה עוד לא שמעו מעולם... הטו אזנם כאפרכסת:
"בהגדה של פסח אומרים 'זכר למקדש כהלל', אם כן זו ראיה מפורשת שהלל 
היה צדיק. אני לא יודע מי היה הלל, אבל אם לא היה צדיק לא היו עושים 

 זכר... מסמתמא היה צדיק".
 שאל אחד האורחים. –"בסדר, היה צדיק, אז מה אתה רוצה?" 

ע' )תהילים י(. אז מה בתהילים כתוב מפורש 'כי הלל רש –"יש לי סתירה.  -
 באמת הוא היה, צדיק או רשע?"

כולם פתחו בצחוק מתגלגל, כזו שאלה גויית לא שמעו מימיהם. ורבי זושא 
 ישב על מקומו ברצינות, עם השאלה שלו.

 בעל הבית צחק יותר מכולם. דבר כזה עוד לא שמע מעולם.
לאחר שסיימו לצחוק, שאל אחד הנוכחים בקול: "אולי ל'תלמיד חכם' הגדול, 

 יש תירוץ על הקושיא?...
שאלו היושבים את רבי  –"נו, נו, יש לך תירוץ על הקושיא החזקה הזאת?" 

 זושא.
 ""כן". -

 ש ש ש ...משתיקים את כולם, הקשיבו.
קודם לכן 'כל  והראיה, שאמר –"התירוץ: הלל מה'הגדה' הוא ודאי צדיק -

דכפין ייתי וייכול', הוא הכניס לביתו כל אחד, לא רק את אלו שלומדים, אם כן 
 לשמה. –הוא באמת צדיק. כוונתו לשם הכנסת אורחים 

אבל הלל שבתהילים, הוא רשע מרושע. מדוע? 'כי הלל רשע על תאוות נפשו' 
ה מה שעושה, נעשהרק בשביל הכבוד, בשביל גאוותו. ואם הוא רוא –

 שהאורח לא תלמיד חכם ולא מתאים לכבודו, הוא זורק אותו מהבית.
כל הצחוק התהפך. בעל הבית הבין מה שכולם לא הבינו ]ובעיקר, כי לבעל 
הבית, בנוסף לשמו הידוע בפי כל, קראו לו גם 'הלל'[. מיד הביא לאורח בשר 

 ודגים וכל מטעמים, סעודת שבת כראוי.
ר כאן באיש פשוט. לאחר ברכת המזון הלך בעל הבית כבר הבין שלא מדוב

אחריו בשקט לבית המדרש, והתחיל לבכות לו שיסלח לו על מה שעשה, 
 והתנצל כי לא ידע שהוא איש קדוש.

"אבל יש לי שאלה אליך: איך ידעת שקוראים לי הלל? כולם קוראים לי בשמי -
 האחר. האם יש לך רוח הקודש?"

יש רוח הקודש? זושא, ווי זושא! הרי  קרא רבי זושא בתמיהה: "וכי לזושא
עשית את העבירה הזאת ביום הזה, ואת העבירה הזאת ביום פלוני"... החל 
לפרט כמה עבירות למיניהן, כאילו על עצמו, אך היו אלו עבירות שבעל הבית 

 - - -עשה 
רות הוא עבר, הבין שבאמת יש לו יראה בעל הבית, שהוא יודע בדיוק אלו עב

 אני רוצה תיקון. –תקנתא"  יבבכי גדול שאל אותו: "רבי, מארוח הקודש. 
למגיד הגדול ממעזריטש, הוא  –"תיקון זה לא אני. בשביל תיקון תסע לרבי -

 יתן לך תיקון".
למדנו מכך, שיכול להיות שאדם עושה מעשי חסד ומצוות, אבל הם ל'תאוות 

 נפשו', וזה לא לשמה כלל.
כות להשראת השכינה, בתוך האדם, יש צורך כבר אמרנו, כי אם מעוניינים לז

ב"לשם שמים", כי גם אם חובה לקיים מצוות אף שלא לשמה, כי מתוך שלא 
 –לשמה בא לשמה, אבל כדי לזכות להשראת השכינה, זה כבר משהו אחר 
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 חצי גרם

( אמרו, בנוהג שבעולם מלך בשר בתלמוד הירושלמי )ראש השנה פ"א ה"ג
ודם גוזר גזרה, רצה מקימה רצה ]אינה מקיימה אלא[ אחרים מקיימים אותה. 
אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא גוזר גזרה ומקיימה תחילה. מנין, שנאמר: 
"ושמרו את משמרתי, אני ה'" )ויקרא כב, ט(, אני הוא ששמרתי מצוותיה של 

ון, כתיב: "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת תורה תחילה. אמר רבי סימ
מאלקיך אני ה'" )יקרא יט, לב(, אני הוא שקיימתי עמידת זקן תחילה. ופרש 
ב"מתנות כהונה" )ויקרא רבה לה, ג(, שהקדוש ברוך הוא המתין לאברהם 

 אבינו )בראשית רבה מט, ז על פי בראשית יח, כב(.
ובמדרש )שמות רבה ל, ט(, מעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן 
עזריה ורבי עקיבא שהלכו לרומי ודרשו שם: "מגיד דברו ליעקב, חקיו 
ומשפטיו לישראל" )תהלים קמז, יט(, אין דרכיו של הקדוש ברוך הוא כבשר 

קדוש ודם, שהוא גוזר גזרה ואומר לאחרים לעשות והוא אינו עושה כלום, וה
ברוך הוא אינו כן, אלא מה שוהא עושה אומר לישראל לשמור ולעשות. היה 
שם מין אחד. אחר שיצאו אמר להם: אין דבריהם אלא כזב. לא אמרתם 
שאלקיכם אומר ועושה, למה אינו משמר את השבת ]ומוריד גשמים משמים 
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לארץ בשבת[, אמרו לו: רשע שבעולם, וכי אין אדם רשאי לטלטל בחצרו 
 בת, וכל העולם כולו חצרו של הקדוש ברוך הוא.בש

וכן אמרו )ברכות ו ע"א( שיש בחינת הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, ואמרו 
)שם ז ע"א( שהקדוש ברוך הוא מתפלל. וזהו שכתב "בעל הטורים" )דברים 

 יא, כו(: "ראה אנכי", ממני תראו וכן תעשו.
רחום וחנון אף אנו )שבת קלג  נצטוינו ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא, מה הוא

ע"ב(, מה הוא גומל חסדים אף אנו )סוטה יד ע"א(. אבל הצדקה המעולה 
ביותר הי אמתן בסתר, עד שאמרו )בבא בתרא ט ע"ב( שגדול העושה צדקה 
וחסד יותר ממשה רבינו, שאילו במשה נאמר: "כי יגרתי מפני האף והחמה" 

בסתר יכפה אף" )משלי כא, יד(. )דברים ט, יט(, ובמתן בסתר נאמר: "מתן 
"כגון גדולי החכמים שהיו הולכים בסתר ומשליכים המעות בפתחי העניים 
)כתובות סז ע"ב(, וכזה ראוי לעשות, ומעלה טובה היא" )שלחן ערוך יורה דעה 

 -רמט, ח( 
ואם כן, יש להבין איך מקיים הקדוש ברוך הוא מצות נתינת צדקה ב"מתן 

 ים שהכל מידו יתברך, ואין לנו משל עצמנו כלום!בסתר", הלא הכל יודע
והתשובה כתובה בתחילת הפרשה: "וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני 
ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי"... 

ג(. והשאלה הראשונה, מהו "ויקחו לי תרומה", "ויתנו לי" מבעי -)שמות כה, א
 תינה הם שני הפכים.ליה, לקיחה ונ

והלאה: "תרומה", פרש רש"י: "הפרשה יפרישו לי ממונם נדבה". פלא פלאים: 
 אנו, נותנים לקדוש ברוך הוא נדבה?! אלמלא רש"י שכתוב, אי אפשר לאמרו!
והלאה: "מאת כל איש אשר ידבנו לבו", פרש רש"י שוב, "לשון נדבה, והוא 

 לים לתת לקדוש ברוך הוא תרומה!לשון רצון טוב". כמה נדיבים אנו, שמואי
 מישהו מבין?!

 -ואין מדובר בנו 
המדובר בבני דור דעה )ויקרא רבה ט, א(, "שהקטנה שבנשיהם היתה 
כיחזקאל הנביא, כמו שהזכירו חכמים )מכילתא, השירה ג(" )שמונה פרקים 

 -להרמב"ם, פרק ד( 
ובכל עבודה ואך לפני חצי שנה היו עבדים במצרים, עבדו בחומר ובלבנים 

בשדה, מררו את חייהם בעבודת פרך. עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים 
וגאלם ביד חזקה ובזרוע נטויה באותות ובמופתים והנחילם רכוש גדול, עצום 
ורב: "שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים 

בלבד, אלא שאמרו  טעונים מכספה וזהבה של מצרים" )בכורות ה ע"ב(. לא זו
)שיר השירים רבה א, נה. ורש"י שמות טו, כב( על הפסוק: "תורי זהב נעשה 
לך עם נקודות הכסף" )שיר השירים א, יא(, כשם שהזהב נחמד ויקר מן הכסף, 

 כך היתה ביזת הים גדולה משל ביזת מצרים.
ועכשיו, נשאל: כמה יהודים יצאו ממצרים? שש מאות אלף, מגיל עשרים עד 
ששים. ארבעים שנות חיים. נסכים שיש להכפיל את המנין, עבור מספר 
הגברים. ובנדבת המשכן השתתפו גם הנשים: "ויבאו האנשים, על הנשים" 
)שמות לה, כב(. כמה יש לנו? כשנים וחצי מיליון איש. יפה. וכמה זהב הביאו? 
"ויהי זהב התנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלושים שקל, בשקל 

קדש" )שמות לח, כד(. לשיטת רש"י, משקל הככר כארבעים ושנים וחצי ה
קילוגרמים. שלושים ככר, כטון ורבע זהב. לחלק לשנים וחצי מיליון, כל אחד 

 הביא חצי גרם זהב.
 -חצי גרם, ממשא תשעים חמורים לובים טעונים כסף וזהב 

 שכל כולו מתנת שמים.
השרות שכינתו ולכפר על חטא וכשהקדוש ברוך הוא מבקש. ועבורם, כדי ל

 -העגל הוא מבקש. והם נאותים ברוב טובם, ברצון טוב 
 ומצוינים לשבח: אח, אלו נדיבים!

 מישהו מבין?!
 -אבל, אם נתבונן, נמצא שגם אנו כאלו 

אמנם, אין אנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניו יתברך שצדיקים אנחנו ולא 
ומנו בגן העדן מובטח לנו. ובדין, שהרי חטאנו. ועם כל זאת, בטוחים אנו שמק

אפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. אנו, לא כל שכן. אלו מצוות, 
 -למשל? ובכן, בראש ובראשונה, מאה ברכות ליום 

טוב, הבה נתבונן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים, ובריאות, ותאבון בריא. 
ומעבדת המזון למרכיביו  השנים טוחנות והלוע בולע והאצטומכא מעכלת

ומחיה את הגוף. והקדוש ברוך הוא נתן פרנסה, וקנינו מצרכים והכנו מאכלים 
 -ערבים, ומכל זה נתנו לו 

 ברכה.
 ועבורה, מגיע לנו גן עדן.

מה היא הברכה מול החיים והבריאות והשפע, אם לא חצי גרם מול תשעים 
היא נראית. זהב טהור, חמורים טעונים ]שלא לדבר על הברכה עצמה, איך 

 -אינה[ 
 ועליה, מצפים אנו לשכר! "נדבה, ברצון טוב"...

זהו שנאמר: "ויקחו לי תרומה". ושאלנו, שהיה ראוי לומר: "ויתנו". לקיחה 
 -ונתינה הם שני הפכים 

אמת, אבל זאת צריכים אנו להשריש, שאנו כל הזמן לוקחים ולוקחים. 
ונותנים  -הפתוחה, הקדושה והרחבה מקבלים כסדר, ובשפע, מידו המלאה, 

 כה מעט!

נראה, שתהיה לכל   -נראה, שהמעט יהיה, לכל הפחות, "ברצון טוב", בנכונות 
 הפחות "זהב טהור"!

אבל נשוב לשאלתנו הראשונה, איך מקים הקדוש ברוך הוא מצות "מתן 
הסתר". הנה, כך הוא מקימה. שהוא נותן ונותן, ומניח לנו לחשובה שהפשע 

מאליו, או כתוצאה מפעילותנו, מכוחנו ועוצם ידינו. שהבריאות, מאליה. בא 
והחיים, מאליהם. והפרנסה, מיזמתנו וכשורינו. והאוכל, מכספנו. ואיפה 
הקדוש ברוך הוא בכל אלו? "אכן אתה אל מסתתר" )ישעיה מה, טו(. כנדיב 

שמוע המשגר ארגזים מלאי כל טוב למעונו של עני ומסתתר מאחורי החלון, ל
 -מצהלות השמחה 

אבל עלינו מוטלת החובה לגלותו ולהודות לו. כפי שספרו בגמרא )כתובות סז 
ע"ב( שמר עוקבא היה מניח בכל יום ארבעה זוזים לפני דלתו של אותו עני כדי 

 -לתת לו מתן בסתר, ואותו העני ארב לו כדי לגלות מי הוא מיטיבו 
, וכמה מעט מודים אנו. הלא "אילו נגלה, ונודה. ונדע כמה הרבה מקבלים אנו

פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, 
 -אין אנחנו מספיקים להודות על אחת מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות" 

        ונדע כמה מחשיבים במרום כל 'חצי גרם' של הודיה!  
 )והגדת(

 
 לקח התחש

"ועשית מכסה לאהל ערת אילם מאדמים, ומכסה ערת תחשים מלמעלה" 
)שמות כו, יד(. ופרש רש"י )לעיל כה, ה( שהיתה זו חיה שהרבה גונים לה ]ולכן 
תרגומה: ססגונא, ששש ומתפאר בגוניו[ ולא היתה אלא לשעה. ויש להבין, 
שגם אם נבראה לשעתה עבור המשכן, הלא כבר נאמר שאין כל חדש תחת 

שמש )קהלת א, ט(, וכל הנסים שנעשו לישראל לשעתם הוכנו מראש ה
ונבראו בערב שבת בין השמשות, כמו פי הארץ ופי הבאר ופי האתון, והמן 
והמטה והלוחות )אבות פ"ה מ"ו(, וקריעת ים סוף הותנתה מראש )שמות רבה 
כא, ו( ]ויעוין במהר"ל )"דרך חיים", שם, וב"גבורות השם" הקדמה שניה( 

נין "יש סדר לנסים"[. ואם כך, מדוע לא נברא גם התחש בערב שבת בין בע
 השמשות.

וראיתי רעיון נפלא בספר "היכל ישראל". שידועים דברי הרמב"ן זצ"ל )דברים 
יח, ט( שכאשר הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, יש בה עצמה אמצעים לבטלה 

שראל זכאים אם יצטרכו, ]ועל דרך שאמרו )ראש השנה יז ע"ב( שאם היו י
בראש השנה ונקצבו להם גשמים רבים והרעו מעשיהם, ירדו בים ובמדבר. 
ואם נקצבו גשמים מעטים והיטיב מעשיהם, ירדו בזמן ובמינון הנכון, וכמו 
שאמרו )תענית ד ע"א( שרסיסי גשמים הם הטובים ביותר לכל הגידולים[. 

ה למעלה מ'ענג' ולדוגמא הביא מה שאמרו )"ספר יצירה" ב, ד(: "אין בטוב
ואין ברעה למטה מ'נגע'". שבשעת הצורך משנה הקדוש ברוך הוא צרופי 

 האותיות כרצונו יתברך.
וידוע המעשה )"אור מלא", פרשת לך לך, "שיחות חיים" כז ע"ב( שיהודי בא 
לפני השרף ממוגלניצא זצ"ל וספר שיש לו חולה אנוש בתוך ביתו, וכבר אמרו 

שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו  )בבא בתרא קטז ע"ב( שמי
רחמים. בנוסף לכך התמרמר שהוא עני מרוד ואין בביתו לחם לאכול, ומאיפה 

 יהיה לו להוצאות רופא ותרופות.
אמר לו השרף: מעשה כגון זה מצינו בגמרא )תענית ח ע"ב( שהיה מקום בו 

ב, וממילא תפסק שרר רעב ופרצה מגפה, ואמרו חכמים: נתפלל שיפסק הרע
 המגפה. כי אם נותנים שבע, לחיים נותנים.

בתוך כך ספר שאצל זקנו המגיד הקדוש מקוזניץ זצ"ל היה מעשה כעין זה, 
 שבאו לפניו על רעב ומגפה, ואמר: "רואה אני שנגזרה עליכם גזרת מות".

נחרדו מאד. הוסיף ואמר: "מה אעשה, אטול את האות עי"ן ואוסיפה, וה'מות' 
 ל'מעות'. כך תנצלו משתי הגזרות". יהפך

ואמר: "ופסוק מפורש הוא )תהלים לג, יח(: "הנה עין ה' אל יראיו". ה' נותן 
 ליראיו את האות עין. ועל ידה יפעלו "להציל ממות נפשם, ולחיותם ברעב"!"...

ולעניננו, כשחטאו ישראל בעגל אמר הקדוש ברוך הוא למשה: "לך רד כי 
ו(. התחנן עליהם, ושבו בתשובה, ונצטוו בעשית שחת עמך" )שמות לב, 

המשכן לכפר על העגל. שינה הקדוש ברוך הוא אותיות "שחת" וברא על ידן 
"תחש". ולפי שעה היה, כלומר נברא מהתשובה שעשו וקנו עולמם בשעה 
אחת. ובמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים )ברכות 

 מתפארת בגוניה.לד ע"ב(, עד שהיתה ששה ו
 להפוך כל רעה לטובה! -וכלפי מה הדברים אומרים, כלפינו 

לעת זקנותו המופלגת התפלל ה"חפץ חיים" במנין שהתקבץ בביתו.  -ואספר 
 כל ימות השבוע הגיעו בחורים מהישיבה, ובשבת התפללו עמו בני המשפחה.

 בליל שבת, לאחר התפילה, עברו על פניו להתברך ולברך.
 עבר נכד עם בנו הקט, כבן ארבע, אמר האב: "לך לסבא, אמור גוט שבת".

 צחקק הילד וטמן פניו במעיל אביו בחיבוק עז.
חייך ה"חפץ חיים" ואמר: "אל תכריחו, בישן הוא. זו מידה טובה שנשתבחו 

 בה ישראל )יבמות עט ע"א(".
של הסב הגדול המשיכו ועברו, ונכד נוסף עבר עם בנו, רץ הפעוט וניער את ידו 

 בצעקת "גוט שבת!" רמה.
 הפטיר ה"חפץ חיים": "עז פנים!"



 

 ח 

הלם! מי אינו מכיר את הקביעה הנחרצת: "עז פנים לגיהנם!" )אבות פ"ה מ"כ( 
 ושה"חפץ חיים", השומר פיו ולשונו, יתבטא כך על נינו! -

הבחין במבוכה שהשתררה, והסביר: "חלילה, אין כאן שמץ ביקורת ולשון 
הרע! אבל הצלחת החינוך תלויה בדבר אחד: חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין 
לא יסור ממנה )משלי כב, ו(, ובאבחון טבעו של הנער. יש מי שמוטבעת בו 

יתקומם בישנות, ויש מי שנחון בעזות פנים. ואז, אם יחנכוהו לבישנות 
לעשות רצון אביך שבשמים )אבות פ"ה  -ויתמרד. עליו נאמר: הוי עז כנמר 

 מ"ב(! זו מידה חיובית ובונה, אם רותמים אותה לטובה ולעבודת הבורא!"
 -ובענין זה 

בשעתו שכנעתי בחור מתיכון חילוני, שילך לישיבה לשנה אחת. שיכיר את 
 היה בינינו קשר. המורשת, שיתחבר לשרשיו. שמע לקולי, ויותר לא

כעבור זמן טסתי לחוץ לארץ. כשחזרתי אמרו לי: יש פה אדם שמתקשר בכל 
 יום, שואל אם חזרת.

מסרו לי את המספר, וטלפנתי. "אדון גלינסקי? מה עשית מהילד שלי?!" זה 
 אביו של אותו בחור.
 "מה קרה", שאלתי.

צות בפסח. "תראה", הוא אומר לי, "אנחנו משפחה מסורתית, אוכלים רק מ
הבן בא הביתה, ורוצה מצות של רבנים לליל הסדר! תבין, אני לא מדבר על 

 הכסף, רק על השגעון!"
 מה עונים לאדם כזה?!

אמרתי לו: "תבין. בגמרא כתוב, שלפני שהמשיח יבוא בן קם באביו ובת באמה 
 זה, נתון. וכלה בחמותה.

יאכל מצות של אתם משפחה מסורתית, אז תחליט בעצמך מה עדיף: שהבן 
 רבנים, או שיביא גויה הביתה!"

     נו, שוין: "אשתי אמרה לי מראש שאין עם מי לדבר". אמר וטרק את הטלפון...
 )והגדת(    

 
 כיצד מברכין

, טו(, ואמרו "ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים" )שמות כו
במדרש )שמות רבה לה, ב(: לימד הקדוש ברוך הוא דרך ארץ לדורות. שאם 
יבקש אדם לבנות ביתו מאילן עושה פרות, אומר לו: ומה מלך מלכי המלכים 
שהכל שלו, כשאמר לעשות משכן אמר: לא תביא אלא מאילן שאינו עושה 

 פרות, אתם על אחת כמה וכמה!
שאתה רוצה לבנות משכן לשכינה ולקדושה, וכאן יש הוראה נצחית: גם כ

להתקדש ולהתעלות, עליך לראות ולבחון שלא יהיה זה תוך גרימת נזק 
 חלילה!

משה רבינו זכה למחזה הסנה. הוצע לו להיות גואלם של ישראל ומנחיל 
התורה. איזו התעלות, לרום המעלה. אבל אם יהא זה על ידי פגיעה עקיפה 

צרים, אם יאפילו עליו וישימו בצל, אזי: "שלח במעמדו של אהרן שהתנבא במ
נא ביד תשלח" )שמות ד, יג וברש"י(. וסרב, עד שהבטיחו הקדוש ברוך הוא 

 שאהרן ישמח בגדולתו, ונאות!
היה בבני ברק יהודי, איני רוצה להזכיר את שמו. היודע, יודע. נמוך היה, לא 

ושלמי ראהו לראשונה, הגיע לכתפי. ספרו, איני יודע אם זה נכון, שיהודי יר
שמח כל כך במצוה שנקרתה לידו. הרי זה דור של אוספי מצוות נדירות. את 
המצוות השכיחות, תלמוד תורה וחסד, כבר שבענו. בקש לברך עליו בשם 

 ומלכות ברכת "משנה הבריות", ואף לזכותו בענית אמן. 
, ד(: כל דבר שמברך עליו, ה מפורשת היא בשלח ערוך )אורח חיים רוכוהרי הל

צריך לאחזו בימינו כשהוא מברך. וזו שאלה בגמרא )ברכות נא ע"א(, שמאל 
מהו שתסיע לימין. על כל פנים, הגביהו מן הקרקע טפח )ברכות נא ע"ב(, וברך 

 -בכונה עצומה 

וכבר אמרו )חגיגה טו ע"א( שלכל אחד חלק בגן עדן וחלק בגיהנם. זכה צדיק 
ק חברו בגן עדן, נתחיב רשע נוטל חלקו וחלק חברו בגיהנם. נוטל חלקו וחל

אין לי ספק, שאותו מבורך, שכבר אינו חי, נטל חלק וחלק חברו בגן עדן. ואין 
 לי ספר, שהמברך נטל בברכה זו שני חלקים בגיהנם!

בשעתו, נשאתי דברים בכינוס תורני בהשתתפות הגאון רבי עובדיה יוסף 
חיים" זצ"ל נסע לעיר רחוקה, להשתתף בשמחת  . ספרתי שם, שה"חפץזצ"ל

הנשואין של אחד מתלמידיו בישיבת ראדין. כמנהג אותם ימים, לא נחוגו 
הנשואין באולם שמחות, אלא נערכו בבית הורי הכלה. בני המשפחה, החתן 
וחבריו, התכנסו לסעודת המצוה. בחדר המבוא עמד קיטון נטילת הידים. לפני 

פץ חיים" למטבח. המתינו כולם מפני הכבוד, הבינו שנטל ידיו, נכנס ה"ח
שמבקש הוא לברר אודות הכשות. למהדרין היתה. יצא, ומילא את הספר כדי 
שלישו, נטל עד פרקי אצבעותיו מרביעית מצומצמת. תמהו, אך לא העזו 

 להדר יותר ממנו.
כשישבו לסעודה, הזכירו כבדרך אגב מימרת רב חסדא )שבת סב ע"ב(: אני 

 ל במים מלא חפנים, ומשפיעים עלי שפע טובה מלא חפניים...נוט
נענה ה"חפץ חיים" ואמר: "כשנכנסתי קודם למטבח, כסבורים אתם שנכנסתי 
לברר אודות הכשרות? טעות בידכם, האוכל כאן בחזקת כשרות הוא! נכנסתי 
לברר האם יש כאן שואב מים שממלא את החבית, והתברר שהעוזרת ממונה 

 -זרת בביתה. המשכתי ובררתי: העוזרת אלמנה וביתה יתומה על כך, ונע
 ואני, איני חפץ במלא חפנים טובה, על חשבון אלמנה ויתומה!"

 זהו מוסר!
ואמר: ליכא מידי דלא רמיזא באוריתא  זצ"לנענה הגאון רבי עובדיה יוסף 

 -)תענית ט ע"א( 
יו השלום, בגמרא )בבא מציעא פו ע"ב( מוזכרת תביעה על אברהם אבינו על

מדוע הביא לאורחים מים על ידי שליח, כמו שנאמר: "יקח נא מעט מים" 
)בראשית יח, ד(, ולכן גם במדבר ספק הקדוש ברוך הוא מים על ידי שליח, 
משה רבינו עליו השלום ]ועל ידי כך נסבב חטא מי מריבה, ולא נכנס לארץ. 

יה בונה את בית ואילו נכנס עמנו היה מלך המשיח )זוהר ח"א רנג, א( וה
המקדש ולא היה חרב )סוטה ט ע"א(. נורא, מה עלולות להיות תוצאות מעשה 

 שיש עליו תביעה דקה מן הדקה![
ויש להבין, מדוע לא היתה תביעה רבה יותר. שהרי סוף כל סוף אין הבדל במים 
אם מביאם בעצמו או על ידי שליח. אבל כשרץ אל הבקר, נתן לכל אחד ואחד 

בחרדל, בכזו טובת עין. וכשנתן לפניהם לחם היה זה משלש סאין לשון שלמה 
קמח סולת. בסאה קמ"ד ביצים, ולשיעור הקטן הוא יותר משמונה 

מים". ובמידה כנגד מידה, היה ראוי  מעטקילוגרמים. ורק במים אמר: "יקח נא 
 -שינתנו לעם ישראל במדבר מים במשורה 
בבה את כל מחנה ישראל עד שהיו ואנו שנינו )תוספתא סוכה ג, ג( שהבאר ס

משיטים בה סירות בשני ערוצים, לימין ולשמאל, הרי שלא היתה על כך כל 
 תביעה.

ומדוע, משום שאמר "יקח נא", על ידי שליח. וכיון שכך אין לו להטריח עליו. 
שאין לעשות חסד על חשבון הזולת. וכמו שאמרו )בבא בתרא פח ע"ב(: "צדק 

 משלך, ותן לו"!
ר לי אברך, שבבחרותו ישן בחדרו של הגאון הצדיק רבי יהודה סגל וסיפ

ממנשסטר זצ"ל, ושם לב שמכין ספל מים בקערה, אך מניחו מחוץ לחדר 
ובבוקר היה יוצא מהחדר ונוטל ידיו. איני יודע האם היה בהליכה יותר מארבע 
אמות, שהחמירו בו בזהר הקדוש כל כך, וסמך על דברי הרשב"א שכל הבית 

רבע אמות. אבל הרי הזהירו שלא להציג הרגלים על הארץ בלא נטילה כא
 -)"אגרא דפרקא" אות ט( 

שאלו על כך, ותמה לשאלה: "הלא אני קם בעודך ישן, וקול הנטילה עלול 
   זה מוסר! להעירך! אין שעת דחק גדולה מזו, ובשעת הדחק התירו!"...

 )והגדת(     

  בדרך הדרוש 
 כה, ב( ויקחו לי תרומה )

 תנחומא] ל"שאחז תרומה לי ויקחו ענין לפרש יש עוד
 כפנויה ישראל לעשות כדי הלוחות את שיבר משה[ יא עקב

 בשעה הלוחות י"ע הקידושין היו דאם טובא קשה, שזנתה
 כיון בשבירה תועלת מאי, קבלה שליח כדין בהר שקיבלם

 לא אם אפילו כ"א הולכה כשליח היה ואם, נתקדשו שכבר
 כדעת מזה ונראה :אירוסין קודם הזנות היה הרי ישתברו

 אלא, הים וביזת מצרים ביזת י"ע היה שהקידושין המפרשים
 הלוחות שנשתברו וכיון התורה את שיקבלו בתנאי שהיה
, המשכן בנין י"ע י"הש להם שנתרצה עד הקידושין בטלו

 זהב למי[ כד, לב] תשא כי' בפ להם אהרן ש"מ בזה ופירשנו
 כמו, הים מביזת הרבה זהב להם דהיה ותו, מובן הלשון ואין

 אמנם, להביא העם מרבים שאמר המשכן בבנין שמצינו
 וכיון, ת"ע כקידושין הים וביזת מצרים שביזת לפי הוא הענין

 דאמר והיינו, שלהם הזהב ואין בטלים הקידושין הרי שחטאו
 למקומם הקידושין שחזרו המשכן בנדבת אבל זהב למי להם
 את קנו ידה על זו שתרומה הרי, להביא הרבו הים ביזת וקנו

 בלשון תרומה לי ויקחו דכתיב היינו, ונתקדשו מצרים ביזת
       ,קיחה

 )פנים יפות(

   )כה, ב( ויקחו לי תרומה

 לשמה בעי דבתרומה ביאור וצריך לשמי לי י"פירש
' כו לשמה שלא אפילו יעסוק ואדרבה מצות מבשאר יותר

 סבר רב סודר בקנין ולוי רב פליגי הזהב דבפרק ונראה כנזכר
 דקידושין א"ק בפרק ן"והר כרב ל"וקיי מקנה של בכליו

 ואפילו מקנה של ולא דוקא קונה של כליו ל"דס לרב הקשה
 היא נתנה אם דמקודשת מסקינן ובקידושין חשוב באדם
 ליישב שכתב ש"וע. מינה דקיבל הנאה בהאי חשוב לאדם

 הני הנאה מקרי מתנה מקבל כי חשוב דאדם אמרינן דכי ל"וז
 להחזיר מ"ע כשהיא אבל גמורה מתנה שמקבל היכא מילי

 מ"ע ס"ק דסתם ומשום כך בשביל מתחשב הנותן אין
 סימן מ"ח ח"בב ועיין ש"ע קונה של בכליו דוקא הוא להחזיר

 מהני לא חשוב לאדם להחזיר מ"ע נותן דאם מזה שהוציא קץ

 מתחשב הנותן אין מתנה שמה להחזיר מ"ע דמתנה ג"אע
  ש"ע בכך

 כי תרומה לי ויקחו ואלשיך יצחק בתולדות כתבו וכבר
 והנותן כנתינה קבלתו חשוב דבאדם וכתבו ויתנו לומר ראוי
 ממנו לוקחים כאלו לו שנותנים ש"ית בבורא ש"כ הלוקח הוא

 מ"ע פרוטה נותן הריני אומר אם המצות בכל והנה ש"ע
 מ"ע שהיא ואף מתנה ומתנתו גמור צדיק זה הרי בני שיחיה

 הוי פרס איזה בשביל נותן אם אף בתרומה כאן ה"וה להחזיר
 בתולדות ש"כמ ויתנו לומר לו היה לנו יקשה עדיין אבל נתינה
 דנתינה המפרשים ש"כמ לתרץ שייך ולא ואלשיך יצחק

 ן"הר ש"וכמ להחזיר מ"ע שהוא כיון כקבלה הוי חשוב לאדם
 ל"כנ ויקחו שייך ואז פרס לקבל מ"ע ושלא לשמי י"פירש לכך

 איש כל ידמה מ"מ. ד"סק קץ סימן ח"קצוה בספר ש"וע
 כי יצפה אך'. ית בוראו עם במעשיו עוד הצדיק לא כי בנפשו

                  :זה שאחר האות בתחלת נאמר כאשר למעלה יגיע

 )שב שמעתתא בהקדמה(  



רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהּפֹוֵרׂש ַּכָּפיו ְלַמְעָלה – יֹוֵדַע ְלִמי ְמָבְרִכים

"ְוָהיּו ַהְכֻּרִבים פְֹּרֵשׂי ְכָנַפִים ְלַמְעָלה" (כה כ)
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות מח א): "ָקָטן ַהּיֹוֵדַע ְלִמי ְמָבְרִכין 
– ְמַזְּמִנין ָעָליו", ְּכלֹוַמר: ִנָּתן ְלָצְרפֹו ִּכְׁשִליִׁשי ְלִזּמּון 
ְמָבְרִכין"  ְלִמי  ַהּיֹוֵדַע  ְל"ָקָטן  ְּכֻדְגָמה  ַהָּמזֹון.  ְּבִבְרַּכת 
ִנְׁשֲאלּו  ֶׁשְּבַקְטנּוָתם  ְוָרָבא,  ַאַּבֵּיי  ֶאת  ַהְּגָמָרא  ֵהִביָאה 
ַעל ְיֵדי ָהָאמֹוָרא ָרָבה: "ְלִמי ְמָבְרִכים?" ְוָענּו ְׁשֵניֶהם: 
ְּבֶאְצָּבָעם  ַמֲחִוים  ֶׁשֵהם   ּתֹו הּוא",   ָּברּו "ַלָּקדֹוׁש 
ִּכי  ֲאִני  "ֻמְבָטח  ָרָבה:  ָאַמר  ִּבְתגּוָבה  ַמְעָלה.  ְּכַלֵּפי 

ְׁשֵניֶהם ִיְגְּדלּו ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים". 
ַה'ֵּבית ִיְׂשָרֵאל' ִמּגּור ָמָצא ֶרֶמז ְלַמֲעֶׂשה ֶזה ִמן ַהָּכתּוב 

ֶׁשְּלָפֵנינּו:
ָהיּו  ֶׁשּבֹו  ָהֵעדּות  ֲארֹון  ַעל  ְקבּוִעים  ֶׁשָהיּו  ַהְּכרּוִבים 
ִּתינֹוק  ֶׁשל  ַּפְרצּוף  ַּבֲעֵלי  ָהיּו  ַהְּבִרית,  לּוחֹות  ְנתּוִנים 
ִויֵדיֶהם ָהיּו ְּפרּוׂשֹות ְלַמְעָלה (ֻסָּכה ה ב). ִמָּכאן ֶׁשִּתינֹוק 

ַהּפֹוֵרׂש ָיָדיו ְלַמְעָלה –
ֶׁשּיֹוֵדַע ְלִמי ְמָבְרִכים – ִיְזֶּכה ִלְגּדֹל ּוְלִהְתַעּלֹות ַּבּתֹוָרה.
'ֵּבית ִיְׂשָרֵאל' תשי"ט

ְלָחן ְּבִבְרַּכת ַהָּזָה"ב ִצּפּוי ַהּׁשֻ
"ְוָעִׂשיָת ֻׁשְלָחן ֲעֵצי ִׁשִּטים...; ְוִצִּפיָת אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור" 

(כה כג-כד)

ָּדַרׁש ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי: 
אֹוְכִלים  ָאנּו  ֶׁשָעָליו  ְלָחן  ַהּׁשֻ ֶאת  ִּכי  ַהָּכתּוב  ָלנּו  ָרַמז 
ְּבִבְרַּכת  ְּכלֹוַמר:  ְּב'ָזָהב',  ְלַצּפֹות  ֵיׁש  ָויֹום  יֹום  ְּבָכל 
ִּבְרכֹוֶתיָה  ִלְׁשלֹוׁש  רֹוֶמֶזת  'ָזָהב'  ֶׁשֵּתַבת  ַהָּמזֹון 
ִּבְרַּכת  'ַהָּזן',  ַהּתֹוָרה – ִּבְרַּכת  ִמן  ֶׁשִחּיּוָבן  ָהִראׁשֹונֹות 

'ָהָאֶרץ' ּוִבְרַּכת 'ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים'. 
ְוָדַרׁש,  הֹוִסיף  ַהַּמַהְרשָׁ"ל  ַּתְלִמיד  ָמאט  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
'ָזָהב'  ַהָּמזֹון;  ְלִבְרַּכת  'ָזָהב'  ַּבִּמָּלה  נֹוָסף  ֶרֶמז  ֵיׁש  ִּכי 
ַהְּפָעִמים  ִמְסַּפר  ֶׁשֶּזהּו   – ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ְיֵמי  ִׁשְבַעת   ְּבֶמֶׁש ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְמָבְרִכים  ֶׁשָאנּו 

בּוַע, ְּבָכל יֹום ּבֶֹקר ְוֶעֶרב.  ַהּׁשָ
ֶׁשל  ָעצּום  ֶׁשַפע  ְמִביָאה  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ַעל  ַהַהְקָּפָדה 
(ִמְצָוה   ַהִחּנּו ֵסֶפר  ַּבַעל  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ָלָאָדם.  ְּבָרָכה 
תל): "ֶׁשָּכל ַהָּזִהיר ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ְמזֹונֹוָתיו ְמצּוִיין לֹו 

ְּבָכבֹוד ָּכל ָיָמיו".
ֶרֶמז ַלָּדָבר ֵהִביא ַרִּבי מֶֹׁשה ָמאט ִמן ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
 ְלַצּפֹות ֶאת ְרכּוְׁש ְוִצִּפיָת אֹתֹו – ָזָהב"; ִאם ְרצֹוְנ"

ּוְלׁשֹוְמרֹו, ְּכֶדֶר ֶׁשַהִּצּפּוי ׁשֹוֵמר ַעל ַהֵחֶפץ ַהְּמֻצֶּפה, 
ַהְקֵּפד ַעל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשֵאֶליָה רֹוֶמֶזת ַהִּמָּלה 'ָזָהב'. 
'ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי'; 'ַמֵּטה מֶֹׁשה' סי' תקנא

ְּתִפָּלה ַעל ֲעִׁשירּות – 'ָּפִנים ְּבָפִנים'
ְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים ְלָפַני ָּתִמיד" (כה ל) "ְוָנַתָּת ַעל ַהּׁשֻ

ְּכָלל ָחׁשּוב ִּבְתִפָּלה ִלֵּמד ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:
לֹו  ֶׁשִּיֵּתן  הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ָהָאָדם  ְמַבֵּקׁש  ַּכֲאֶׁשר 
ַּפְרָנָסה ְּכִפי ַהִּנְצָר לֹו ְלִקּיּום ַחָּייו – ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד 
ַעְצמֹו.  ְלטֹוַבת  ִּבְתִפָּלתֹו  ְלַכּוֵן  הּוא  ָיכֹול  ֲאַזי  ִלְלּבֹשׁ, 
חֹוָבה   – ַרָּבה  ֲעִׁשירּות  ְמַבֵּקׁש  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם 
ָעָליו ְלַכּוֵן ֶׁשְּמַבֵּקׁש זֹאת ְּכֵדי ְלַהְרּבֹות ְּבָממֹונֹו ְּכבֹוד 

ָׁשַמִים.
ְּכֶׁשַאָּתה   – ְלָחן"  ַהּׁשֻ ַעל  "ְוָנַתָּת  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ֶזהּו 
ַלֲעִׁשירּות,  רֹוֵמז  ְלָחן  [ַהּׁשֻ ֲעִׁשירּות  ַעל  ִמְתַּפֵּלל 
ר ְיַכּוֵן  ַּכְּמבָֹאר ַּבְּגָמָרא (ב"ב כה ב): ֶׁשַהְּמַבֵּקׁש ְלִהְתַעּׁשֵ
 ְלָחן] ְצִריָכה ְּתִפָּלְת ָּפָניו ְלַצד ָצפֹון ֶׁשּבֹו ְמֻמָּקם ַהּׁשֻ
 ָּכ ֻּכָּנה  ַהָּפִנים'  'ֶלֶחם  ָּפִנים";  ְּכֻדְגַמת: "ֶלֶחם  ִלְהיֹות 
ַעל ֵׁשם ָּפָניו [ָּדְפנֹוָתיו] ַהְמֻּכּוָנֹות זֹו ְּכֶנֶגד זֹו (ַרִׁש"י ְלֵעיל 
פס' כט), ְוַאף ְּתִפָּלְת ְצִריָכה ִלְהיֹות 'זֹו ְּכֶנֶגד זֹו'. ַהְינּו, 
ְּכֵׁשם ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמיִטיב ִאְּת ,א ִלְכבֹודֹו, 

 ָצִרי ַאָּתה  ַאף   ,ְּבטֹוָבְת ָחֵפץ  ֶׁשהּוא   ִמּתֹו ֶאָּלא 
ְּכבֹוד  ַהְרּבֹות  ְלַמַען  ֶאָּלא   טֹוָבְת ְלַמַען  א  ְלַבֵּקׁש 

ָׁשַמִים. 
'ָחְכַמת ַהּתֹוָרה' עמ' שסה 

'ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִית ַהֶּזה' – ִּבְזכּות 'ֻׁשְלָחן ֶזה'
ְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים ְלָפַני ָּתִמיד" (כה ל) "ְוָנַתָּת ַעל ַהּׁשֻ

ָּדַרׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ְׁשַטייֶנר ַרָּבּה ֶׁשל ִאיְלָלאק: 
הּוא  "ָהַרֲחָמן  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְּבסֹוף 
ֶזה  ֻׁשְלָחן  ְוַעל  ַהֶּזה  ַּבַּבִית  ְמֻרָּבה  ְּבָרָכה  ָלנּו  ִיְׁשַלח 
ַהֶּזה'  'ַּבַּבִית  ֵּתבֹות  ִּכי  ְלָפֵרׁש  ְוֵיׁש  ָעָליו".  ֶׁשָאַכְלנּו 
רֹוְמזֹות ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל; 'ַּבִית' – הּוא ֵּבית 
ָבִטים. ַּבָּקַׁשת "ְוַעל  ִיְׂשָרֵאל, ְו'ֶזה' ְּבִגיַמְטִרָּיה י"ב ַהּׁשְ
ֻׁשְלָחן ֶזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו" רֹוֶמֶזת ְלֻׁשְלַחן ֶלֶחם ַהָּפִנים 
ְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני  ֶׁשָעָליו ֶנֱאָמר (ְיֶחְזֵקאל מא כב): "ֶזה ַהּׁשֻ

ה'", ְוָעָליו ָהיּו מּוָנחֹות י"ב ַחּלֹות ְּכִמְנַין 'ֶזה'.
ָהעֹוָלם  ְלַפְרָנַסת  ַהְּבָרָכה  ֻהְׁשְּפָעה  ְלָחן  ֶׁשֵמַהּׁשֻ ֵּכיָון 
ִנְמָצא  ִיְסָעֶדָּך",  "ּוִמִּצּיֹון  ג):  כ  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ֻּכּלֹו, 
ֶאת  ֶׁשִּיְבֶנה  ה'  ִלְפֵני  ִמְתַּפְּלִלים  ָאנּו  ֶזה  ֶׁשְּב'ָהַרֲחָמן' 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְוָיִׁשיב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלירּוָׁשַלִים, 

ְוַעל ְיֵדי ָּכ ְלעֹוָלם א ֶּתְחַסר ְּבָרָכה ִמִּיְׂשָרֵאל. 
'ְּבִריִתי ָׁשלֹום' ּתֹוְלדֹות 

ֵעָצה ַמֲעִׂשית ְלִהָּנֵצל ֵמַהֵּיֶצר
"ְוֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַּתֲעֶׂשה ֶעֶׂשר ְיִריעֹת ֵׁשׁש ָמְׁשָזר" (כו א)

ִמְצוֹות  ֵׁשׁש  ַהְּמַחֵּבר  ָמָנה   ַהִחּנּו ְלֵסֶפר  ְּבַהְקָּדָמתֹו 
ַהְּתלּויֹות ַּבֵּלב ֶׁשָּיכֹול ָּכל ָאָדם ְלַקֵּים ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע 
א.  ֵהן:  ְוֵאּלּו  ְׂשָכָרן,  ְלַמַּתן  ֵקץ  ֵאין   ּוְלִפיָכ ֵמַחָּייו, 
ֱאמּוַנת ה' ב. ֶׁשֹּלא ְלַהֲאִמין ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה ג. ִיחּוד ה' 
ד. ַאֲהַבת ה' ה. ִיְרַאת ה' ו. ֶׁשֹּלא ָלתּור ַאַחר ַמְחֶׁשֶבת 

ַהֵּלב ּוְרִאַּית ָהֵעיַנִים.
הֹוִסיף ְוָאַמר ַרִּבי מֶֹׁשה ְּגִריְנַווְלד ַרָּבּה ֶׁשל חּוְסט: 

ִמְצוֹות  ֵׁשׁש  ַעל  ֵעת  ְּבָכל  ַּדְעּתֹו  ָלֵתת  ַהַּמְקִּפיד 
ַמְחְׁשבֹוָתיו.  טַֹהר  ְוַעל  ִיְצרֹו  ַעל  ִלְׁשט  זֹוֶכה  ֵאּלּו, 
 – ָמְׁשָזר"  "ֵׁשׁש  ֶזה:  ִמָּכתּוב  ִלְלמֹד  נּוַכל  ַלָּדָבר  ֶרֶמז 
ָהַרע  ַהֵּיֶצר  'ָמׁש'  ֵאּלּו,  ִמְצוֹות  ֵׁשׁש  ִקּיּום  ְּבֶאְמָצעּות 
ְצִריִכים  ָהיּו  ֶׁשַהּכֲֹהִנים  ּוְלִפי  ָהָאָדם.  ִמן  'ָזר'  ַהְּמֻכֶּנה 
ִלְׁשמֹר ַעל טַֹהר ַמְחַׁשְבָּתם ַּבֲעבֹוַדת ַהִּמְקָּדׁש, ֻהְזַּכר 

ֶרֶמז ֶזה ְּבִבְגֵדי ְּכֻהָּנה. 
'ֲערּוַגת ַהּבֶֹׂשם' 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
מבְרִכים י

ני ּפְ ם
ְּתרּוַמת 'ָאֵמן' ְלִבְנַין ַהִּמְקָּדׁש

"ְוִיְקחוּ ִלי ְּתרּוָמה" (כה ב)
"'ִלי' – ִלְׁשִמי" (ַרִׁש"י).

ַעל  ה  ַמֲעֹשֶ ֵמִביא  יא)  (ְליֹום  מֶֹׁשה'   ֶּדֶר' ְּבֵסֶפר 
ָמה  ִמְּפֵני  ָלַדַעת  ֶׁשִּבֵּקׁש  ֶאָחד  ָחִסיד  אֹודֹות 
ָענּו   ָּכ ַעל  ֶׁשִהְתַעָּנה  ּוְלַאַחר  ִמְתָאֶרֶכת,  ַהָּגלּות 
ֵאיָנם  ְוָהעֹוָלם  ַהְּגֻאָּלה  ָּתבֹוא   ֵאי" ַמִים:  ַהּׁשָ ִמן  לֹו 
ַמְׁשִּגיִחים ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ַהְּבָרכֹות ֶׁשָּבֶהן ְמַבְּקִׁשים 
ַעל ַהְּגֻאָּלה – 'ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון' ְו'ַהּפֹוֵרֹש ֻסַּכת 

ָׁשלֹום'..."
ֶזה:  ִעְנָין  ִנְרָמז  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַרִׁש"י  ֶׁשְּבִדְבֵרי  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ַהִּמְׁשָּכן?  ִלְבִנַּית  ָלֵתת  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַהְּתרּוָמה  ַמִהי 
ַהְּגֻאָּלה,  ְּבִבְרכֹות  'ָאֵמן'  ֲעִנַּית  ַעל  ְלַהְקִּפיד  "ִלְׁשִמי" 
ֶׁשהּוא  ְּכִפי  ֵהן  ִּבְׁשֵלמּות,  ֲהָוָי"ה  ֵׁשם  ַהְזָּכַרת  ֶׁשִהיא 

ִנְכָּתב ְוֵהן ְּכִפי ֶׁשהּוא ִנְקָרא [ֲא-ָדַני]. 
'ִמְכָּתם ְלָדִוד' [לרד"י ְקִריְסָטל] ח"א עמ' שג

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ 370ּפָ תשפ"א

"ִקְּימוּ ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ָּכל ַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם ְוא ַיֲעבֹור" (אסתר ט כז)
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ָהַרב ְיהּוָדה ג. הּוא מֹוֵהל ָוִתיק ּוְמֻנֶּסה, ָּכֶזה ֶׁשִּנְרֶאה 
ֶׁשָּבֶהן  ָהַרּבֹות  ִנים  ַּבּׁשָ ַּבֲעבֹוָדתֹו...  ַהּכֹל  ָרָאה  ֶׁשְּכָבר 
ִּבְבִריתֹו  ְמֻבָּגִרים  ְוַגם  ִּתינֹוקֹות  ְּבַהְכָנַסת  עֹוֵסק  הּוא 
ְלִהָּתֵקל  ִהְסִּפיק  לֹום,  ַהּׁשָ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָׁשל 
ַּגם  ִדְׁשַמָּיא  ּוְבִסַּיְעָּתא  ֶאְפָׁשִרית,  ְּבָעָיה  ְּבָכל  ִּכְמַעט 

ְלִהְתמֹוֵדד ְּבַהְצָלָחה.
ִדְׁשַמָּיא  ִסַּיְעָּתא  ְלא  ִּכי  ג.  ָהַרב  יֹוֵדַע  זֹאת  ָּכל  ִעם 
ַמְקִּפיד  הּוא  ֵּכן  ְוַעל  ָּדָבר,  ַלֲעׂשֹות  ֶאְפָׁשִרי  ִּבְלִּתי 
הּוא  ֶׁשֵאֶליָה  ְּבִרית  ָּכל  ִלְפֵני  ִנְרֶּגֶׁשת  ְּתִפָּלה  ָלֵׂשאת 

ֻמְזָמן, ְלַבל ֵּתֵצא ַּתָּקָלה ַּתַחת ָידֹו, ָחס ְוָׁשלֹום.
ְּבַאְמַּתְחּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ָׁשמּור ִסּפּור ֻמְפָלא ֶׁשֵּיׁש 
ִמַּפַעם  נֹוֵהג  ְוהּוא  זֹו,  ַהְנָהָגה  ֵהיֵטב  ְלַהְסִּביר  ְּכֵדי  ּבֹו 

ְלַפַעם ְלַסְּפרֹו ְּבִהְזַּדְּמֻנּיֹות ׁשֹונֹות:
ִלְפֵני ָׁשִנים ִמְסָּפר ֻהְזַמְנִּתי ִלְׁשּבֹת ְּבִיּשּׁוב ְמֻרָחק, ְּכֵדי 
ְלִמְׁשָּפָחה  ֵּבן  ְלִתינֹוק.  ִמיָלה  ִּבְבִרית  ְּכמֹוֵהל  ְלַׁשֵּמׁש 
ָאמּור  ָהָיה  ַאף   ָּכ ּוִמּשּׁום  ְּבַׁשָּבת,  ֶׁשּנֹוַלד  ִחּלֹוִנית 
ְלִהָּכֵנס ִּבְבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש. א 
ִלְמאָֹרע  ֻהְזַמְנִּתי  ֶׁשָּבּה  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּפַעם  זֹו  ָהְיָתה 
ְלַמַען  ְלִהְתַמֵּסר  ֻהְרַּגְלִּתי  ִנים  ַהּׁשָ ֶׁשִעם  ַאַחר  ֶׁשָּכֶזה, 

ַהִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹו.
ּוְבָכל זֹאת, ְׁשִביָתה ְּבָמקֹום ָזר, ְמֻרָחק ּוְמֻנָּכר ֶׁשָּכֶזה, 
ֵמעֹוָלם א ָהְיָתה ָּדָבר ַקל ּוָפׁשּוט ַּבֲעבּוִרי. ָהָיה ָעַלי 
ְׁשֵלָמה  ַׁשָּבת  ֶׁשל  ִלְׁשהּות  ֵּביִתי  ְּבֵני  ִעם  ְלִהְתַאְרֵּגן 
ְּבָמקֹום ָזר ּוְמֻרָחק, ָּדָבר ֶׁשָהָיה ּבֹו ְּבִחיָנה ְמֻסֶּיֶמת ֶׁשל 

'ְמִסירּות ֶנֶפׁש'.
ְלאֹותֹו  ִּבְמֻיָחד  ָנַסְעִּתי  ַהְּבִרית  ֶׁשִּלְפֵני  ְרִביִעי  ְּביֹום 
ַהּכֹל  ה',   ָּברּו ַהִּתינֹוק.  ֶאת  ִלְבּדֹק  ְּכֵדי  ְמֻרָחק  ִיּשּׁוב 

ָהָיה ְּבֵסֶדר.
ֵּתֵצא  ֶׁשֹּלא  ְּכִמְנָהִגי  ִהְתַּפַּלְלִּתי  ַלְּנִסיָעה,  ֵצאִתי  ֶטֶרם 
ַּתָּקָלה ִמַּתַחת ָיִדי. ַחְׁשִּתי ִּכי ַהַּפַעם ַהְּתִפָּלה ְנחּוָצה 
ְלַמְעָלה  ֶׁשל  ִּבְׁשהּות  ָהָיה  ְמֻדָּבר  זֹאת  ְּבָכל  ִּבְמֻיָחד, 

ִמיָמָמה ְּבָמקֹום ֶׁשָהָיה ָזר ְלרּוִחי.
ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ִהַּגְעִּתי ַלִּיּשּׁוב ְוִהְתַקַּבְלִּתי ְּבָכבֹוד ָּגדֹול. 
ׁשּוב  ִהַּגְעִּתי  ְלַׁשָּבת  ֲהָכנֹוַתי  ֶאת  ֶׁשִּסַּיְמִּתי  ְלַאַחר 
ְלֵבית ַהִּתינֹוק ְּכֵדי ְלַוֵּדא ֶׁשָאֵכן ִנָּתן ְלַקֵּים ֶאת ַהְּבִרית 
ֲחִרית. ֶאָּלא ֶׁשָאז ִהְבַחְנִּתי  ְלָמֳחָרת ְלַאַחר ְּתִפַּלת ַהּׁשַ
ְלִהְתַּפֵּתַח  ֶׁשֵהֵחָּלה  ֲחָזָקה  ְּבַאְדִמימּות  ְלֶחְרָדִּתי 

ְּבַאַחת ֵמֵעיָניו ֶׁשל ַהִּתינֹוק.
ַהְּידּועֹות  ָהֵעצֹות  ְּבַאַחת  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ִנִּסיִתי  ַּכְּמֻקָּבל 
ַּדָּקה  ָחְלָפה  ֶׁשֹּלא  ֶאָּלא  ֶׁשָּכֵאּלּו,  ְלִמְקִרים  ֶׁשּנֹוֲעדּו 
ְוָהַעִין ִהְתַמְּלָאה ְּבֻמְגָלה ַּדַּלְקִּתית. ַּגם ְלַאַחר ֶׁשֻּנְּקָתה 
ֶאת  ְוִכְּסָתה  ׁשּוב  ִהְתָּפְרָצה  ִהיא  ִנית,  ַּבּׁשֵ ַהֻּמְגָלה 

ָהִאיׁשֹון.
ֻהְפַּתְעִּתי ֵמָעְצַמת ַהַּדֶּלֶקת, ּוְבֶהְתֵאם ִלְכָלֵלי ַהֲהָלָכה 
א  ִּכי  ַהִּתינֹוק  ְלהֹוֵרי  ַרב  ְּבַצַער  ְלהֹוִדיַע  ֶנֱאַלְצִּתי 
ְוֵאין  ִהיא,  ֲהָלָכה  ְלָמֳחָרת.  ַהְּבִרית  ֶאת   ַֹלֲער אּוַכל 

ְּבָיִדי ִלְנטֹות ִמֶּמָּנה ִּכְמלֹוא ַהִּניָמה.
ָהָאב ֶׁשָהָיה ָהמּום ֵמַההֹוָדָעה ַהַּמְפִּתיָעה ֵהֵחל ִלְכעֹס 
ְמָחה ִהִּגיעּו ַלִּיּשּׁוב אֹוְרִחים ַרִּבים,  ְוִלְרטֹן; ִלְכבֹוד ַהּׂשִ
ְוֻהְׁשַקע ֶּכֶסף ַרב ִּבְׂשִכיַרת ָהאּוָלם ּוְבֵׁשרּוֵתי ֵקְיֶטִריְנג 
ֻיְקָרִתי ְליֹוֵתר ִמֵּמָאה אֹוְרִחים. ַהִאם ִיָּתֵכן ֶׁשַהּכֹל ָיַרד 

ַלִּטְמיֹון?!
ִהְבַהְרִּתי  ַהְחָלָטִתי;  ַעל  ִהְׁשִּפיַע  א  ֶׁשַהָּדָבר  ֶאָּלא 
 ֶֹנֱחָרץ ִּכי ֵאין ָּכל ֶאְפָׁשרּות ַלֲער ָלָאב ְּבקֹול ָנִעים ַא
ֶאת ַהְּבִרית ַּבַּמָּצב ַהּנֹוְכִחי. ָעָליו ָלַדַעת ִּכי ַהּכֹל ִּביֵדי 
ָצפּוי  ַהִּבְלִּתי  ַהַּמָּצב  ֶאת  ְלַקֵּבל  ֵיׁש  ְוָלֵכן  ָׁשַמִים, 

ֶׁשּנֹוַצר ַּבֲהָבָנה.
ִהְפִּתיָעה  ָהָאב  ֶׁשל  ִהְתַנְּגדּותֹו  ָעְצַמת  ִּכי  ֲאַכֵחד  א 
ֶנֱאַלְצִּתי  ֶׁשָּבּה  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּפַעם  זֹו  ָהְיָתה  א  אֹוִתי. 
א  ֵמעֹוָלם   ַא ִּתינֹוק,  ְלהֹוֵרי  ּדֹוָמה  הֹוָדָעה  ִלְמסֹר 
ִקּוִיִתי  ַלְמרֹות זֹאת  ְּבִהְתַנְּגדּות ּכֹה ֶנֱחֶרֶצת.  ִנְתַקְלִּתי 

ֶׁשַעד ַהּבֶֹקר ְיַקֵּבל ָהָאב ֶאת ַהִּדין ְּבַאֲהָבה.
ֵּבית  ִהְתַמֵּלא  ַׁשֲחִרית,  ְּתִפַּלת  ְלַאַחר  ָּבת,  ַהּׁשַ ְּבבֶֹקר 
ְּבַאַחד  ִהְבַחְנִּתי  ֵעיִני  ְּבָזִוית  ַרִּבים.  ַּבֲאָנִׁשים  ַהְּכֶנֶסת 
ֶׁשִּיָּתֵכן  ַלּנֹוְכִחים  ִּבְמבּוָכה  ַהַּמְסִּביר  ַהִּמְׁשָּפָחה  ִמְּבֵני 
ָטה  ֶׁשַהְּבִרית א ִּתְתַקֵּים ַּכְמֻּתְכָנן, ְוַעד ְמֵהָרה ִהְתַּפּׁשְ

מּוָעה ְּבֶקֶרב ַהָּקָהל. ַהּׁשְ
ּנּוי ַהַּמְפִּתיַע ַּבָּתְכִנית,  ַהּכֹל ִהְתַקּשּׁו ְלַהְׁשִלים ִעם ַהּׁשִ
ֶאת  ִלְפּתֹר  ְּכֵדי  ׁשֹוִנים  ַרְעיֹונֹות  ְלַהִּציַע  ִנּסּו  ְוַרִּבים 

ַהְּבָעָיה. מּוָבן ֶׁשְּבָכל ִּדְבֵריֶהם א ָהָיה ַמָּמׁש.
ֵהַכְנִּתי  ְּבִלִּבי  ַלָּבאֹות.  ְוִהְמַּתְנִּתי  ַהַּצד  ִמן  ָעַמְדִּתי 

ְלַהְסִּביר   ֶאְצָטֵר ֶׁשּבֹו  ְלִמְקֶרה  ְמֻנֶּמֶקת  'ְּדָרָׁשה' 
ַלּנֹוְכִחים ְּבֵפרּוט ַמּדּוַע א ִּתְתַקֵּים ַהְּבִרית. ֶאָּלא ֶׁשָאז 
ִנַּגׁש ֵאַלי ֲאִבי ַהִּתינֹוק ּוָפַקד ָעַלי ְּבקֹול ַּתִּקיף: "ִמֶּזה 
ַּכָּמה ָׁשעֹות ֶׁשֵעינֹו ֶׁשל ַהִּתינֹוק ְנִקָּיה ְלַגְמֵרי ְוֵאין ָּבּה 

ֵזֶכר ַלַּדֶּלֶקת, ֶאְפָׁשר ְלַהְתִחיל ֶאת ַהְּבִרית!"
ִּבְנִעימּות  לֹו  ְוִהְסַּבְרִּתי  ִמְּדָבָריו  ִהְתַרַּגְׁשִּתי  א 
ֶהְחֵלִטית ֶׁשֶאְתמֹול ָסַבל ַהִּתינֹוק ִמַּדֶּלֶקת ָּבַעִין, ְוָלֵכן 
ַּגם ַהּיֹום ָאסּור ַלֲערֹ ֶאת ַהְּבִרית, ְוֵיׁש ְלַהְמִּתין ַּכָּמה 

ָיִמים ַעד ְלַהְחָלָמתֹו ַהְּמֵלָאה. 
ַטַעם  ָּכל  ֵאין  ִּכי  ְּבֶׁשּלֹו  ִלְטעֹן   ִהְמִׁשי ַה'ֵּמִבין'  ָהָאב 
ִלְדחֹות ֶאת ַהְּבִרית, ְוַאף הֹוִסיף ְּבִאּיּום ְמֻרָּמז ִּכי א 

ְלֵׁשם ָּכ ֵהם ִהְזִמינּו אֹוִתי ֲאֵליֶהם ְלַׁשָּבת...
ְּבקֹול  ְוָקָרא  ַהִּמְׁשָּפָחה  ִמְּבֵני  ֶאָחד  'ִהְבִריק'  ּוְלֶפַתע 
ָּגדֹול: "ִאם ַהּמֹוֵהל א רֹוֶצה ַלֲערֹ ֶאת ַהְּבִרית, ֵאין ָּכל 
 .ַהָּסמּו ַהִּיּשּׁוב  ִמן  ַאֵחר  מֹוֵהל  ְלָהִביא  אּוַכל  ְּבָעָיה! 

ֲאִני ַמִּכיר מֹוֵהל ֶׁשָּגר ָׁשם ְוא ְיעֹוֵרר ְּבָעיֹות..."
ַוֲאִני  ִנְמָרִצים,  ְּבִהְנהּוִנים  ַהּדֹוֵבר  ִעם  ִהְסִּכים  ַהָּקָהל 
ַעל  ֵהַגְבִּתי  ְזֵאִבים  ֵּבין  ּבֹוֵדד  ְּכֶׂשה   ַּבָּתֶו ֶׁשָעַמְדִּתי 
ֶׁשַּתְחְּפצּו,  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִמֶּכם  ִלְמנַֹע  אּוַכל  ֲאָתר: "א 
ַא ְּדעּו ִּכי ִמּתֶֹקף חֹוָבִתי ְלהֹוִדיַע ַלּמֹוֵהל ַעל ַהַּדֶּלֶקת 
ֶׁשָרִאיִתי ֵאֶצל ַהִּתינֹוק ֶאֶמׁש, ְוַאף א ֶאָּמַנע ִמַּלֲעׂשֹות 

זֹאת".
ַּבֲהִביָנם ֶׁשֲאִני ִמְתַעֵּתד ְלַטְרֵּפד ֶאת ָהַרְעיֹון ֶׁשִהִּציעּו, 
ב  ַהִּדין ּוְלִהְתַיּׁשֵ ְּגַזר  ִעם  ְלַהְׁשִלים  ַהּנֹוְכִחים  ֶהְחִליטּו 

ַלְּסֻעָּדה, ְלָכל ַהָּפחֹות יֹאְכלּו ַיְחָדו ִּבְמִסַּבת ֵרִעים.
*

ִמן  ְלַהְמִּתין  ֶהְחַלְטִּתי   ַא ַּכּמּוָבן,  ִעָּמם,  ָסַעְדִּתי  א 
ְלַמֵּמׁש  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ַיְחִליטּו  ֶׁשּבֹו  ְלִמְקֶרה  ַהַּצד 
א   ָּכ" ָקִׁשים:  ִּבְרָגׁשֹות  ָהִייִתי  ָטעּון  'ִאּיּוָמם'.  ֶאת 
ְלַעְצִמי  ִהְרַהְרִּתי  ַמֲאִמיִנים",  ְּבֵני  ְיהּוִדים  ִמְתַנֲהִגים 

נּוגֹות.
ַאַחד  ַהְּקָלִפים.  ָּכל  ֶאת  ֶׁשָּטַרף  ָּדָבר  ֵאַרע  ְוָאז 
ָלֵׂשאת  ֶנֱעַמד  ָהֵאם,  ִמְׁשַּפַחת  ִמְּקרֹוֵבי  ָהאֹוְרִחים, 
ְּדָבִרים. הּוא ָנָׂשא ֶאת ְּדָבָריו ְּבָׂשָפה ָזָרה, ּוִמָּיד ְלַאַחר 
ָּכל  ֶאת  ַאֲחֶריָה  ֶׁשָּסֲחָפה  קֹוָלִנית  ְּבִׁשיָרה  ָּפַצח  ִמֵּכן 

ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו.
יָרה ְוִנְרַעְדִּתי. ַהְּצִליִלים ָהיּו ֻמָּכִרים  ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַהּׁשִ
ְלָהִבין  ְּבִנָּסיֹון  ְּבמִֹחי  ְלַפְׁשֵּפׁש  ִנִּסיִתי  ֵאיָמה.  ַעד  ִלי 
ִהְתּגֹוַרְרִּתי  ִּבְצִעירּוִתי  ִנְזַּכְרִּתי:  ְוָאז  ְמקֹוָרם,  ַמהּו 
ָׁשַכן  ֵּביִתי  ֵנָכר.  ֵמַאְרצֹות  ְּבַאַחת  ָמה  ְּתקּוַפת   ְלֶמֶׁש
ַּבֲעוֹונֹוַתי  ִלי  ָיָצא  ַּפַעם  ְוא  ַלְּכֵנִסָּיה  ָמקֹום  ְּבִקְרַבת 

ִלְׁשמַֹע ֶאת ְצִליֵלי ַהֻּטְמָאה.
ִמן  ְלֶאָחד  ִמָּיד  ִנַּגְׁשִּתי  ָסֵפק;  ָּכל  ִלי  ָהָיה  א  ָּכֵעת 
ְּכִאיׁש  ָהָיה  ְוִנְרֶאה  ָלאּוָלם  ִמחּוץ  ֶׁשָעַמד  ַהֻּמְזָמִנים 
 ְל ְידּוִעים  ַהִאם  ִלי,  "ֱאמֹר  אֹותֹו:  ְוָׁשַאְלִּתי  ָהגּון, 

ְּפָרִטים ַעל אֹודֹות מֹוָצָאּה ֶׁשל ֵאם ַהִּתינֹוק?"
"ֵּכן", ֵהִׁשיב ִלי ָהִאיׁש ִּבְתִמימּות, "מֹוָצָאּה הּוא ֵמחּו"ל. 

ִהיא נֹוְלָדה ְּכגֹוָיה, ַא ִהְתַגְּיָרה ִלְפֵני ִנּשּׂוֶאיָה".
 הֹוֵל ְּבַזֲעזּוַע  ְוָׁשַאְלִּתי  ִהְמַׁשְכִּתי  אֹוָתּה?"  ִּגֵּיר  "ּוִמי 

ְוגֹוֵבר.
ַּכָּדת  ֶרפֹוְרִמי  ְּבִגּיּור  ִהְתַגְּּיָרה  ִהיא  טֹוֶעה  ֵאיֶנִּני  "ִאם 
ְוַכִּדין", ֵהִׁשיב ִלי ֵּבן ִׂשיִחי. ִנָּכר ָהָיה ִּכי ֵאינֹו ֵמִבין ֶאת 

ּגֶֹדל ַהְּבָעָיה ַּבִּמְׁשָּפט ֶׁשֶּזה ָהֶרַגע הֹוִציא ִמִּפיו.
ְּבׁשֹוְמִעי זֹאת, ִמַהְרִּתי ָלנּוס ֵמַהָּמקֹום ְּבֶבָהָלה. ָהִייִתי 
ֶׁשִּכְמַעט  ַהַּמְחָׁשָבה  ִמן  ִנְׁשָמִתי  ִעְמֵקי  ַעד  ְמֻזְעָזע 
ּוִבְבָרָכה  ּגֹוי  ְלֶיֶלד  ְּבַׁשָּבת  ְּבִרית  ַּבֲעִריַכת  ִנְכַׁשְלִּתי 

.ְלַבָּטָלה, ַעל ָּכל ַהִּמְׁשַּתֵּמַע ִמָּכ
ָּבת, ֶטֶרם ָעַזְבִּתי ֶאת ַהִּיּשּׁוב, ִנִּסיִתי ָלבֹוא  ְּבמֹוָצֵאי ַהּׁשַ
ָהִעְנָין.  ֻחְמַרת  ֶאת  לֹו  ּוְלַהְסִּביר  ָהָאב  ִעם  ִּבְדָבִרים 
ַּכֲהָלָכה,  ִּגּיּור  ָעְבָרה  א  ָהֵאם  עֹוד  ָּכל  ִּכי  לֹו  ָאַמְרִּתי 
ַמְׁשָמעּות ַהָּדָבר ֶׁשָּבָניו ֵאיָנם ְיהּוִדִּיים, ַא הּוא ָׁשַלח 

אֹוִתי ְּבַזַעף ֵמַעל ָּפָניו.
ִנְפַרְדִּתי ִמֶּמּנּו ְּבַצַער. נֹוַכְחִּתי ָלַדַעת ַעד ַּכָּמה ֲחׁשּוָבה 
ַהַהְנָהָגה ֶׁשִּקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי – ְלַהְקִּדים ְּתִפָּלה ְלָכל 
ה. ִהֵּנה ִּכי ֵכן ִזֵּמן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּברֹב ַרֲחָמיו  ַמֲעֹשֶ
ּוַבֲחָסָדיו ַּדֶּלֶקת ְנִדיָרה, ָּכזֹו ֶׁשּתֹו ְזַמן ָקָצר ֶנֶעְלָמה 
ַׁשָּבת  ְּבִחּלּול  ֶאָּכֵׁשל  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְוזֹאת  ְּבַמְפִּתיַע, 

ּוִבְבָרָכה ְלַבָּטָלה".
'מּוַסף שב"ק' ֶל-ְל תשס"ח

ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום 
ְּבֶהְמֵׁש ַה'ְּיִהי ָרצֹון' ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: "ּוְתֵננּו 
ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  יֹום  ּוְבָכל  ַהּיֹום 
ֵאיֶנּנּו  רֹוֵאינּו".  ָכל  ּוְבֵעיֵני   ְּבֵעיֶני
ִמְסַּתְּפִקים ְּבַבָּקָׁשה ַעל ַהּיֹום ִּבְלַבד, ֶאָּלא 
מֹוִסיִפים ּוְמָפְרִטים "ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום", ַעל 
ִּפי ִּדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוִּיְׁשַלח קסט א) ֶׁשַעל 
ְּבָׁשָעה  ַּבָּקָׁשתֹו  ֶאת  ֵהיֵטב  ְלָפֵרׁש  ָהָאָדם 
ֶׁשהּוא ִמְתַּפֵּלל ְלבֹוְראֹו (ִסּדּור 'ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה'). 
אֹוְמִרים  ִמֵּמיָלא  ֲהא  ְלָהִבין,  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָּלא 
 צֶֹר ֵיׁש  ּוַמּדּוַע  יֹום,  ִמֵּדי  זֹו  ְּבָרָכה  ָאנּו 
ְלַבֵּקׁש ִמֵּדי ּבֶֹקר ַּבֲעבּור ַהָּיִמים ַהָּבִאים? 

ֶׁשְּיַקֵּבל  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ֶׁשְּלִעִּתים,  ֶאָּלא 
ֵאין  ַׁשְוָעֵתנוּ,  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ַאַחת  ַּפַעם  ּוְנַבֵּקׁש  ֶׁשִּנְתַּפֵּלל   ְּבָכ ַּדי 
ָאנּו  ָלֵכן,  פ"ד).  ְׁשמּוֵאל'  'ִמְדַרׁש  (ְרֵאה  ִּבְלַבד 
יֹום  ָּכל  ַעל  ַאף  יֹום  ְּבָכל  ִמְתַּפְּלִלים 
ָויֹום  יֹום  ֶׁשְּבָכל  ְּכֵדי  ַחֵּיינּו,  ִמיֵמי  ָויֹום 
ָהֲאֵחִרים  ַהָּיִמים  ְּתִפּלֹות  ַאף  ִּתְצָטֵרְפָנה 
ְוִיְּתֶנּנּו  ְלַׁשְוָעֵתנוּ  ה'  ִיְׁשַמע  ֻּכָּלן  ּוִמּכֹחַ 
"ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים..." (קונ' 'ּוְלָאֵׁשר ָאַמר' 
ָּבת'] אֹות טז). [לרא"א ַּכ"ץ נד' ְּבסֹוף ֵסֶפר 'אֹוַצר ַהּׁשַ

ְלַהְקִּדים ְיׁשּוָעה ַלְּתִפָּלה 
ֵּפרּוׁשֹו  ִּפי  ַעל  זֹאת  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ֵיׁש  עֹוד 
'ֵאֶׁשת  ֶׁשֶּזֶרׁש  ַאְיְּבִׁשיץ  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי  ֶׁשל 
 ֵמַהֶּמֶל ֶׁשְּיַבֵּקׁש  ְלָהָמן  ִיֲעָצה  ַמְרִׁשיִעי' 
ַּכָּכתּוב  ַּבּבֶֹקר,  ַּדְוָקא  ָמְרְּדַכי  ֶאת  ִלְתלֹות 
ְוִיְתלּו   ַלֶּמֶל ֱאמֹר  "ּוַבּבֶֹקר  יד):  ה  (ֶאְסֵּתר 
ֶׁשָחְׁשָׁשה  ִמּשּׁום  ָעָליו".  ָמְרֳּדַכי  ֶאת 
ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִלְקרֹא  ָמְרְּדַכי  ַיְסִּפיק  ֶּפן 
ִלְתִפַּלת  ִיְׂשָרֵאל'  'ָּגַאל  ִּבְרַּכת  ֶאת   ְֹוִלְסמ
ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ִעם ָהֵנץ ַהַחָּמה, ּוְבָכ א 
יּוַכל ְלַהִּזיקֹו. ַּכְּמבָֹאר ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ט ב), 
ָהֵנץ  [ִעם  ִלְתִפָּלה  ְּגֻאָּלה   ַהּסֹוֵמ "ָּכל  ִּכי 
ָּכל  ִנּזֹוק  ֵאינֹו  ָּכל)]  ד"ה  ָׁשם  (ּתֹוְספֹות  ַהַחָּמה 
ְלִהְזָּדֵרז  ְלָהָמן  ִיֲעָצה   ְלִפיָכ ֻּכּלֹו",  ַהּיֹום 
ֶׁשַּיְסִּפיק  ִלְפֵני  עֹוד   ַהֶּמֶל ֶאת  ְוָלבֹא 
ָמְרְּדַכי ְלִהְתַּפֵּלל ('ַיֲערֹות ְּדַבׁש' ח"א ְּדרּוׁש יז). 

ִלְפגַֹע  ַהְּמַבְּקִׁשים  ַמִּזיִקים  אֹוָתם  ְּכֶנֶגד 
ַנְסִּפיק  ְּבֶטֶרם  עֹוד  ַהָּמֳחָרת,  ְּביֹום  ָּבנּו 
ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ַאף  זֹו,  ְּתִפָּלה  ְלִהְתַּפֵּלל 
ְּבָכל ּבֶֹקר: "ּוְתֵננּו ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום..." ('אֹוָרה 

זֹו ּתֹוָרה', ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר עמ' רלח). 

ֵּבאּור ִמּדֹות ֵחן, ֶחֶסד, ַרֲחִמים
ְו'ַרֲחִמים'  'ֶחֶסד'  'ֵחן',  ַהִּבּטּוִיים  ְּבַפְׁשטּות 
– ְיסֹוָדם ֶאָחד. ִּכי ַהּנֹוֵׂשא ֵחן ְּבֵעיֵני זּוָלתֹו, 
ְּכַלָּפיו  ַרֲחִמים  ִרְגׁשֹות  ְמַגֶּלה  הּוא  ֲהֵרי 
ַהִּמָּלה  ִּכי  ָמָצאנּו  ְוָאֵכן  ֶחֶסד.  ִעּמֹו  ְוגֹוֵמל 
אּוְנְקלֹוס  (ַּתְרּגּום  'ַרֲחִמים'  ֵהן  ְמֻתְרֶּגֶמת  'ֵחן' 
ְּבֵראִׁשית ו ח ּוְבעֹוד ְמקֹומֹות) ְוֵהן 'ֶחֶסד' (ַּתְרּגּום 

ִמְׁשֵלי א ט). 

ִמִּבּטּוִיים  ֶאָחד  ֶׁשְּלָכל  ֶׁשֵּבֵאר  ֵיׁש  ְואּוָלם 
ֵאּלּו ֵיׁש ַמְׁשָמעּות ְמֻיֶחֶדת: 'ֵחן' ַמְׁשָמעּותֹו 
ֶׁשַהְּמַקֵּבל ֶנֱחָׁשב ְּבֵעיֵני ַהּנֹוֵתן ְּכִמי ֶׁשָראּוי 
ִמַּצד ַמֲעָׂשיו ֶׁשֵּיִטיבּו ִעּמֹו, ַּכָּכתּוב (ְּבֵראִׁשית 
ּוֵפֵרׁש  ה'".  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ָמָצא  "ְונַֹח  ח):  ו 
ְלָפָניו  ַמֲעָׂשיו  ָּכל  "ֶׁשָהיּו  (ָׁשם):  ָהַרְמָּב"ן 
ֶׁשַהּנֹוֵתן  ִעְנָינֹו  'ֶחֶסד'  ּוְנִעיִמים";  ָנִאים 
ָרצֹון   ִמּתֹו ַהּטֹוָבה  ְמַקֵּבל  ִעם  ֵמיִטיב 
ָראּוי  ַהְּמַקֵּבל  ִאם  ְּבִדיָקה  ּוְלא  ְלֵהיִטיב 
ַמְׁשָמעּותֹו  'ַרֲחִמים'  ָלאו;  ִאם  ַלֲהָטָבה 
 ַא ִעּמֹו,  ֶׁשֵּיִטיבּו  ָראּוי  ָאְמָנם  ֶׁשַהְּמַקֵּבל 
ַהּנֹוֵתן ֵמיִטיב ִעּמֹו יֹוֵתר ִמָּמה ֶׁשַּמִּגיַע לֹו 

(ִסּדּור 'ְצלֹוָתא ְּדַאְבָרָהם' עמ' קמד). 

ֶׁשְּבַבָּקַׁשת:  ְמָבֵאר  ֶעְנִּגיל  יֹוֵסף  ַרִּבי 
"ּוְתֵננּו... ְלֵחן ּוְלֶחֶסד", ֵאין ָאנּו ְמַבְּקִׁשים 
ֶׁשֲהֵרי  ַיַחד,  ִלְׁשֵניֶהם  ְזַמִּנית  ּבֹו  ֶׁשִּנְזֶּכה 
יח):  אֹות  ּפּוִרים  (ִהְלכֹות  ַהַּמֲהִרי"ל  ָּכַתב 
"ֵמעֹוָלם א ָהָיה ָאָדם ֶׁשָהָיה ּבֹו ֵחן ְוֶחֶסד 
א  "ַוִּתּׂשָ יז):  ב  (ֶאְסֵּתר  ַּכָּכתּוב  ֶאְסֵּתר"  ַרק 
ָאנּו  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ֶאָּלא  ְלָפָניו".  ָוֶחֶסד  ֵחן 
ְלֵחן,  ִנְזֶּכה  ְל'ֵחן'   ֶׁשִּנְצָטֵר ֶׁשַּבָּמקֹום 
ְלֶחֶסד  ִנְזֶּכה  ְל'ֶחֶסד'   ֶׁשִּנְצָטֵר ּוַבָּמקֹום 

"ס' ְּבָרכֹות ס ב ד"ה ְוִתְּתֵנִני).  ('ִּגְליֹוֵני ַהּׁשַ

ַמּדּוַע מֹוִסיִפים ְלַבֵּקׁש
 'ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו'

ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה 'ְּבֵעיֶני ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו' 
ֻמְׁשָּתת ַעל ַהָּפסּוק (ִמְׁשֵלי ג ד): "ּוְמָצא ֵחן 
 ְוָכ ְוָאָדם".  ֱאקים  ְּבֵעיֵני  טֹוב  ְוֵׂשֶכל 
ֶׁשְּבֵעת  ח)  ַוֵּיֶׁשב  (ַּתְנחּוָמא  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ַאף 
ֶׁשָהָיה יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ְּבֵבית ּפֹוִטיַפר, "ִנְכַנס 
'ִרּבֹון  ְואֹוֵמר:  ְמַלֵחׁש  ָהָיה  ְוהּוא  ְלַׁשְּמׁשֹו 
הּוא  ַאָּתה  ִּבְטחֹוִני,  הּוא  ַאָּתה  ָהעֹוָלם, 
ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְּתֵנִני  ַּפְטרֹוִני, 
ּפֹוִטיַפר  ּוְבֵעיֵני  רֹוַאי  ָּכל  ּוְבֵעיֵני   ְּבֵעיֶני
ֲאדֹוִני'" ('ֵּפרּוׁש ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּבָרכֹות' [ְלר"י ֶּבן ָיָקר] 

ח"ב עמ' טו).

ִּבְכָלל  ַמּדּוַע  ְלָהִבין,  ֵיׁש  ִלְכאֹוָרה  אּוָלם 
ְוַרֲחִמים  ְוֶחֶסד  ֵחן  ָלֵׂשאת  ִלְׁשאֹף  ָעֵלינּו 

ְּבֵעיֵני ְּבֵני ָאָדם? 
ָל"ה' ְמָבֵאר ֶׁשַהִּמִּלים "ּוְבֵעיֵני  ְּב'ִסּדּור ַהּׁשְ
ְּבֵני  ְּכַלֵּפי  ַרק  ְמֻכּוָנֹות  ֵאיָנן  רֹוֵאינּו",  כָל 
ַּגם  ֻּכָּלּה,  ַהְּבִריָאה  ְּכַלֵּפי  ֶאָּלא  ָאָדם, 
ָאנּו  ּוְמַבְּקִׁשים  ָהרּוָחִנִּיים.  ַהִּנְבָרִאים 
ָעֵלינּו  ְיַקְטְרגּו  ְלַבל  ְּבֵעיֵניֶהם  ֵחן  ֶׁשִּנְמָצא 

ְּבִדין ָׁשַמִים. 
ְמבָֹאר  ט)  (ֶּפֶרק  ָּתִמיד'  'עֹוַלת  ְּבֵסֶפר 
ְּפֻעּלֹות  ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ָאנּו  ֵאין  ֶׁשָאֵכן 
ֶׁשֲהֵרי  ַהּזּוָלת,  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ָלֵׂשאת  ְּכֵדי 
ָהעֹוָלם  ֶאת  ַמְנִהיג  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ִעָּמנּו  ַהּזּוָלת  ֶׁשל  ִהְתַנֲהגּות  ְוָכל  ֻּכּלֹו, 
ַּבֵּסֶפר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכִפי  ִמְּלַמְעָלה.  ְמֻכּוֶֶנת 
'חֹוַבת ַהְּלָבבֹות' (ַׁשַער ַהִּבָּטחֹון ֶּפֶרק ג): "ְוָכל 
ָעָליו,  ִמּזּוָלתֹו  ֶׁשִּיְהיּו  ְוֶחְמָלה  ַרֲחִמים 
אּוָלם  ְוֶחְמָלתֹו".  ָהֵא-ל  ֵמַרֲחֵמי  ֵהם  ֻּכָּלם 
ֶזה,  ְיסֹוד  ְּבִקְרֵּבנּו  ְלַהְׁשִריׁש  ְּכֵדי  ַּדְוָקא 
"ְלֵחן  ֶׁשִּיְּתֶנּנּו   ִיְתָּבַר ֵמה'  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו 
ָכל  ּוְבֵעיֵני   ְּבֵעיֶני ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד 
ֶאת   ְּבָכ ָאנּו  ַמְרִאים   ְּבָכ ֶׁשֵּכן  רֹוֵאינּו", 
ֱאמּוָנֵתנּו ַהְּתִמיָמה ֶׁשָּכל ְנִׂשיַאת ֵחן ְוֶחֶסד 
ֶׁשַּיִּגיַע  טֹוָבה  ְּדַבר  ְוָכל  ָאָדם  ְּבֵני  ְּבֵעיֵני 
ֵמֵאת  הּוא  ַהּכֹל  ָאָדם,  ְּבֵני  ְיֵדי  ַעל  ֵאֵלינּו 

 .ם ִיְתָּבַר ַהּׁשֵ
ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין ְמָפֵרׁש, 
ְּבֵעיֵני  ֵחן  א  ֶׁשִּנּׂשָ ָּכאן  ְמַבְּקִׁשים  ֵאין  ִּכי 
 ַהֶּדֶר ֶאָּלא  ִעָּמנּו,  ֶׁשֵּיִטיבּו  ְּכֵדי  ַהְּבִרּיֹות 
ְונֹוחַ  ַמִים  ַלּׁשָ ָרצּוי  ִלְהיֹות  הּוא  ַהָּיָׁשר 
ַלְּבִרּיֹות, ְּכִפי ֶׁשֵהִעיד ַהָּכתּוב ַעל ְׁשמּוֵאל 
ְׁשמּוֵאל  "ְוַהַּנַער  כו):  ב  א'  (ְׁשמּוֵאל  ַהָּנִביא 
הֵֹל ְוָגֵדל ָוטֹוב ַּגם ִעם ה' ְוַגם ִעם ֲאָנִׁשים". 
ְלִפיָכ ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְנִׂשיַאת ֵחן 
ְוִנְהֶיה ְרצּוִיים ְּבָכל ֲהִליכֹוֵתינּו ַּגם ְּבֵעיֵני ה' 
ִמְכָּתִבים  ְיֶחְזֵקאל'  ('אֹור  רֹוֵאינּו  ָּכל  ְּבֵעיֵני  ְוַגם 

רח ּוְרֵאה 'ֵּפרּוׁש ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּבָרכֹות' ָׁשם). 

ִּבְזכּוָתּה ֶׁשל ַּדֶּלֶקת

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ִּבְזכּו

סִסּפּו
עעלַ
ִ ם

ָנה' (ה) ֲעִביר ׁשֵ ת 'ַהּמַ מּוְך ְלִבְרּכַ 'ְיִהי ָרצֹון' ַהּסָ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
לִבְרכ מוך

נִנינִני ּפְ ם 

ְוִנְזֶּכה  ְמֻקָּבִלים  ַמֲעֵׂשינּו  ֶׁשִּיְהיּו   – ְלֵחן  יֹום  ּוְבָכל  ַהּיֹום  ְוִתְּתֵננּו 
ֶחֶסד  ְלַהְנָהַגת   – ְוַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ִנְזֶּכה  ְוַאף  ַּבֲעבּוָרם,  ֵחן  ִלְנִׂשיאּות 

ְוַרֲחִמים ְּבֵעיֶני ְוַאף ְּבֵעיֵני כָל רֹוֵאינּו.
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אהבה – גרעין האישיות

כוחה של אהבה

מסופר על הרב קרליבך שביקר בבית כלא באמריקה, 
עבר בין כל האסירים חיבק ועודד אותם. כשהיה בדרכו 
החוצה שמע קול קורא אליו: "רבי!" כאשר פנה לכיוון 
חזות  בעל  מימדים,  גדול  שחור,  אסיר  ראה  הקול, 

לו  אמר  "כן",  מאיימת. 
הרב, "איך אוכל לעזור?" 
חיבוק  לקבל  ניתן  "האם 
נוסף כמו החיבוק שנתת 
לי קודם לכן?" הרב כמובן 
חיבוק  אותו  חיבק  נענה, 
האימתני  והאסיר  חם, 
פרץ בבכי. כאשר הצליח 
"אם  לרב:  אמר  להירגע 
כזה  חיבוק  מקבל  הייתי 
בילדותי, לא הייתי נמצא 
הכלא..."  כותלי  בין  היום 
Holy ” הספר  (עפ"י 

(“Brother
הסיפור המרגש הזה נכון ויציב לכל אחד ואחת מאתנו 
גם אם ברוך ה' איננו אסירים. מה שקובע את המקום 
המדויק שלנו בחיים, את מידת הצלחתנו בחיים – הוא 
כמה שאנחנו מרגישים אהובים. השורש של כל תקיעות 
בנפש או בחיים כמעט תמיד מקורה בחוסר הרגשת 
אהבה. וזה לא אומר דווקא לחוֹות ילדות קשה. מספיק 
שבן אדם לא הרגיש את האהבה של ההורים כי הם היו 
שקועים בעניינים האישיים שלהם ולא ידעו להראות 
גילויי חיבה, וזה כבר מתכון לאדם שבור ומיוסר שיהיה 
לו קשה מאוד לממש את מלוא הפוטנציאל שלו בחיים, 

וזה מציב אותו בעמדה מאוד מסוכנת.

בניין מתחיל מהיסוד

אנשים מנסים בכל מיני דרכים לשפר את כל תחומי 
החיים שלהם, בלימודים, בזוגיות, בפרנסה ועוד. אבל 
הסוד האמתי של השינוי השיפור הוא להתחיל מהשורש, 
מהגרעין הבסיסי ביותר של האישיות שלנו. והשורש הוא
להרגיש רצוי ואהוב בעל 
ערך אמתי ואינסופי בלי 
קשר לתכונות השיגים או 
תוצאות בלי צורך להוכיח 

כלום.

אצל  קיימת  כזו  אהבה 
את  שאוהבים  ההורים 
שהוא  בגלל  רק  ילדם 
ילדם ולא בגלל שום דבר 
אחר. אהבה בלי תנאי ובלי 
גבול. ובשנים הראשונות 
לכך  מעבר   – הילד  של 
שההורים מספקים לתינוק את המזון והתנאים לבניית 
גופו הקטן – הם גם מצמיחים ובונים בו את היסודות 
הנפשיים של האדם שבראשם ההרגשה שהוא אהוב 
ורצוי כמו שהוא, ובכך מבטיחים את עתידו, כי אדם 
שמרגיש אהוב ורצוי יש לו חוסן נפשי עמוק והוא יוכל 
לצלוח כל קושי בחיים ולהתמודד עם כל משבר ולקום 

מחוזק.

וזה גם היסוד והבסיס של כל האמונה. אי אפשר 
לדבר על שום אמונה וקשר עם ה' בלי הבסיס שהוא 
ההרגשה העמוקה שה' אוהב אותך. כל חולשה באמונה, 
בעבודת ה', בלימוד תורה או בקיום מצוות ולמעשה כל 
חולשה בנפש נובעת מחולשה בהרגשה שה' אוהב אותך.

לכן בתחילת כל תהליך נפשי להתחזקות הן בגשמיות 

והן ברוחניות השלב הראשון הוא לפתח ולחזק את 
הרגשת האהבה: אוהבים אותך כמו שאתה!

קבוצת סיכון

וזה לא רק שאדם שלא מרגיש אהוב לא ממצה את 
מלא הפוטנציאל שלו, אלא הוא נמצא בסיכון חמור, 
ועלול להגיע לשפל המדרגה כמו אותו אסיר שבסיפור. 
אדם שלא מרגיש שאוהבים אותו הוא "טרף קל". ניתן 
בקלות להשפיע עליו ולשחק אתו. נוכלים ורשעים 
יודעים "להריח" את אלה שחסר להם חום ואהבה 
ובמעט יחס הם קונים את ליבם ומעבירים אותם על 

דעתם ועל דתם.

וזה העניין של עמלק: "ויזנב בך כל הנחשלים אחריך..." 
הוא ידע לתפוס את כל אלה שלא ידעו כמה ה' אוהב 

אותם.

כמו כן, הצער הגדול ביותר של אבא הוא שהבן לא 
יודע כמה שאבא אוהב אותו. העלבון הגדול ביותר לאבא 
הוא שהבן מטיח בו: "אתה לא אוהב אותי". כמה אהבה 
הרעיף הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. כמה ניסים. 
שחרור מבית עבדים. ראו את ה' עין בעין. עושר אגדי. 
עטופים בענני כבוד אוכלים מן ושותים מבאר מתגלגלת. 
אתם "יושבים על הכתפיים של אבא" ובכל זאת שואלים: 
"היש ה' בקרבנו אם אין..."?! זה ממש כואב, וזה בדיוק 

מה ש"מזמין" את עמלק.

זה לא כואב רק על האבא, אלא זה קודם כול כואב על 
הבן ששואל שאלה כזאת, כי שאלה כזאת מעידה על 
חוסר עמוק בנפש שיוביל אותו לחוסר יציבות ולחוסר 
הצלחה לחוסר יכולת להתמודד, והוא חשוף להגיע 

למקומות הנמוכים והשפלים ביותר.

אמונה באהבה

המושגים אמונה ותפילה שונים לגמרי אצל מי שמרגיש 
שה' אוהב אותו לעומת מי שלא מרגיש.

מאמר ראש הישיבה
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ר"תיציאהכניסה
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17:0118:0618:44חיפה

17:1118:0818:46באר שבע

בס"ד בר"ה

חוט של חסד
גיליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרב שלום ארוש שליט"א

הורים אוהבים את ילדם רק 
בגלל שהוא ילדם ולא בגלל 
שום דבר אחר. אהבה בלי 

תנאי ובלי גבול.



סמכות הורית ומשמעת בגיל הרך פרק ב'

הורים יקרים, אנו ממשיכים בע"ה בנושא של "משמעת 
בגיל הרך". הגיל הרך מבחינתי, נע בין שנתיים לארבע 
שנים בקירוב. העקשנות, מתאפיינת בעיקרה- בסירוב 
כללי לרצון ההורים. לדוגמא: אם נאפשר לו להתלבש 
לבד בבוקר, הוא ידרוש עזרה מצידנו. למחרת, אם נציע 
לו עזרה, הוא ירצה להתלבש לבד. באמצע השבוע, הוא 
פתאום ירצה את החולצה של שבת, בשבת הוא לא 
יסכים ללבוש אותה.  בקיצור כמו שאומרים: מה שלא 

נעשה "לא נצא איתו ראש". ההתנהגות של הילד, 
איננה "בעיה" היא חלק מהתפתחות-טבעית של 

הגיל שלו ולכן אנו לא נדרשים ל"פתרונות" 
מה לעשות, אלא ל"הבנה" מה עובר 
עליו ומה נדרש מאיתנו ההורים לעשות 
בתקופה זו. בתקופת הגיל הרך, הילד 

מעוניין כבר להיות גדול, רוצה לגלות 
עצמאות ו"לפרוץ" את גבולות הלול שלו 

ולכן הוא מתנהג כך.

מחלת ילדים

כאשר אנחנו מודעים לכך שהילד מתנהג בטבעיות, 
נחסכת מאיתנו עוגמת נפש רבה. אין לנו מה לפחד, 
הילד שלנו איננו "בעייתי".  עלינו להכיר במציאות ה"לא 
נעימה" הזו: הילד שלנו, קטנוני, עקשן, סרבן או איך שלא 
נקרא לזה.  האמת היותר גדולה שהילד פשוט חולה 
"במחלת ילדים" המחלה טבעית ונורמאלית היא אינה 
מדבקת ואינה מסוכנת. המחלה אמנם טבעית, אך זה 
לא אומר שאנחנו צריכים להשלים איתה או שלא צריך 
לבצע איתה משהו.  המחלה איננה מסוכנת, כל עוד היא 
נמצאת תחת "אחריות-הורית" ובמקרה "החמרה" גם 
בתהליך טיפול. אבל אם חס ושלום במקרה "החמרה" 
נזניח את "המחלה" ונאפשר לילד להתנהג כאוות נפשו 
הוא עלול להיהפך ח"ו לילד מרדן.  ומצד שני, אם נרדה 
בילד, נשפיל אותו על כל התנהגות מרדנית או קטנונית, 

הוא יהיה ח"ו מופנם, כבוי וחשוך.

מחלת הגיל הרך

ה' יתברך ברחמיו המרובים עשה איתנו חסד ונתן לילד 
שלנו את ה"מחלה" הזו בגיל מוקדם יחסית, בעוד ידינו 
תקיפה עליו. דהיינו כשאנחנו עדיין יכולים להשתלט עליו 
ולהחליט בשבילו בלי הרבה עימות מצידו, מה שבגיל 

מאוחר יותר, כבר יהיה קשה.  בגיל הרך, קל לנו לחנך 
את הילד ולכוון את אישיותו לאפיקים חיוביים. חכמינו 
הקדושים הגדירו את הילד כ"דיו כתובה על נייר חלק". 
בגיל הרך, אישיות הילד עדיין חלקה, אין לו משקעים 
מהעבר ועדיין לא גיבש דפוסי חיים וחשיבה על מנת 
להתנגד לחינוך שאנו רוצים לתת לו. הילד ממש רך 
כמו פלסטלינה  והוא ניתן לעיצוב כפי שאנחנו נעצב 
אותו.  גם המרדנות הקטנה שהוא מציג לנו לפעמים, 
היא בעצם "הצגה" שניתן להשתלט עליה ולעצב אותה. 
ככל שנטפל ב-מחלתו בגיל יותר מוקדם הוא לא יפריע 

לנו לעזור לו ונוכל אפילו ליהנות ממנה.

תהליך הבראה

להתרגש  לנו  שאין  אמרנו  כבר 
מידה  באותה  אך  הילד.  מהתנהגות 
אסור להזניח אותה. יש לטפל ב"מחלה" 
בלחץ,  לא  בבהלה,  לא  אך  ולסלקה, 
(לא מתים מזה) אלא מתוך מתינות ועבודה 
מסודרת. עלינו להבין שההתנהגות המרדנית של 
הילד לא תעלם בין רגע ואין פתרונות קסם. יש כאן 
"תהליך הבראה" ממושך שיכול לקחת חצי שנה ולעיתים 
אף שנתיים. כל שלב בהתפתחותו של הילד מביא 
איתו אתגרים חדשים. עלינו לשנס מותניים, ללמוד 
את הסימפטומים של ההתפתחות ולהיות פתוחים 
ומבינים את ההתנהגות של הילד. אנחנו צריכים להפנים 
טוב טוב, שהילד גודל וחלק בלתי נפרד מגדילתו היא 
"הכרת העולם". בנוסף לכך, אישיותו של הילד מתבגרת 
ועם הבגרות החדשה שנפלה בחלקו- גדילה כמיהתו 

לעצמאות, ומכאן גם השוני המתמיד בהתנהגותו.

טיפול עם סבלנות

חובה עלינו לקחת אוויר ולהתאזר בסבלנות. בדיוק 
כמו במחלה שכל מערכות הגוף משובשות ומשתנות, 
כך גם במחלת המרדנות- הילד ממש הפוך. הוא לא 
מבין את עצמו וכ"ש שאינו יכול לעזור לעצמו. בכדי 
לעזור לילד אנחנו צריכים זמן. זמן פירושו-סבלנות. 
הסבלנות היא "הסוד הגדול של החינוך".   סבלנות אינה 
בטלנות, עצלות או אי אכפתיות.  הסבלנות- לוקחת 
בחשבון את הקצב העצמי של האירועים.  לכל בעיה יש 
קצב עצמי משלה שעם טיפול נכון- תיפתר ויתרה מכך 
תוביל את הילד "לדעת את מקומו" ולהתנהג בהמשך 

בצורה הראויה והמצופה ממנו. אי אפשר לדחוק את 
הזמן. "וכל הדוחק את השעה- השעה דוחקתו". עלינו 

להתקדם בהדרגה ובלי קיצורי דרך.

אמא מי אני?

מקור הבעיה של הילד מוגדרת כחוסר החלטה של 
הזהות העצמית של הילד. לפני גיל שנתיים יש לתינוק 
איזון פסיכולוגי של ילד ממושמע. מגיל שנתיים עד שש 
לערך (תלוי בהתפתחות הילד ובסביבה בה הוא נמצא) 
מופר האיזון, והוא נמצא בלבטים עצמיים מי אני?! "האם 
אני ילד או תינוק?". לפעמים הוא מתנהג כמו תינוק 
ולפעמים בבגרות של ילד. פעמים והוא רוצה "לבד, 
לבד". ופעמים הוא מתפנק "תאכילו אותי!". יש והילד 
יגיע להתנהגות של תינוק עד כדי זחילה על הברכיים, 
לקיחת מוצץ, שתייה מבקבוק, רצון לאכול דייסה וכו'. 
ופעמים הוא בוגר, גיבור, פועל, יוזם, מסדר- ממש ילד 
גדול. הילד עצמו אינו יודע מי הוא וממש עדיין לא 

החליט- אם הוא ילד או תינוק.

ולכן בכדי "לטפל" בבעיית ה"מרדנות" של ילד בגיל 
הרך, צריך קודם להבין את מצבו ואת בעייתו ע"פ 
מה שכתבנו לעיל ואח"כ לעבוד איתו ב-2 מישורים: 
"סור מרע" ו"עשה טוב" שעליהם נדבר בע"ה בהמשך 

המאמרים הבאים.

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

בעל עבירה ניגש פעם לרב הקהילה וסיפר 
ברוב התהלבות על חטא חמור שעשה ומה 

אתה רוצה ממני שאל הרב?

אני רוצה תיקון אמר החוטא: א"כ אומר הרב 
קח לך כוס חומץ תפוחים, ושים בפנים שתי 
כפות פלפל ושתי כפות מלח ותשתה בבת אחת.

זה יעזור לי שואל החוטא, תראה אומר הרב: 
לעזור לך זה לא יעזור, אבל זה לפחות זה ימחק 

לך את החיוך מעל הפנים.

העלון מוקדש להצלחת
נטלי בת דינה לרפואה וזיווג
דינה קלודין בת ליזה לרפואה

ראובן בן חנה לזיווג הגון

לע"נ זוהרה בת פרחה  ז"ל

להקדשת העלון: 02-5308000

בדיחות הדעת



רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

ילדים מספרים

תודה

שטף דם של תודה
 ילד קטן וחמוד הוא אחי המתוק בן השנתיים ימים.

יש לו רעיונות מעניינים ולפעמים גם שובבים ויותר 
מכך - מסוכנים...

במטבח,  השיש  על  מטפס  אותו  מצאנו  כך  אז 
שולף סכין, אבל לא סתם סכין, אלא את החדה 

והשנונה ביותר, זאת שמספיק נגיעה קלה 
וכבר מתגלה חתך בבשר החי...

את הסכין הוא שלף היישר ממתקן 
כלי הייבוש כשהוא מנסה לחכות 
את הגדולים. אלא שלאותם חלקיקי 

שניות לא שמנו לב. אולי הוא רצה 
לקלף פרי או לחתוך סלט. אולי...

 אבל לצערינו הרב הוא החטיא את המטרה 
ואז אירע הגרוע, ממנו תמיד חששנו והזהרנו. אחי 

הקטן נחתך בידו חתך שנתגלה כעמוק, הדם החל נוזל 
ויחד עם זאת החלו הבכיות...

לשמע זעקותיו של אחי הקטן הגענו כולנו לראות 
מה קרה. תוך שניות אחדות קלטנו את כל מה שאירע.

הורי הראשונים שנחלצו לעזרה וניסו לעצור את שטף 
הדם הזורם, אך ללא הצלחה. תוך כדי שהם מנסים 

לחייג לטרם ולבקש ייעוץ רפואי ראשוני בטלפון.

ואני, אחותו בת ה11 עומדת מן הצד דאוגה וכאובה. 
איני יודעת איך אוכל להושיט עזרה בתוך כל המהומה..

 לפתע נזכרתי על מה שאנו לומדים בבית, נזכרתי 
בחוק התודה! בודאי זוהי עזרה  חשובה! תוך כדי טיפול 

באחי הקטן התחלתי לומר להשם תודה רבה.

 תודה על אחי המתוק והחביב שכולנו אותו 
אוהבים. תודה על המשפחה, על שכולנו 
בריאים. תודה על כל מתנות החיים. 
ותודה על הצער שיש לנו מכך שאחינו 
הקטן נפצע, וכאבו כואב לנו. אך בודאי 

הכל אבל הכל לטובה.

הודיתי והודיתי ופי לא פסק מלהודות. 
לאחר מכן אמרתי את פרק ק' "מזמור לתודה" 
פעם אחר פעם. מרגע לרגע אני צופה מן הצד באחי 
הקטן שמתחיל להירגע, בהורי שנרגעים ומצליחים לטפל 
כראוי ובשטף הדם שהולך ונעלם. מקום הפציעה היה 

כל כך ניסי עד שאפילו בתפרים לא היה צורך.

אחי הקטן בחסדי ה' נרפא בקלות מפציעתו. אני 
בטוחה שכל זה בזכות התודה!

 אמרנו תודה ואחי התרפא בקלות.

ילדון חידודון

al5308000@gmail.com | 02-5812252

שאלה: מילה בת ארבע אותיות משותפות לשמם 
של שלושה פריטים שונים במשכן?

תשובה פרשת בשלח:על המצרים נאמר 'תהומות 
יכסיומו ירדו במצולות כמו אבן' (ט"ו, ה') על עמי כנען 
נאמר 'תפל עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו 
כאבן' (ט"ו, ט"ז). 'וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו 

תחתיו וישב עליה' (י"ז, י"ב).

זוכה פרשת בשלח:  טובי רוטלוי, אלעד.

פתרונות יש לשלוח למייל
al5308000@gmail.com
או לפקס: 02-5812252
יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון

זוכה פרשת בשלח: ליאת רפאלי, ירוחם 

מדור ילדים
שעשועון מגוון
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הרה"ק ר' אברהם בורנשטיין מסוכטשוב זי"ע, נולד בשנת 
תקצ"ט לאביו הגאון ר' זאב נחום מביאלא בעמח"ס "אגודת 
אזוב". היה  עילוי נפלא בעל מוח חריף מאד, דבר שאינו בנמצא 
כלל וכבר בגיל שלוש היה לומד בכיתה גבוהה של בחורים, וכבן 

עשר שנים כבר חידש חידושים.

הרבי מקוצק אמר עליו "ששכלו הוא שכל התורה ממש" 
ועוד אמר עליו "שהוא יחיד בעולם שהיה יודע כמה עמקות 

ופנימיות גנוזין בכל דבר שמחדשים בתורה". הרבי מקוצק 
עצמו לקחו לחתן עבור בתו. היה אב"ד של כמה עיירות 

ובשנת תרמ"ג נתמנה לכהן כרב בעיר סוכטשוב. 
אלפי חסידים נהרו אליו ומכל אפסי הארץ הריצו 

אליו שאלות חמורות. לשמעו ולזכרו היו 
רועדים וחלים והוא היה החרש והמסגר 
הפוסק הגדול בדורו, וכיון שפתח את פיו 
נעשו הכל חרשים, וכיון שסגר לא היה מי 

שיפתח פיו לענות אחרי דברי קדשו.

אביו בעל ה"אגודת אזוב" קרא פעם מכתב מבנו 
האבני נזר והתפעל מאד מאד מהחידוש שקרא והלך 

בחדר הלוך ושוב מרוב התרגשות, ושמעו מפיו איך שאמר בזו 
הלשון "מה חידוש הוא זה על איש כמוהו שהיה אומר הברכה 

על החלב שינק משדי אמו".

כשהתחיל לדבר נראו  בו נוראות נפלאות ממהירות ובהירות 
שכלו כמראה הבזק, עד שהיו יכולים ללמוד עימו כל העניינים 
העמוקים, ולא היה דבר שקשה היה לו להבין, ואת הכל היה 
תופס בשכלו הנורא להבין דבר מתוך דבר, אף שעדיין לא ידע 
מאומה מלימוד עצמו. וכשהיה בן שלוש בלבד היה נכנס לשיעור 

של אביו שהיה מלמד בחורים גדולים.

"פעם אמר האבני נזר העולם חושבים שאפשר לפעול ישועות 
רק על פי נסתר ואני אומר שהכל אפשר גם על פי נגלה". 

כשהגיע אליו פעם בעל חלקת יואב זי"ע אמר לו שהגיע הזמן 
לקבל פתקאות (היינו שינהג באדמורות) ענה לו החלקת יואב 
איך אני יכול להיות רבי? אם יבא אלי אחד שצריך להיוושע 
בזרע של קיימא מה אני יעשה? אמר לו הרבי שיש נימוקי יוסף 
בשור שנגח את הפרה, ובזה הנימוקי יוסף יכולים להושיע יהודי.

אהבת התורה של הרב היתה נפלאה מאד ומתוך אהבת 
התורה ציווה למשמשיו שלכל בחור ישיבה תינתן רשות להיכנס 
אליו בכל עת שירצה בין ביום ובין בלילה ואפי' בעת שינה 
או אכילה תמיד הדלת פתוחה לפניו כיוון שבחור ישיבה 
שיושב לומד היה בעיניו אוצר יותר מן הכל ואם היה 
בא חסיד מחסידיו שלא היה עוסק בתורה היה 
יכול לחכות בחוץ הרבה שעות עד שהיה 

זוכה להיכנס אל הקודש.

מרגלא בפומיה של הגה"ח ר' שלמה 
קאליש ז"ל בשם האבני נזר: "כשאדם יושב 
ללמוד הרי לפני שהספיק ללמוד שלוש וארבע 
שעות, עדיין לא נפתחו אצלו צינורות המוח. ורק 
לאחר מכן נפתחים שערי ההבנה. נמצא מי שלומד שלוש 
ארבע שעות ומפסיק ממשנתו, נמשל לאדם הדופק בדלת זמן 
רב, וכשסו"ס פותחים לו כבר חמק ואיננו" עוד היה שגור בפיו 
בשמו: "שאדם שאינו לומד טור עם ב"י בעיון אינו יודע מה מתוק 
הטעם בתורה הקדושה".  בחמש השנים האחרונות לחייו התגבר 
עליו חולי הריאות ולא היה מסוגל יותר להגיד שיעורים בפני 
התלמידים בשנת עת"ר התגברה מאד מחלתו ובבוקרו של יומו 
האחרון באמצע תפילת שמונה עשרה כשהיגיע לברכת מקבץ 
נדחי עמו ישראל, רמז שיחלצו מעליו את התפילין, ואז החלה 
הגסיסה, והיה חופף עליו הוד של קדושה בשעת גסיסתו, ודעתו 
צלולה עליו, ובעוד שפתותיו דובבות מקבץ נדחי עמו ישראל 
הוציא את נשמתו בנשיקה, ותעל נשמתו בסערה השמימה בי"א 

אדר לשנת עת"ר, זיע"א.

העבודה הנעימה

לנשות ישראל ישנה עבודה מיוחדת מאד בחייהן, 
ושליחות עצומה מוטלת על כתפיהן, שעל זה אמרו 

חז"ל: בזכות נשים צדקניות נגאלנו, ובזכות נשים 
צדקניות אנו עתידים להיגאל. מעלתה של האשה 

היא כל כך עצומה, ורמת האמונה והביטול 
שלה כלפי ההשגחה היא כל כך גבוהה, 
עד שבברכות השחר מצינו, שהנשים 
מברכות ברכה, שכל עובד ה' ואף צדיק 

עצום, לא יוכל לברך לעולם: "ברוך אתה 
ה' אלוקינו מלך העולם – שעשני כרצונו"! 

ברכה זו היא למעשה משאת נפשו של כל עובד 
ה' אמיתי: מתי יגיע לרמת ביטול כזו, שיהיה מרוצה 

אך ורק בלהיות כרצונו של הבורא. וכל אישה זוכה לזה 
מעצם מהותה, ומברכת על כך בשם ובמלכות כל בוקר: 
ברוך שעשני כרצונו! לכן ברור הדבר, שהאשה יכולה 
וצריכה לעבוד על מידותיה ועל אמונתה ועל תורתה 
ותפילתה, לא פחות מהגבר ואף יותר, ואם בפועל היא 
אינה מתעסקת במצוות רוחניות מובהקות כל היום, כמו 
לימוד ותפילין וכד', אלא עסוקה בענייני הבית, עובדה זו 
היא הנותנת, שעבודתה על אמונה ומידות באה לידי ביטוי 
הרבה יותר מאשר אצל הגברים. כי הגבר, שיושב ולומד 
תורה, אין לו את ניסיונות האמונה והמידות התכופות 
והנשנות שיש לאשה במהלך היום עם הילדים ועם העול 

שמוטל עליה. ובאמת, לעסוק בניהול הבית, ועם כל זה 
להישאר דבוקה בה' ובאמונה – זו מעלה יתרה שאין 
שום גבר שיכול לעמוד בה. כל אישה רואה את זה, 
שבימים שהבעל צריך להיות הרבה בבית, הוא מאבד 
את כל רוחניותו וגם את כל שפיותו... הוא פשוט 
חייב למלא מצברים בלימוד הגמרא ובתפילה, 
בשיחת חברים, ובעוד פעילויות רוחניות 
מובהקות, בשביל שאור ה' יאיר בו, ואם 
הוא מנותק מכל שפע המצוות שהוא 
מחויב בהן, לא נשארת בו לחלוחית של 
רוחניות. רבי נחמן מברסלב היה תמיד 
משבח מאד את אמו הצדקת, ואמר בפרוש 
שהייתה לה רוח הקודש. וכך מובא בחיי מוהר"ן 
(קי"ד), בגודל מעלתה של אמו מרת פייגא ז"ל: "...

כי היא הייתה צדקת בעלת רוח-הקודש, וכל הצדיקים 
היו מחזיקים אותה לבעלת רוח-הקודש ולבעלת השגה 
גדולה, ובפרט אחיה הצדיקים המפורסמים, היינו הרב 
הקדוש מסדלקוב והרב הקדוש מורנו רבי ברוך זכרונו 
לברכה - כלם החזיקו אותה כאחת מן הנביאות". גם 
סבתו, מרת אדל ז"ל, בתו של הבעל-שם-טוב הקדוש, 
היתה בעלת מדרגת רוח הקודש, והייתה חביבה על 
הבעל-שם-טוב יותר מבניו, עד כדי כך שהיה בוחר דווקא 
בה שתתלווה אליו למסעותיו, וכששאלו פעם את רבי 
נחמן מברסלב, מפני מה זכתה סבתו למדרגתה הגבוהה, 
השיב: משום שכל היום התהלכה עם כיסופים לה', 

וכל הזמן שאלה את עצמה: מה עוד אני יכולה לעשות 
שיהיה לרצונו יתברך...  בספר "תנא דבי אליהו" המיוחס 
לאליהו הנביא זכור לטוב, שואל אליהו הנביא, כיצד 
יתכן שדבורה הנביאה היתה השופטת של עם ישראל, 
שפרושו שמלכה עליהם, בזמן שפנחס בן אלעזר הכהן 
היה באותו דור ויכול היה הוא לשפוט את עם ישראל? 
ועונה אליהו הנביא על כך (אליהו רבה י"ד): "מעיד אני 
עלי את השמיים ואת הארץ, בין גוי ובין ישראל, בין איש 
ובין אשה, בין עבד בין שפחה - הכל לפי מעשה שעושה, 
כך רוח הקודש שורה עליו!" יוצא מדבריו, שמדרגת 
האדם אינה תלויה במעמדו של האדם, ולא במינו או 
בחכמתו, אלא אך ורק במעשה שעושה מתוך כוונה 
טהורה לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו. וכך זכתה 
דבורה הנביאה בשל מעשיה הטובים לרוח הקודש, עד 
שהייתה ראויה יותר מכולם לשפוט ולהנהיג את עם 
ישראל. המסר היוצא מתוך כל אלו הדברים הוא לכל 
אשה ואשה: יש בידך להגיע למעלות אלו שהזכרנו, 
מעלת נבואה ורוח הקודש, ואף להיות גדולת ישראל 
כמו דבורה הנביאה. אם רק תשתמשי בכוח הגדול של 
התפלה וההתבודדות שה' נתן לך . תדברי דבורים לה' 
בכל עת, בכל הזדמנות, ואת תראי איזה אור יפתח לך. 
לכן במאמרים הבאים, נתרכז בעבודה האישית של כל 
אשה. אותה עבודה שלא צריכה להיות תלויה בשום 
גורם חיצוני, אלא ברצונה האישי – להתקרב אל הבורא 

ולהיות באמת כרצונו.
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צוואה ללומדי 'בייבל'...

הגיע הרב זייצ'יק לשגרירות וחשכו עיניו: 
בחדר שהו תריסר כמרים, ישובים 

השגריר  הגדול.  השולחן  סביב 
האמריקאי פתח את האספה 
והסביר לנוכחים: "לפי הנכתב 
בצוואה, מיסטר רוברט גולדבלום 

הקדיש את הונו, בסך חמישים מיליון 
דולר, למוסדות בהם לומדים 'בייבל'

"חמישים מיליון דולר צברתי בימי חיי, נטו". 

רוברט גולדבלום, מיליונר מניו יורק, הגיע לארץ 
ישראל במיוחד כדי לפגוש את הגאון רבי חיים זייצ'יק 
(ט' באדר יום פטירתו). "רק עליך אני סומך ובידך אפקיד 
את צוואתי", הדגיש הגביר. "לאחר מותי, רצוני שתהיה 
ממונה על חלוקת המיליונים הרבים למוסדות תורה 

לעילוי נשמתי".

"למה לאחר מותך?!" תהה רבי חיים בפני העשיר. 
"תפריש לעצמך כמה מיליונים נכבדים לחיות את שארית 
חייך בכבוד, ותן כבר עכשיו מחצית מהכסף לצדקה". 

"בשום אופן", סירב הגביר. "רק לאחר מותי". 

"אולי נעשה דינר מכובד אליו יבואו ראשי ישיבות, 
תתרום כעת רק חמישה מיליון דולר ויעניקו לך תעודות 
הוקרה", ניסה הרב זייצ'יק לעורר רגשי כבוד בלבו של 
גולדבלום. לשווא. האיש היה קרוץ מחומרים קשיחים 
במיוחד. "רגע לא לפני שאמות. אז, ורק אז, תהיה אתה 
האפוטרופוס האחראי על חלוקת הכסף". חמש שנים 
חלפו. בצהרי יום בהיר מקבל הגאון רבי חיים זייצ'יק 
שיחת טלפון מהשגרירות האמריקאית. "מיסטר גולדבלום 
נפטר", הודיע לו הדובר מעבר לקו. "הוא השאיר צוואה 
שאתה האפוטרופוס הממונה על חלוקת הונו. האם 
תסכים לבוא לשגרירות כעת? אנחנו נשלח מונית לאסוף 

ולהחזיר אותך. 

"אם קשה לך", היו עובדי השגרירות נחמדים ואדיבים, 
כיאה למי שמופקד על חלוקת סכום אדיר כזה, "אנחנו 

יכולים לתאם מועד אחר". 

בכלל  התורה  מוסדות  של  מצוקתם  את  ביודעו 
והישיבות הקדושות בפרט, מיאן רבי חיים ז'ייציק לאחר 
את המועד. כל רגע קריטי. למרות שנותיו הרבות הודיע 

שיתייצב בזמן בשגרירות. 

ע  י ג ב ה ר ה
ק  י ' צ י י רות ז רי לשג

 : ו י נ עי ו וחשכו  ה ש ר  ד ח ב
הגדול. תריסר כמרים, ישובים  השולחן  סביב 

השגריר האמריקאי פתח את האספה והסביר לנוכחים: 
"לפי הנכתב בצוואה, מיסטר רוברט גולדבלום הקדיש 
את הונו, בסך חמישים מיליון דולר, למוסדות בהם 
לומדים 'בייבל' (תנ"ך). היות ובשום מוסד ישראלי לא 
לומדים 'בייבל' בגרסתו הנוצרית, למעט כנסיות - יתכבד 

נא הרב היהודי ויחליט כמה יקבל כל בית תיפלה"... 

"יש כאן טעות", מחה רבי חיים. "מיסטר גולדבלום ישב 
אצלי בבית לפני חמש שנים ואמר בצורה מפורשת שהוא 
רוצה לתת את הכסף ללומדי תלמוד. לא ללומדי 'בייבל'". 

"את הצוואה כתבו עורכי דינו של המנוח", ביטל השגריר 
את דבריו של הרב. "אל תטיל ספק בנוצרים הגונים 
וישרים. הם כתבו בדיוק מה שהוא אמר להם, וזה מה 

שכתוב בצוואה!

"כעת יואיל כבודו להחליט", סיכם השגריר, "היות שבכל 
כנסייה יש מספר מאמינים שונה, הרי שמיליוני הדולרים 
צריכים להתחלק בסכום שווה לפי הגודל והמעמד. אנו 

נציג את הנתונים והרב יחליט מי יקבל כמה"... 

בראות הנוכחים את הזעזוע העמוק שפקד את הרב 
זייצ'יק, הואילו בטובם "לשחרר" אותו מחובתו והסתערו 

על חלוקת הכסף בלא צורך באפוטרופוס כלשהו... 

והיה רבי חיים זייצ'יק חוזר ומספר בכאב את הסיפור 
למכריו, באומרו: "ראו נא יהודי שרצה לתרום למוסדות 
תורה, אך לא הייתה לו זכות. היצר הרע הציב לו ניסיון 
שלא יתרום בחייו. אם היה מתגבר עליו ונותן לצדקה 
בעודו בחיים - היה זוכה להחזיק תורה בסכום אדיר. 

"אולם מאחר ולא עמד בניסיון, לאחר מותו - השתמשו 
בכספו לעבודה זרה"... רחמנא ליצלן.

בברכת שבת שלום ומבורך

מאמר ראש הישיבה
-המשך- סיפור לשולחן שבת

כשאתה מרגיש שה' אוהב אותך בשבילך ה' הוא 
אבא רחמן. כשאתה מבקש ממנו משהו – אין לך 
צל ִצלֹו של ספק שאבא רוצה רק את הטוב ביותר 
בשבילך, שצר לו כשחסר לך ושהוא רק רוצה לתת 
לך וממילא קל ונעים לך להתפלל. ובכל מה שקורה 
אתך, גם דברים קשים ולא נעימים – אין לך ספק שזה 
לטובתך מאבא האוהב. וממילא קל לך להתמודד 

עם כל קושי בחיים.

אבל אם יש לך אפילו ספק קל באהבת ה' אליך, 
אז בשבילך ה' הוא כמו שוטר או ּבֹוס, ספק רוצה 
לעזור ספק רוצה להתאכזר. כל הרצון לתפילה יורד 
פלאים כי מדוע שתלך לבקש משהו ממי שלא בטוח 
שרוצה לעזור. קשיי החיים נראים בעיניך במקרה 
הטוב כגזרות שרירותיות ובמקרה הרע כהתעללות. 
במקרה כזה, גם אם אתה מאמין שיש בורא לעולם 

אתה רחוק מאמונה כמרחק מזרח ממערב.

אם אתה לא מאמין שה' רוצה לתת לך הצער 
של ה' כפול ומכופל: הוא גם מצטער מכך שיש 
לך חיסרון, והוא גם מצטער מכך שאתה חי בכזה 
חושך והסתרה שאתה לא יודע שהוא אוהב אותך.

אהבה זו עבודה

וזה בידיים שלנו. דוד המלך גדל דחוי ומרוחק 
ממשפחתו, אבל הוא בנה את האמונה שלו ואת 
הקשר שלו עם ה' והרגיש תמיד ביד ה' "כגמול עלי 
אמו". את כל האהבה שהיה זקוק לה קיבל ישירות 
מבורא עולם, ולכן הוא היה סמל ומופת לבעל אמונה 
ולבעל תפילה מושלם. ולכן היה יכול לנצח בכל 
מלחמה כי לא היה לו ספק שה' שאוהב אותו תמיד 
נמצא אתו: "כל גויים סבבוני בשם ה' כי אמילם", "ה' 

לי לא אירא".

רבי אליעזר, אביו של הבעל שם טוב, נפטר כאשר 
היה הבעש"ט ילד קטן, ולפני מותו אמר לו את המילים: 
ה' איתך תמיד ואל תירא משום דבר, כי הוא ידע 
שאם המילים האלה יהיו לנגד עיניו של הבן הוא יוכל 

להגיע לרום המעלות, כמו שאכן קרה.

זוכרים ומצליחים

זה העומק וזו המטרה בזכרון מעשה עמלק ובמצוות 
מחייתו. זיכרון עמלק הוא לא סתם תאוות נקם או 
רצון לחסל עם עתיק, אלא זהו מפתח להצלחה 
בחיים. כי הדבר החשוב ביותר לחיים שלנו הוא 

לעקור את הספק באהבה של ה' אלינו.

וגם כל תיקון העולם תלוי בזה! ולכן אין ַהֵּׁשם שלם 
ואין כסאו שלם כל עוד יש עמלקיות בעולם. כמו 
אבא שלעולם לא יהיה מאושר כל עוד בנו לא בטוח 
באהבתו אליו, כך כל גילוי השכינה וכל תיקון העולם 
תלוי בכך שכל באי עולם יגיעו לאמונה האמתית 

שהיא הידיעה שבורא עולם אוהב אותם.

וכאמור, זה גם המפתח להצלחה האישית של 
כל אחד ואחת בגשמיות וברוחניות. ועכשיו, בשבת 
זכור, זה זמן מסוגל לעקור את העמלקיות מהלב 
ולהתחזק בהרגשת האהבה העצומה של ה' אלינו. 
בני ישראל היקרים, ה' איתכם תמי ד, אוהב אתכם 

תמיד, חיזקו ואמצו.



עיקרי ההלכות לשבת זכור ופורים משולש

שבת זכור

בשבת זו מוציאים שני ספרי תורה, ובספר השני  א. 
קוראים בפרשת ”זכור את אשר עשה לך עמלק“ 
והטעם כדי להסמיך מעשה המן למעשה עמלק. 
(רש“י מגילה כ“ט) ונחלקו הראשונים האם מצווה זו 

מדאורייתא או מדרבנן, ולכן צריכים ליזהר 
בקריאתה מאד ולכוין לצאת ידי חובה. 

שולחן ערוך (סימן קמ"ו סעיף ב').

להודיע  ציבור  השליח  צריך  ב. 
לציבור שיכוונו לצאת ידי חובת 

מצוות זכירת עמלק ומחייתו שהיא 
מצוות עשה מן התורה, ושגם הוא מכוין 

להוציא את השומעים ידי חובתם. שלחן ערוך 
סימן תקפ“ט (סעיף ט‘). ועיקר הכוונה לצאת ידי 

חובה בקריאתו של השליח ציבור ואין צריך לכוון 
לצאת בברכות, והמחמיר תבא עליו ברכה. הגרי“י 

קנייבסקי (ארחות רבנו חלק ג‘ עמוד לב).

פורים משולש

בשנה זו חל יום פורים דפרזים (י“ד באדר) ביום  א. 
שישי, ופורים דמוקפין (ט“ו באדר) ביום שבת, ומכיון 
שבשבת אין אפשרות לקיים את מצוות הפורים, לכן 

בכל רחבי הארץ שנוהגים לעשות את הפורים ביום 
י“‘ד יש הלכות מיוחדות ליום שישי, ולבני ירושלים 
שנוהגים לעשות את יום ט“ו חילקו חז“ל את מצוות 
יום הפורים לשלשה ימים כמו שנבאר תיכף אי“ה.

בכל רחבי הארץ והעולם עושים את יום הפורים  ב. 
ביום שישי, יש להקפיד לעשות את קריאת מגילה, 
מתנות לאביונים ומשלוח מנות בבוקר מוקדם כדי 
שיוכל לאכול סעודת פורים בבוקר קודם שעת 
המנחה, ואם לא הספיק לעשות הסעודה 
בבוקר יכול לעשות את הסעודה בשעת 
המנחה. (שלחן ערוך סימן רמ“ט סעיף ב‘ ומשנה 

ברורה סעיף קטן י“ט).

(המדאן  ובשושן  בירושלים  ג. 
שבאיראן) שנוהגים לעשות בכל שנה בט“ו 
אדר, בשנה זו מתחלקת המצווה לשלשה ימים: 

ביום שישי קוראים את המגילה כמו בשאר ערי   .1
הארץ ביום חמישי בלילה וביום שישי, כמו כן את 

מצוות המתנות לאביונים עושים ביום שישי.

את קריאת התורה ”ויבא עמלק“ קוראים בשבת   .2
(ומכיון שקורא פרשה זו בתור מפטיר ואינו מחלק 
אותה לשלשה עולים, אין צריך לכפול את הפסוק 
האחרון כמו בכל שנה), כמו כן את ”על הניסים“ 

אומרים בתפילות השבת.

את מצוות סעודת פורים ומשלוח מנות עושים   .3
ביום ראשון, משום שיש דין מיוחד שצריך לקבוע 
יום של שמחה שאינו תלוי בידי שמים, ואילו שבת 
הינו יום שמחה שנקבע בידי שמיים, ומכל מקום 
אף בשבת ראוי להכין כיבוד מיוחד לכבוד הפורים 
ולשתות יין או שיכר ושאר משקאות לכבוד הפורים. 
(ומכל מקום היודע בעצמו שאם ישתכר ביין או 
שאר משקים עלול לזלזל באיזו מצווה או שיימנע 
מברכת המזון וכדומה, ייזהר שלא ישתה אלא מעט 
שלא יבוא לידי שכרות, ודין זה נוהג אף בפורים 

עצמו).

כשעושים סעודת פורים ביום ראשון אין לומר על  ד. 
הניסים בברכת המזון, וראוי שיאמר על הניסים 

באמצע ”הרחמן“.

קריאת ההפטרה - בכל ערי הארץ מפטירים כרגיל  ה. 
לפי פרשת השבוע, ובירושלים מפטירים כמו פרשת 

זכור ”פקדתי את אשר עשה עמלק“.

בערים המסופקות כמו טבריה, צפת, עכו, יפו וכו‘  ו. 
עושים את עיקר מצוות הפורים ביום שישי, וביום 
ראשון עושים סעודה, אבל אין קוראים בפרשת 

ויבא עמלק ביום שבת אלא ביום שישי.

ביום ראשון אין אומרים תחנון בכל מקום, בין  ז. 
בירושלים ובין בשאר מקומות.

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"
קו ההלכה הספרדי: 3030*

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

פנינים חסידות ברסלב מוסר הפרשה
חידושים לפרשת שבוע

השראת השכינה

פרשתינו פותחת בפסוק (שמות פרק כה ח) "ְוָעׂשּו 
ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" חז"ל דרשו 'ְּבתֹוכֹו א ֶנֱאַמר 
ֶאָּלא ְּבתֹוָכם, ְמַלֵּמד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְׁשֶרה ְׁשִכיָנתֹו 
ָרֵאל'. וצריך לראות וללמוד: (א) איך  ְּבתֹו ָּכל ֶאָחד ִמִּיֹשְ
וכיצד האדם זוכה להשראת השכינה? (ב) צריך להבין 
איך משרים את השכינה בתוך הלב? (ג) מהו עניין 
המשכן בזמנינו? מטרתו של יהודי עובד ה' הוא כמו 
שכתוב בזוה"ק (תקו"ז ו כב:) "אשרי הוא מי שמתקן 
לה דירה נאה בלבו". 'דירה' מסמלת את המקום הטבעי 
שבו האדם גדל ומתפתח, ובה מוצא הוא את מרגועו 
ומנוחתו, ומשקיע את כל כוחות נפשו לשכללה בפאר 
והדר - איש אשר עם לבבו, בעבור יוכל להפיק ממנה 
את מירב התועלת וההנאה שיש בכוחה לספק עבורו. 
רש"י על הפסוק (הנ"ל) מסביר "ועשו לי מקדש" - ועשו 
לשמי "בית קדושה" כלומר איך עושים מקום הראוי 
לשמו יתברך כאשר עושים בית קדושה. מכאן, אם אין 
הבית לשמו של הקב"ה, אין בו קדושה, ואין הקב"ה 
יכול לשכון בו. משל למה הדבר דומה, לאדם המזמין 
חדר במלון יקר, המחיר מעט יקר, אך בעל בית המלון 
מבטיח לו כל מיני הטבות. סוף סוף, האדם מתרצה 
ומזמין חדר, משלם את החדר בכרטיס אשראי, והחדר 
המפואר נרשם על שמו. ביום המתוכנן הוא מגיע למלון, 
מקבל מפתח לחדרו, ומצפה למצוא את אותם התנאים 

המפוארים אשר הובטחו לו.

מה רבה הפתעתו כאשר הוא פותח את הדלת: החדר 
מלולכך, כל הריהוט הפוך, ובקבוקים ריקים וקליפות 

פיצוחים זרועים ובדלי סיגריות על כל השטיח, ושיכור 
מכוסה בבוץ סרוח על המיטה. האורח המרומה, בטרם 
הוציא את כל זעמו על בעל בית המלון, מגרש את 
השיכור מהחדר. השיכור מעמיד פנים נעלבות. והנה, 
לתדהמת האורח, רודף המלונאי אחרי השיכור כדי לפייס 
אותו!  לב האדם נמשל לחדר בבית מלון. הקב"ה הוא 
האורח אשר מוכן לשלם מחיר יקר כדי להתאכסן שם, 
אך דורש תנאים נאותים של נקיון רוחני, דהיינו קדושה 
ויראת שמים. אין מקום בחדר לשני דיירים שונים זה 
מזה בתכלית, כל שכן למלך ולשיכור. בנוכחות שיכור 
מתועב, דהינו היצר הרע, אז בודאי הקב"ה לא יתרצה 
להיכנס בכלל, וכך נדחקות רגלי השכינה. קל להבין 
אפוא, שכל אחד חייב לנקות את חדרי לבו ולהכין 
אכסניא נאותה למלך מלכי המלכים יתברך שמו. זהו 
ועשו לי מקדש, לי לשמי, שהחדר במלון, דהיינו חדרי 
הלב, צריך להיות אכסניה מתאימה למלך מלכי המלכים 
הקב"ה. רבינו נחמן מברסלב בליקו"מ (ח"ב תורה ח) 
מביא: ִּכי ֵיׁש ְמזֹוָנא ְּדִנְׁשָמָתא ּוְמזֹוָנא ְּדגּוָפא, ְוַעל ְיֵדי 
ְמזֹוָנא ְּדגּוָפא ֶנֱחָלׁש ְמזֹוָנא ְּדִנְׁשָמָתא. פירוש הדברים ע"י 
שהאדם דואג לתאוות גופו הוא מחליש את מזון הנשמה 
כי אי אפשר למלך ושיכור לשהות באותו מקום, כלומר 
תחילת רצון להשראת השכינה הוא רק ע"י ניקון הלב. 
ולצורך נקיון זה נתן הקב"ה לעמו ישראל את מצוות 
התורה, שבכוחם להשריש ולהעמיק באדם את יהדותו 
במחשבותיו, ברצונותיו, בשאיפותיו ובמעשיו. וזה היה דבר 
ל ְּוִיְּקחו ִלי ְּתרומה  ה' אל משה רבינו: "ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵּני ִיְּשָרּאֵ
ת ָכל ִאיש ֲאֶשר ִיְּדֶבמו ִלבֹו ִתְּקחו ֶאת ְּתרוָמִתי... ְּוָעשו  ֵּמּאֵ
ִלי ִמְּקָדש ְּוָשַּכְּנִתי ְּבתוָכם... ְּוֵּכן ַּתֲעשו". רצון העליון היה 

שבתוככי העולם הזה החומרי יהיה לו ית' מקום קדוש 
הראוי להשראת השכינה, ויתקיים בכך תכלית בריאת 
העולם. ובשביל להקים מקום קדוש זקוקים לנתינת 
התרומה של עם ישראל, שמביאים בנדבת ליבם את 
כל הדברים היקרים להם מכל ותורמים אותו למען 

מטרה נעלית זאת.

ַאַחר  יֹום  ְּבָכל  ְלָאְמרֹו  ַהָּנהּוג  ַהְזִכירֹות  ְּבִעְנַין 
ַהְּתִפָּלה, 'ָזכֹור ַאל ִּתְׁשַּכח ֵאת ֲאֶׁשר ִהְקַצְפָּת' ְוכּו' 
'ָזכֹור יֹום ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ִלְפֵני ה' ֱאֶקי ְּבחֹוֵרב'. 
ָאְמרּו ַאְנֵׁשי-ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשְּׁשֵני ְזִכירֹות ֵאּלּו ְלַרֵּמז ָּבאּו 
ַעל ְׁשֵני ְּדָרגֹות ֶׁשָּבָאָדם. ֵהן ְּבֵעת ַּגְדלּותֹו ְוַגֲאָותֹו 
ֶׁשָּצִרי ִלְזּכֹר ֶאת ֲאֶׁשר ִהְקִציף אֹותֹו ִיְתָּבַר, ְוֵהן 
ְּבֵעת ְיִריָדתֹו ּוְנִפיָלתֹו ִיְזּכֹר ֶאת ֲאֶׁשר ִקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה 
ְוֶאת ֲאֶׁשר ָהָיה ִעם ִיְׂשָרֵאל ְּבַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְוֶׁשהּוא 
ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאף ֶׁשהּוא ָּכֵעת ִּבְבִחיַנת ַהְיִריָדה ְוהּוא 
ַמְקִציפֹו ִיְתָּבַר ָחִליָלה. ְוהּוא ְמֻחָּיב ַאף ְּבֵעת ָּכזֹו 
ַלֲחזֹר ְלִמַּדת ַהִּׂשְמָחה ְוָלַדַעת ְוִלְזּכֹר ַמֲעָלתֹו ַהְּנכֹוָנה. 
ְוַהְינּו ֶׁשַאף ֶׁשהּוא זֹוֵכר ֶאת ֲאֶׁשר ִהְקִציף ָאסּור לֹו 
ִלְׁשֹּכַח ּוְמֻחָּיב ִלְזֹּכר ֵהיֵטב יֹום ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֲאֶׁשר 
ָעַמד ְּבחֹוֵרב ִעם ָּכל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ְוִקֵּבל ָׁשם ַהּתֹוָרה. 

(שיש"ק ו – רמז)

ִסֵּפר מֹוַהְרַנ"ְּת ַּפַעם ַאַחת ְּבֶעֶרב ּפּוִרים ְּבַתֲעִנית 
ֶאְסֵּתר ָצַעְקִּתי ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר: "ַהִּצֵלִני ִמְקִּלַּפת ָהָמן 
ֲעָמֵלק, ְודֹוֶמה ָהָיה ָעַלי ַהָּדָבר, ְּכִאּלּו ָהָמן ֲעָמֵלק עֹוֵמד 
ָעַלי ְלַהּכֹוֵתִני ְּבמֹוט ַּבְרֶזל..." (ֲאָבֶני"ָה ַּבְרֶזל, סי"ג).



מכון אהבת אמת - המרכז להעמקת ערכי אהבת הזולת
ע"ש ר' צבי יהודה דומוביץ ז"ל - רח' אבן עזרא 2 ירושלים 9242402
paypal: ahavemet@012.net.il :טל: 02-5671812 פקס: 077-7671812 דוא"ל

ליקוט ועריכה: יצחק בן אהרן
כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק, לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

פרשת תרומה

להיות אמיתי עם זולתו. שיהיה תוכו 
כברו. פנימיותו כפי שמראה בחוץ !

מבית  טהור  זהב  אותו  "וציפית  מהפסוק:  נלמד 
ומחוץ תצפנו" (פרק כה-יא)

ודרשו חז"ל: "מבית ומחוץ תצפנו" - אמר רבא, כל תלמיד חכם 
עולא  בר  רבה  ואיתימא  אביי  חכם.  תלמיד  אינו  כברו,  תוכו  שאין 
איש  ונאלח  נתעב  כי  "אף  טו):  (איוב  שנאמר  נתעב,  נקרא  אמר: 

שותה כמים עולה" (יומא עב:)
כתב הרמב"ם (פ"ב מהלכות דעות הלכה ו): "אסור לאדם להנהיג 
עצמו בדברי חלקות ופיתוי ולא יהיה אחת בפה ואחת בלב אלא 
דעת  לגנוב  ואסור  שבפה.  הדבר  הוא  שבלב  והענין  כברו  תוכו 

הבריות אפילו דעת הגוי.
נלמד זאת מגמרא (חולין צד.) "אסור לגנוב דעת הבריות אפילו 
ונכלל  דאורייתא  איסור  זהו  הריטב"א  לדעת  עכו"ם".  של  דעתו 
מחזיק  שבכך  ביאר  (שם)  וברש"י  תגנובו"...  "לא  התורה  בציווי 
לו טובה בחינם עיי"ש. ועיין מה שביאר רבינו יונה ז"ל (בשערי 

תשובה שער ג-קפד) עוד בטעם בדבר.
גניבת דעת נחשב, כאשר מראה לעיני הכל כי איש הגון הוא, 

ירא שמים ומדקדק במצוות יותר מפני שהוא באמת. לדעת האור 
החיים הק', אזהרה לאדם כזה נכללת גם בציווי התורה "לא תשא 
את שם אלוקיך לשוא". כלומר: אל תשא עליך את שם ה' בצורה 

מזוייפת.
על אותם רמאים המצפים עצמם ב"זהב" כלפי חוץ, התבטא 
עצמם  ומראים  מבחוץ  זהב  שמצפים  "הרמאים  ז"ל:  הגר"א 
כעסנים  לכל,  ניכרים  שהיו  מאלה  חמורים  יותר  הם  כפרושים, 

ושופכי דמים".
ראיה לדבריו נוכל להביא מהפסוק "אך את זה לא תאכלו... את 
הגמל כי מעלה גרה הוא... ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא"... 
ותמוה: הלא סיבת הטומאה שלהם הוא בסימן-הטומאה ומדוע 

פתח הכתוב דוקא בסימן הטהרה שיש להם?!
אלא ביאר הכלי יקר: היא הנותנת, דוקא אותו סימן טהרה שיש 
להם, ואשר מראה בו החזיר כאילו כשר הוא, הוא זה שמוסיף טומאה 

על טומאתו, כי מידת הצביעות שאין תוכו כברו, גרועה יותר.
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אין תוכו כברו...
שנא  זצ"ל  סאלי  אבוחצירא-הבבא  ישראל  רבי  הגה"צ 

בתכלית את העמדת הפנים והצביעות, בכח קדושתו וחסידותו 
הרגיש מיד באותם שהיו מראים עצמם כחסידים ופרושים ואין 
תוכם כברם, והיה אומר: "לא דיים שמרמים אותנו אלא עוד 

חושבים שאנחנו מאמינים להם".
מעשה שאירע בחוה"מ סוכות תשכ"ז. היו מנין אנשים בסוכתו 
של הבבא סאלי והתכוננו לתפלת מנחה. והנה אחד מהנוכחים 
שהשתוקק ליצור רושם כ"גברא רבא חסידא ופרישא". ביקש רשות 

להיות ש"צ ולעבור לפני התיבה. נענה הבבא סאלי לבקשתו.
על  יתר  ולדקדק  להתנועע  החל  התפלה  מתחילת  כבר  הלה, 
ובפרט  מפיו.  שיוצאה  מילה  כל  ובהדגישו  בהטעימו  המדה 
בתפלת שמו"ע החל לנוע כלולב, מוליך ומביא, מעלה ומוריד... 
לאדם  לתת  סאלי  הבבא  ביקשו  הש"ץ,  חזרת  לומר  כשביקש 
אחר. לאחר התפלה כשהתפזרו המתפללים, שאל הלה מדוע לא 

הניחו לסיים כש"צ?
השיב לו הבבא סאלי: "יש לך יותר מידי תנועות. דע לך כשאתה 
עומד בתפלה, הנך עומד בפני הקב"ה ועם הקב"ה. לא איתי ולא 
עם שום אדם. ומהיום והלאה אל תנסה ליצור רושם שוא על בני 

הסבא קדישאאדם כי ה' בוחן כליות ולב".

פיו ולבו שוים...א
נוכח  הייתי  זצ"ל:  הלברשטאם  ברוך  רבי  הרה"צ  סיפר 

בשבת בבית מדרשו של כ"ק האדמו"ר רבי יחזקאל משינאווא 
זצ"ל כאשר לפתע הוא הופיע כלול בהדרו, לבוש בגד לבן של 
הימים הנוראים. הכל נרעשו מדמותו נוראת ההוד, כמלאך ה'! 
היו שהתלחשו בהתפעלות שהרבי החליט ללבוש בגדי לבן בשבת 
כתלמיד האר"י הק' וגדולי החסידות בעבר (ראה באר היטב סי' 

רסב סק"ד בשם האריז"ל).
אולם רבי יחזקאל, מיד בהכנסו פנה אל הבימה, עלה והכריז: 
"ברצוני להודיע קבל עם ועדה, לבל יטעה מאן-דהוא לחשוב 
שלבשתי בגד זה משום שזכיתי לאיזו מדריגה... לכן אני מודיע 
ומפרסם שבגד המשי הרגיל שלי נעלם ואיננו. ולא מצאתי בגד 

תפלה אחר מלבד בגד זה, ומשום כך לבשתיו!"
רבינו הק' משינאווא



נשגבה  ומעלה  גדולה  זכות 
לצרכי  והנכסים  מהממון  להפריש 

צדקה !
ויקחו  ישראל  בני  אל  "דבר  מהפסוק:  נלמד 

לי תרומה" (פרק כה-ב)
בלשון  תורה  כתבה  מדוע  המפרשים:  קושיית  וידועה 
סולובייצ'יק  הגרי"ד  ותירץ  "ויתנו"?  בלשון  ולא  "ויקחו" 
לו  שיש  מה  דבר,  של  לאמיתו  כי  הלוי)  בית  (בספרו  זצ"ל 
ויתכן  לצדקה.  שנותן  חלק  אותו  רק  הוא  בממונו  לאדם 
שיהיה לו לאדם ממון הרבה, אין זה נחשב ממון שלו אלא 
ממש  שלו  זהו  לצדקה  שנותן  מה  ורק  אצלו.  "מופקד"  רק 
וכדברי חז"ל (ב"ב יא) על מונבז המלך, עיי"ש. נמצא איפוא, 
שהנתינה היא בעצם לקיחה לעצמו ומתאים הלשון "ויקחו".
נוסף:  באופן  הלוי  הבית  קושיית  את  מיישב  הק'  האלשיך 
חשוב,  אדם  ע"י  מתנה  שקבלת  מבואר  ז.)  (קידושין  בגמרא 
נחשבת כנתינה מצד המקבל. לפיכך, אשה הנותנת שוה פרוטה 
לשם קידושין, לאדם חשוב, הרי היא מקודשת, משום שקבלתו 
"דבההיא  הגמרא  וכלשון  לאשה,  נותן  הוא  כאילו  נחשבת 

הנאה דקא מקבל מתנה מיניה, גמרה ומקניא לה נפשה".
מעתה מובן, שאם כך בקבלת אדם חשוב, על אחת כמה 
נחשבת  מישראל,  הקב"ה  של  בקבלתו  כשמדובר  וכמה 
קבלה זו כאילו שהנותנים הם שקיבלו, ושפיר שייך בזה 

לשון "יקחו".
מוסיף על כך בעל הקצות החושן (בהקדמה לספרו שב 
שמעתתא) שכדי שאכן תחשב נתינה זו כלקיחה, צריכה 
רש"י:  וכלשון  שמים,  לשם  כולה  התרומה,  נתינת  להיות 
"ויקחו לי תרומה - לי לשמי", ולא מתוך כוונה לקבל על 
זה טובת הנאה, היינו החזר של שכר על המצוה. שהרי לפי 
פירוש הר"ן (בקידושין שם) כל מה שנחשבת קבלת אדם 
חשוב, כנתינה, זה רק כשקיבל קבלה גמורה שלא על מנת 
להחזיר, שכן רק אז יש את ההנאה לנותן באותה קבלה.

תרומה  בנתינת  גם  המצוה  מקיים  אמנם  כאן,  גם  כך 
נדרשת  "לקיחה",  תקרא  שנתינתו  כדי  אך  לשמה,  שלא 
הנתינה כולה להיות לשמה. ללא כוונה "על מנת להחזיר".

למען  הלוי:  הבית  קושיית  את  לתרץ  ניתן  נוסף  באופן 
הנותן  של  נפשו  תיקון  בעצם  הוא  לעני  הנתינה  האמת 
וממילא נמצא שהנותן הוא לוקח אף יותר מהמקבל. נבין 
זאת לאור באורו של הצדיק רבי אליהו ראטה זצ"ל את כל 
ענין הצדקה עפ"י מה שמובא במדרש תנחומא (פקודי) כי 
קודם שיורדת נשמתו של אדם לעולם מראים לה כל מה 
שתעשה בעולם. אם נגזר על אדם עשירות, מראים לו מהיכן 
יצבור את העשירות, וכן מראים לו מי יבוא לקחת ממנו 

ממון, למי יתן וכמה יתן, הנשמה רואה שומעת ומסכימה.
ואילו כאשר יורדת נשמה שנגזר עליה עניות, מראים לו 
כי יהיה עני, ואומרים לו מהיכן יקח לחיות ולאלו גבירים 
ללכת כדי לקבל מהם. כי אותם בעלי ממון צריכים, לתיקון 
נפשם, לתת צדקה ולעשות חסד, ועל ידי הצדקה שיקח 
מהם הוא יזכה אותם, והנשמה רואה שומעת ומסכימה.

נמצא לפי"ז, כי העני שבא לבקש צדקה מהגביר בעל 
החסד, אינו בא "במקרה"... אלא הוא חתם על "חוזה" 
ולהגיע  לעולם  לרדת  הסכים  הוא  לעולם...  רדתו  טרם 
אל ביתו של הגביר כדי לזכות אותו בחסד. יוצא, שכמו 
נפשו.  את  מתקן  בכך  כי  לו!  נותנים  כך  נותן,  שהגביר 

וממילא שייך בזה לשון "ויקחו".
זצ"ל  לונדינסקי  משה  רבי  הגאון  היה  לזה  בדומה 
אומר: "הרי לעולם כספם של העניים מופקד בידם של 
כך  לעני.  שייך  העשיר  של  עושרו  ולמעשה  העשירים... 
שלמעשה כשהעני ניגש לעשיר לבקש ממנו נדבה אינו 
אלא בא לגבות את כספו וחובו מיד העשיר, אלא שלעני 
נגרמים קשיים בדרך גביית חובו, שכן העשיר לא פורעו 

בבת אחת אלא פרוטות פרוטות..."

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

"אוי ואבוי לגן עדן שכזה..."
הגאון רבי אייזיל חריף זצ"ל, הגיע להתרים לצדקה אצל יהודי 

כפרי שהיה עשיר וקמצן, ודרש ממנו סכום גדול. הלה הוציא רובל אחד 
וסירב להוסיף עליו. התבטא הלה כי רובל אחד גם זה נחשב לנתינה 

יפה. גם אלה שנותנים רובל שלם לצדקה ראויים הם לגן עדן...
השיב לו רבי אייזיל: מעשה בעשיר שנתן סכומים קטנים לצדקה. 
בהגיע יומו עלה למרום, ועמד לדין, טען האיש נתתי תמיד צדקה. לא 
סרבתי לאיש. אמנם לא נתתי נתינות גדולות, אבל אף עני לא יצא 

מביתי בידיים ריקות...
בדקו ומצאו שדבריו נכונים. פסקו דינו לגן עדן מצומצם. הובילו 
אותו לבית צר, בלי חלונות ובלי דלתות. ביום חם ובלילה קר. הרוחות 
מעלה.  של  דין  בית  בפני  בטרוניה  האיש  בא  ומטרידות.  מנשבות 

היתכן?
השיבו לו: פיקח שכמותך אינו מתמצא בשיווי ובמחיר? וכי בעד 
הרובלים הבודדים שנתת, אתה רוצה ארמון שלם? בקושי הם מספקים 

לבית רעוע...
אף אתה - סיים רבי אייזיל - אמנם תגיע לגן עדן, שכן נתת צדקה, 

אבל אוי ואבוי לגן עדן שכזה...
ר"א חריף

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ו 
ם

"פזר נתן לאביונים"...
מיוחד היה כ"ק האדמו"ר רבי אלימלך מנחם מענדל מסטריקוב 

זצ"ל במעשה הצדקה והחסד. בעת ביקורו פעם בירושלים, בא אחד 
ממעריציו והפציר בו שיבוא להשתתף בשמחת הבר מצוה של בנו. אך 
האדמו"ר התנה עמו שיתן לו סכום גדול לצדקה. בתחילה סירב, אך 
האדמו"ר שידע שיש ביכולתו לתת, עמד על כך שאם חפץ שיבוא לא 

יפחות מסכום זה. ואכן הניח הלה לפניו את כל הסכום.
עם  ללכת  עליו  ופקד  הבית  מבני  לאחד  האדמו"ר  קרא  או-אז 
הסכום.  את  להם  ולמסור  מלאכי  ברחוב  פלונית  למשפחה  המעות 
כשדפק השליח בדלת עמד בעל הבית נדהם ונפעם, שכן בדיוק באותה 
שעה עמד לשדך את בתו אלא שלא היה בידו כל הסכום הדרוש... 

ובעודו משתאה מאין יבוא עזרו, דופק השליח בדלת.
כשכולו נרגש נענה ואמר: "איך ידע הרבי? הרי זה הסכום המדוייק 

שהייתי זקוק לו כעת "לסגור את השידוך"... ויהי לפלא.
השולחן  על  להעמיד  שמחה  בעתות  לאדמו"ר  לו  היה  קבוע  מנהג 
מימי  באחד  אירע  פעם  ישראל".  ארץ  "עניי  לטובת  צדקה  קופות 
השמחה בחתונת נכדתו, אחר שהעמיד את הקופות, ניגש אחד מחשובי 
האדמורי"ם בפולין שנוכח שם ונמנה על הקנאים שהתנגדו בכל עוז 

לעליה לארץ ישראל, והסיר את קופות הצדקה מן השולחנות.
כאשר נודע הדבר לאדמו"ר מסטריקוב, אמר שמנוי וגמור עמו שלא 
להמשיך את השמחה עד אשר הקופות יוחזרו למקום. בלית ברירה 

החזיר הלה את הקופות.
מתוך מאמר לזכרו
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משכיל אל דל...
באחת הפעמים ששב כ"ק האדמו"ר - רבי מרדכי מנדבורנא זצ"ל 

מנסיעותיו, ישב בדרך ומפיו נפלטה אנחה כבדה. יהודי שישב בקרבת 
מקום שאל את הרבי לפשר צערו. אמר לו הרבי: "אני חוזר לעיר. 
הימים ימי ערב פסח ועניי העיר מצפים שבבואי אתן להם מעות עבור 
הוצאות החג המרובות אך בכיסי אין פרוטה ולבי נקרע,. שמא יש 

באפשרותך להלוות לי סכום כסף עבורם".
היהודי השיב בחיוב אך ביקש ערבון על ההלואה. בידי הרבי לא היה 
דבר, אך הוא לא היסס לרגע ואמר למלוה: "אני נותן לך את חלקי 

בעולם הבא כמשכון אם לא אפרע את חובי"...
נאות היהודי ל"עיסקה" בשמחה. ושילשל לידי הרבי סכום הגון. אורו 
עיניו של הרבי. כעבור תקופה הזדרז הרבי לפרוע חובו במלואו ולפדות 

את חלקו בעולם הבא.
אורות מרדכי



זכות גדולה לגבות מעות מן 
הציבור לצרכי צדקה!

נלמד מהפסוק: "מאת כל איש אשר ידבנו 
לבו תקחו את תרומתי" (פרק כה-ב)

למגביות  אף  מכאן  רמז  המפרשים  לומדים 
עליהם  כיצד  ישראל,  שמצווים  צדקה  לצרכי 
להתרים את הציבור, דאף כי אמנם הנותן בעצמו 
מעות לצדקה אינו צריך ליתן דוקא לשם המצוה, 
אלא גם אם הפריש מעות לצדקה על מנת שיחיה 
בנו "הרי זה צדיק גמור" (פסחים ח.), מכל מקום, 
שמים  לשם  כן  לעשות  עליו  הציבור,  מן  הגובה 
לי  "ויקחו  שנאמר  הוא  האישית.  להנאתו  ולא 

תרומה" - לי לשמי.
יש לעיין: אחרי שהאריכו חז"ל במעלות הנשגבות 
שיש בנתינת הצדקה והזכויות הרבות שרוכש מי 
שמפזר ממונו לצורכי העניים והאביונים. מה יעשו 
אותם עניים ואביונים שאין להם ממון כדי לקיים 
על ידו את מצות הצדקה וממילא אינם יכולים 

לזכות בשפע הבא בגין מעשה הצדקה?!
לזכות  תקוה  יש  לאביונים  שגם  ונראה, 
במעלות שישנן לנותני הצדקה עפ"י מה שאמרו 
חז"ל (ב"ב ט.) "גדול המעשה יותר מן העושה" 
והיינו שהזכויות של זה שמשפיע על הזולת לתת 
לצדקה, מרובים אף יותר מזה שנותן בעצמו. 
וזה הרי בידו של האביון לטרוח ולהתרים את 
בעלי היכולת עבור חבריו העניים ובכך יזכה 

אף יותר מהנותן עצמו.
ניתן ללמוד זאת מלשון הפסוק הנאמר בפרשת 
"כי לא יחדל אביון מקרב  (דברים טו-יג)  ראה 
אביונים  שיהיו  שמוכרח  מכיון  כלומר:  הארץ" 
במצות  הם  גם  יזכו  היאך  א"כ  הארץ,  בקרב 
הצדקה הרי אין להם מה לתת, על כך ממשיך 
הפסוק: "על כן אני מצוך לאמר". כלומר: גם 
לאביונים יש דרך לקיים המצוה ע"י ה"לאמר" 
- שיאמרו לאחרים. ומה יאמרו? ממשיך הפסוק: 
"פתוח תפתח את ידך לאחיך לענייך ולאביונך 
בארצך" שהם יטרחו לדבר ולהשפיע על נדיבי 
העם שיפתחו ידיהם לאחיהם העניים והאביונים. 
ובזה יזכו אף יותר מהנתינה עצמה שהרי גדול 

המעשה מן העושה.
החפץ חיים היה אומר שבהתדפקות העניים 
חינוכית  משמעות  ישנה  התורמים  בתי  על 
ומוסרית עמוקה, שכן הגביר צריך לראות לנגד 
המדות  את  בו  שמעורר  עני  של  מראה  עיניו 
חינוך  בכך  ויש  ורחמים  חסד  של  הטובות 
לכל בני ביתו. שאם לא כן, מנין  ידע הדור 
הצעיר על קיומה של מדת החסד אם לא יראו 
וצערם  דלותם  את  המתרימים.  את  בעיניהם 

של העניים.
לפני  ת"ח  נכנס  שפעם  לציין  ראוי  לסיום, 

ש"קופת  כך  על  והתלונן  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל 
העיר" מפרסמת תמונות של גדולי ישראל באופן 
שזה בזיון להם, ועוד עלול להיות בעתיד שיבקשו 
מגדולי הדור ללבוש חולצות עם כיתוב "קופת 
העיר", ולאסוף בבית הכנסת... וכדי בזיון וקצף...
אני  אדרבה,  בחיוך:  שטיינמן  הרב  לו  השיב 
מוכן לכך, תסדר שכך יהיה בבית הכנסת הקרוב 
לביתי, "איצקוביץ..." הוסיף הרב שטיינמן והסביר: 
"פעם היה מוטל על גדולי ישראל לצאת ולאסוף 
תמונות  ידי  שעל  דרא  איכשר  וב"ה  כספים. 
ותיעודים אפשר לגייס את הכספים, ולכן חייבים 
משא  את  שנטלו  העיר"  ל"קופת  הטוב  הכרת 
איסוף הצדקה שבדור ע"י שימוש בתמונות ובכך 
פוטרים את גדולי ישראל מלטרוח "בעצמם"...
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התרמה בעין יפה...
(אב"ד מקנס|) את יום  פעם עשה הגה"צ רבי רפאל ברוך טולידאנו זצ"ל 

שבת קודש בעיר קזבלנקה, לרגל שמחה במקהלות עם. החורף היה אז בעיצומו 
ורבי רפאל ברוך תיאר בדרשתו לפני המסובים את סבלות העניים ומשפחותיהם 
בימי קור וצינה, שהם נזקקים לשמיכות חמות וקצרה ידם מהלהשיג. הוא הציע 
לערוך מגבית בקרב הקהל. הציבור שרובו ככולו דימה, כי מדובר כאן בסכומים 

קטנים הסכים להצעה.
התורם  להיות  חפצו  על  הודיע  ברוך  רפאל  רבי  כאשר  נדהמו  מה  אך 
הראשון והכריז על נדבתו בסך 50 אלף פראנק, סכום עצום. התביישו כולם 
לתרום פחות ממנו, וכך הצליח לגייס באותו מעמד סכום גדול לעזרת עניי 
מרוקו. ועוד באותו יום, במוצאי שבת, גזר על המתנדבים שיפרעו לו מיד את 

הסכומים שהתחייבו.
אורות ממזרח
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נסיון העושר...
סיפר הגר"ש פינקוס זצ"ל: "בתקופה מסויימת נתבקשתי לאסוף כספים עבור 

ישיבה מסויימת. באותה תקופה הסתובבתי ברחבי אמריקה וראיתי דבר מדהים: 
"אין שום בעיה להוציא מעשיר כסף, אפילו סכומים גבוהים, הבעיה היותר גדולה 
היא: לקבוע עם העשיר פגישה... הייתי נוקש בדלת. המשרתת פותחת, ועוד לפני 

שהצלחתי להוציא מילה, היא כבר ידעה לומר שהאדון אינו בית...
"פעם קבעתי מהארץ, פגישה עם גביר גדול בחו"ל. קבענו יום ושעה מדוייקים 
והופעתי בדיוק בזמן. בתו של העשיר פתחה לי את הדלת ושאלה: מה אתה רוצה? 
עניתי לה שאני פלוני אלמוני וקבעתי להפגש עם אביה בשעה זו. היא נכנסה 
לסלון וחזרה אחרי כמה דקות באומרה: "אבא שלי אמר שאין לך צורך לפגוש 

אותו. הוא כבר ישלח לך את הכסף לארץ!"
את הבעיה האמיתית שיש לעשירים, גילה לי עשיר שרכושו נאמד במליונים 
רבים, וכך אמר לי: "אין לי שום בעיה לרשום צ'ק גדול. לא זה הנסיון שלי. 
אבל להכניס את המשולח לביתי, לכבד אותו בכוס קפה, ולהעניק לו חמש דקות 

מזמני לשמוע מה בפיו, זה הנסיון הקשה שלי!"
החסד?  "ומה   - פינקוס  הרב  הפטיר   - הצדקה!"  מן  חסדים  גמילות  "גדולה 
לשמוע ולהאזין לבקשתו של הזולת! ולהקדיש לו כמה דקות כדי לכבדו ולתת לו 

עפ"י תפארת שמשוןהרגשה טובה!"
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לפרסם התרומה כדי להשפיע..
אחד הגבירים הידועים נכנס לביתו של הגאון רבי נסיים קרליץ זצ"ל ונפשו 

בשאלתו: הוא הוזמן להשתתף בדינר להיות בו אורח הכבוד בכך שהוא יתרום 
סכום גדול לצדקה והוא יהיה דוגמא לכל הנוכחים, ויכריזו בקול על תרומתו 
וירבו לדבר בשבחו כדי לגרום להמריץ לאחרים שממנו יראו וכן יעשו. אך מפחד 
הוא מגאווה ומסתפק מה עדיף לעשות? האם לשמור את תרומתו הגדולה בסוד, 

או שיסכים לפרסם תרומתו ובכך ישפיע על אחרים לתרום?
השיב לו רבי ניסים: מכיון שהדבר ישפיע גם על אחרים לתרום לצדקה על כן 
כדאי שיפרסמו את תרומתו. אך הוא צריך מקודם ללמוד הרבה מוסר ולדעת 

ולהשיב אל לבו שכל מה שישמע שמדברים בשבחו אין בדבריהם ממש.
הלמות עמלים
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"צריך גם לתקן מטבע..."
החסידים  טהרה,  מקוה  בניית  בענין  מחלוקת  פרצה  גדולה,  בעיירה 

שבאותה עיירה חפצו לבנותו, אולם היו מחוסרי אמצעים. לעומתם העשירים 
טענו שאין להם צורך בו, לכן לא רצו להשתתף בבניה.

הגיע לעיירה הצדיק רבי יחזקאל משינאווה זצ"ל וקרא את העשירים לאסיפה. 
הוא דרש באוזניהם את הדברים הבאים: אמרו חז"ל בגמרא (שבת לגף) על 
הפסוק הנאמר על יעקב אבינו "ויחן את פני העיר". אמר רב "מטבע תיקן 

להם" ורבי יוחנן אמר "מרחצאות תיקן להם".
הוסיף ואמר רבי יחזקאל: נראה לי לומר שאין חילוקי דעות בין רב לרבי 
יוחנן כי אמנם נכון הדבר שבשעה שבאים לתקן את העיר, צריכים בראש 
ובראשונה לבנות מקוה, אך עם זאת צריך גם לתקן "מטבע", כי ללא מטבעות 

דברי יחזקאלאי אפשר לבנות מקוואות.



בשורות הבאות שני מכתבים עם שתי התרחשויות, שקיבלנו 
משני קוראים נאמנים.

חומר  עם  שליט"א,  גרינברג  חיים  הרב  אותנו  משתף  בראשון 
חשוב שנחת אצלו בתיבת המייל. ובשני משתף אותנו הרב אריאל 
פורמן שליט"א במאורע מחמם לב שהתרחש בקהילתו שבצ'ילה 

הרחוקה.

* * *

נאלצו  המבוגרים  שהורינו  ארוכה  תקופה  לאחר  השם,  ברוך 
ההנחיות  פורסמו  ומבקר,  גואל  ללא  בביתם  לבדם  להסתגר 
המקלות של משרד הבריאות, לפיהן מותר כבר לקפוץ לביקור, 

בכפוף לתנאים מסוימים ושמירת כללי זהירות נדרשים.

ללא ספק, רוב רובם של הילדים המסורים כבר 'מימש' את 
הזכות הזו, שהיא כמובן גם חובה ממדרגה ראשונה, ומצווה גדולה 
מאין כמותה. אבל אם אתם מהמעטים שעדיין לא עשיתם זאת 
- אתם מוזמנים לקרוא את המכתב דלהלן, שפורסם (בשינויים 

קלים) במדור 'השגחה פרטית' בגיליון 'טיב הקהילה':

"באחד הימים האחרונים הודעתי לחברותא כי לא אוכל להגיע 
ללימוד המשותף, כיוון שאני נוסע ירושלימה לבקר את הוריי...

שעות  שש  של  זמן  בשריפת  מדובר  הרי  תמה:  "החברותא 
לפחות?!

"הסברתי לו שכיבוד אב ואם לא נכנס למושגים של שריפת 
זמן, שהלוא כל רגע זה מצווה מדאורייתא...

"שעתיים בערך לקח לי כל כיוון עם האוטובוסים, ושעתיים 
ישבתי ושוחחתי עם שני הורי בשמחה ובנחת. הוריי, שבעקבות 
הקורונה לא ראו תקופה ארוכה את ילדיהם, שמחו כל כך והיו 
מאושרים... וזאת אפילו שאנו משוחחים מדי יום טלפונית, אינה 

דומה שמיעה לראיה...

"גם אני נהניתי מזמן האיכות עם ההורים וקשה היתה עלינו 
הפרידה...

"והנה החברותא מתקשר להודיע שמשמים התגלגל שנסעתי, 
כי בדיוק קיבל טלפון מגיסו, שהחליטו פתאום שאפשר למול 
את בנו והוא היה חייב ללכת, כך שהחברותא ממילא הייתה 

מתבטלת...

להוריי  שהייתה  הגדולה  בשמחה  החברותא  את  "שיתפתי 
מהביקור, ובחשיבות המצווה, בפרט בימים אלו שמותר לבקר. 
ההורים שלי הם ברוך השם אנשים עסוקים מעל לראש, ובכל 
זאת הם שמחו כל כך, כל שכן הורים שעסוקים פחות, עד כמה 

חשוב ללכת ולבקר אותם בפועל. ממש שאין מצווה כדוגמתה...

"החברותא התקשר למחרת והודיע, שבעקבות דבריי קיבל 

גם חשק לבקר את הוריו... אך הוא מתלבט מתי לקיים את 
הביקור, מכיוון שאינו רוצה לבטל את חוק הלימוד פעמיים 

ברצף.

אמרתי לו, שאם הוא קיבל חשק לכך - שייסע מיד, ולא ייתן 
ליצר לערבב אותו ולהניאו מהמצווה החשובה הזו...

"הוא נסע, והוריו אכן שמחו מאוד. הוא באמת לא שיער עד 
כמה חשוב הביקור הזה להורים.

"את שעות הלימוד החסרות שלנו השלמנו ברוך השפ גם כן 
ביטול  על  לפתע  הודיע  הבוקר  של  החברותא  השגחה:  בדרך 
הלימוד לאותו יום, וכך יכולתי להשלים את השעות החסרות עם 

החברותא של אחר הצהריים, בחסד עליון.

השיחות  חשיבות  את  ליבם  אל  ישימו  שהקוראים  "חשוב 
אנו  הכללים.  כל  לפי  כמובן  שוב,   – ההורים  אצל  והביקורים 
רגילים שההורים עוזרים לנו, חשוב אפוא שנשים לב שגם הם 

זקוקים לנו, ובפרט בזמן הזה לאחר ששהו לבדם זמן כה רב".

* * *

והנה המכתב השני שמגיע אלינו מצ'ילה הרחוקה:

אספר מעשה נפלא של אחד מיקירי קהילתנו שיחיה.

כמה  לפני  ומוצלחת  טובה  בשעה  בת  לחברי  נולד  ובכן, 
חודשים, ורצה מאוד לעשות קידוש לכבודה. אבל היות ונכנסנו 
הכנסת  בבתי  כסדרן  התמידין  ובוטל  חדשה...  למערכה  כעת 
לכל דבר שבמצוה, הרי שנמנע ממנו לקיים את המנהג היפה 
הזה, עד... השבוע, כאשר החליט שבמקום לכבד את באי הבית 
ברחוב  הדרים  היהודים  כל  את  כיבד  הוא  בקידוש,  הכנסת 
שלו... ואכן, הוא ושאתו וכל המשפחה נרתמו לפרוייקט הזה, 
כאשר חולקו שתי חלות גדולות לכל משפחה, בסביבות ה-240 
[בתרגום  כדלהלן  רשום  ובו  קטן  פתק  נוסף  אליהם  חלות, 

מספרדית]:

 ידידים יקרים:

הווירוס  עקב  כאשר  שגרתי,  לא  לקידוש  להזמינכם  רצינו 
נמנענו מלקיים את הקידוש בקהילתנו לרגל לידת ביתנו תחי'...

עקב כך רצינו לשלוח לכם משהו שתוכלו ליהנות ממנו.

ובתקוה שבעזרת השם יתברך בקרוב נוכל להתאסף שוב, ונוכל 
לשתף עמכם עוד הרבה שמחות. ונשתמע רק בשורות טובות!

 עניתי לו, שאכן הוא עשה "קידוש" מיוחד במינו, לא "קידוש" 
בבית הכנסת בלבד, אלא "קידוש השם" מיוחד במינו!...

בברכה, אריאל פורמן
רב בקהילת אש התורה -צ'ילה

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ahavemet@012.net.il :ספר לנו עכשיו! פקס: 077-7671812 דוא"ל
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 ליקוטים וסיפורים  
 תרומה   - נפלאים  

 
 "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה" )כה, ב( 

מיד   נכתבה  תרומה  פרשת  ויז'ניץ,  מסערט  ברוך  המקור  כתב 
תרומה  נותן  שאדם  שלפני  ללמדנו  משפטים,  פרשת  לאחר 

 וצדקה, עליו לוודא שרכושו הגיע אליו במשפט ובדרך ישרה. 
 ( ילקוט מאיש לרעהו)

 

 "ויקחו לי תרומה" )כה, ב( 
כשאמרו ישראל נעשה ונשמע, מיד אמר להם הקב"ה ויקחו לי 

 תרומה )תנא דבי אליהו( 
ביאר הרב אברהם שמחה הורביץ זצ"ל, כי אפילו בשעה שאדם  
מישראל אומר 'נעשה ונשמע', ונמצא במדרגה גבוהה מאד של  

הגיע  קבלת עול מצוות ומלכות שמים, עדיין אין זה אומר שהוא  
למדרגה הרצויה של רוחב לב בנתינת 

במבחן  להעמידו  ויש  צדקה, 
 ולראות איך הוא נותן לשני.  

ישראל  אמרו  כאשר  לכן 
אותם  בחנו  ונשמע',  'נעשה 
אם יעמדו כמו כן גם ב'ויקחו 

 לי תרומה'.  
צא ולמד, שיכול אדם להיות 
ביותר  גבוהה  במדרגה 
בעניינים שבין אדם למקום,  
להגיע  לא  עדיין  אבל 
בעניינים  הרצויה  למדרגה 

 שבין אדם לחבירו.
 )ילקוט מאיש לרעהו( 

 

תרומה" לי   " ויקחו 
 )כה, ב( 

מעשה בכפרי אחד אשר בא  
הרבי   ברכת  את  לבקש 

עידן  ימרימ מידי  כדרכו  נוב, 
כתמורה  עצום  סכום  הרבי  ממנו  דרש  שהפעם,  אלא  בעידן. 

 לברכתו. 
כירו מימים  פנה הכפרי אל חתן הרבי, רבי אריה לייביש, אשר ה

על   לו  לוותר  הרבי,  לפני  עליו  ימליץ  כי  לפני  והתחנן  ימימה, 
הסכום הגדול והכבד. נענה רבי אריה לייב לבקשה, ונכנס לתנות 
לפי   לחם  בקושי  אך  המכלכל  האיש,  של  מצבו  את  הרבי  לפני 

 הטף, ולבקש לוותר לו על הסכום הגדול אשר הושת עליו.  
כבוד ומשום  מרובות,  הפצרות  הרבי  לאחר  ניאות  חתנו,  של  ו 

וויתר על הסכום אשר דרש. ואולם, עד שלא יצאו ימים אחדים, 
והוא   ראשו  על  כשידיו  הכפרי  חזר 
מתלעלע בבכיו מאין הפוגות. אך בקושי 
ניתן היה להבין את הסיפור הנורא שהיה  
כל   שבכפר,  בביתו  נפלה  דליקה  בפיו: 
פגע   ביתו  בנפשות  וגם  נשרף,  משקו 

 האסון המר.  

ח הרבי לקרוא לחתנו אליו החדרה, הצביע בפניו על הכפרי של
ה אמר "עד מתי לא תדעו ולא תבינו, כי אם הקב"האומלל, ואמר:  

ויתנו לי ", ולא אמר "ויקחו לי תרומה"למשה רבינו, עליו השלום 
יהודי    "תרומה על  מתוחה  הדין  מידת  שכאשר  משום  זה  הרי 

לקחת ממנו תרומה   וצריך להצילו ממנה, כי אז שומה על הצדיק
בקשות  בשום  להתחשב  מבלי  נטויה,  ובזרוע  חזקה  ביד 

 ... "ותחנונים!
 

 )כה, ב(  "ויקחו לי תרומה"
, ראה  "סבא משפולי"שולחנו של רבי אריה לייב, הידוע בכינויו ה

ברכה,   לקבל  שבאו  יהודים  מאות  ביומו.  יום  מדי  עתק  סכומי 
את ליהנות  מאוד  חפצו  אידישקייט,  מעט  או  הצדיק    עצה, 

ה  -במתת נפש.  פדיון  שולחנו  על  והותירו  ידוע   "סבא"יד,  היה 
הגדולה  הצדקה  במידת 
שהיו  אימת  וכל  שעשה, 
מפזר  היה  מעות  ברשותו 
קבוע:  היה  ההסדר  רב.  הון 
אלו הזקוקים לישועות נתנו  
הזקוקים   ואלו  מעות, 
לקבל   לצדיק  ניגשו  למעות 

 מידו את אשר חסר להם. 
קבוצה  ניגשו  הימים    באחד 

ה של    " סבא"ממקורביו 
הבאים   בין  באוזניו:  וקבלו 
ישנם   צדקה,  ממך  לבקש 
גנבים שפלים שלא בוחלים 
הזולת.  בממון  ידם  לשלוח 
יקרב  שהרבי  הראוי  מן  אין 
אותם ואף יעניק להם ממון, 
את   תיקנו  שלא  עוד  כל 

 דרכם ושבו למוטב. 
משפולי"ה שמע    "סבא 

הנכם "וחייך:   חושבים 
לי ומה  שאינני יודע מי מגיע א

שזקוקים   יהודים  יש  דברים.  של  פשרם  לכם  אסביר  מעשיו? 
לישועה למעלה מדרך הטבע, לאחר שניסו להתפלל ולא עלתה 
בידם הם באים אלי, מפרישים הם מהונם בכדי שאתפלל עליהם  
פתוחים   שמים  שערי  תמיד  לא  ברם,  ישועה.  עבורם  ואפעל 

אומר   ה לפעמים מסרב להיענות לבקשתי. מה"לתפילות, והקב
אלו?   כאלו"ליהודים  לייב,  " במקרים  אריה  רבי  המשיך  אני ", 

מנעולים,  לפריצת  גדולים  מומחים  הם  שלי.  בגנבים  משתמש 
 ..."דרכם אני נכנס לשערי רחמים

 )במחשבה תחילה(
 

 )כה, ב(  "ויקחו לי תרומה"
 "לוקחים אתם"התרומה שאתם נותנים  

שנתינת  ומסתבר  לכם.  שנשארת  לפי 
פועלת   שפע  תרומה  לקבל  האדם  על 

ַמל, ְוהּוא  ְ ַקע ַהַחש  ֶ ר ְלש  ֻחּבָּ ן ַהּמְ טָּ נָּס קָּ ִאם ִנְרֶאה ּפָּ

ת, ה... ַהִאם  ֵמִאיר ַרק ְקצָּ ְמַעט ְולֹא ִנְראָּ ּכִ ֶ אֹור ַחּלָּש  ש 

נָּ  קָּ ּסְ ין? ַהִאם  הַהּמַ ּקִ ַמל ֵאינֹו ּתַ ְ ַהַחש  ֶ ְהֶיה ש  נּו ּתִ ּלָּ ֶ ש 

אן ַחּלָּש  יֹוֵתר?  ַמל ּכָּ ְ ַהַחש  ֶ ב ש  ֹ  ַנֲחש 

ה  ְצמָּ רֹוְז'ְקטֹור ַרב עָּ ר ּפְ ש  לֹא! ִאם ַרק ְנַחּבֵ הּוא  -ַמּמָּ

ִריְך!!! ּצָּ ֶ מֹו ש   יִָּאיר ּכְ

ַמל  ְ ַחש  יָּה ִהיא לֹא ּבַ עָּ ִלי  -זֹאת אֹוֶמֶרת, ַהּבְ ּכְ ֶאּלָּא ּבַ

! ר ֵאֶליהָּ ֻחּבָּ  ַהּמְ

ְמלֹוא  נּו ַחּיּות ְוכֹוחֹות ּבִ עֹולָּם נֹוֵתן לָּ ּבֹוֵרא הָּ

ה, הּוא מַ  ְצמָּ עָּ ל ַרֲחִמים, הָּ ֶ ל טֹוב ְוש  ֶ ַפע ש  ֶ יַע ש  ּפִ ְ ש 

ִלי, ּבֹו  י, ְונֹוֵתן ִלי ּכֹוחֹות ְלִהְתמֹוֵדד... ַרק ַהּכְ הּוא ִאּתִ

ה... ִהי ֲחִסימָּ ֶ  ֵיש  ֵאיזֹוש 

................ 

 לעי"נ הרה"צ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 ליקוטים וסיפורים  
 תרומה   - נפלאים  

 
אלוקי משמים, שהרי האדם הנותן הופך גם למקבל שפע אלוקי 

 משמים. 
ל ראש "מסופר שכאשר שהה פעם הגאון הרב יחזקאל סרנא זצ

ל לצורך עריכת מגבית לישיבתו אירגן כנס "ישיבת חברון, בחו
 .גדול וחשוב, אליו הזמין את כל הנדיבים של הישיבה

בין הנדיבים היה אדם שתרם בשעתו סכום כסף גדול להעברת  
הלה   ירד  השנים  ובמשך  ישראל,  לארץ  מסלבודקה  הישיבה, 

 . מנכסיו ונעשה עני מרוד עד שהגיע לפת לחם
התלבט מאוד הרב סרנא האם להזמינו לכנס הנדיבים, ולבסוף  
החליט שלא להזמינו כדי שהלה לא יתבייש במצבו הנוכחי, והנה  

כל הנוכחים, הגיע אותו אדם באמצע האסיפה ללא כל   להפתעת
הזמנה וביקש את רשות הדיבור, וכה 

הנרגשים:   דבריו  אורחים  "היו 
לכם    ילהוו.  "יקרים ידוע 

שהעולם הזה הוא גלגל חוזר, 
עשיר   פעם  הייתי  אני  וגם 
הגלגל,  עלי  ונהפך  גדול 
והיום אני נאבק על פת לחם,  
ולא נשאר לי זכר מכל רכושי  

שתרמתי  הרב,   מה  מלבד 
את   להעביר  כדי  בשעתו 
רק   ישראל,  לארץ  הישיבה 
מכל  לי  שנשאר  מה  זה 
זו אינני   וזכות גדולה  רכושי, 
הון   כל  בעד  למכור  מוכן 
לכם   מציע  הנני  שבעולם, 

שאתם ןניסיומתוך   מה   :
לצדקה  עכשיו  לתת  יכולים 
מהרו ותנו. כי אף אחד מכם 
לא יוכל לדעת מה יהיה עמו  

ש מה  המחר,  חוטפים ביום 
שנשאר   מה  הוא  ונותנים 

 לנצח נצחים! 
מן  שיצאו  הנרגשים  דבריו 
הלב, עשו רושם אדיר על כל  
הנוכחים והמגבית הסתיימה  

ומעבר   מעל  גדולה  בהצלחה 
 למצופה.

 

 )כה, ב(  "ויקחו לי תרומה"
המילה:   על  מובא  שמעוני  ילקוט  שאמר    "ויקחו"במדרש  זה 

 . "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו"( "הכתוב )משלי ד
 התורה נקראת לקח טוב, יותר מכל סחורה שבעולם. 

מאיר    ןבעניי ישראל  רבי  אמר  זה 
, משל נפלא: " חפץ חיים"הכהן, בעל ה

לבקר   הגדולה  לעיר  הגיע  אחד  כפרי 
והלה הוליכו והראה לו את   ידידו  את 

בתחילה   העיר.  אותו  נפלאות  הוביל 
היו אלה חנויות   לחנויות של תבואה. 

עם מחסני ענק, מלאים בשקי תבואה, אורז, סוכר וחביות שמן.  
שבעיר.   והאריגים  הבדים  חנויות  את  לכפרי  הראה  מכן  לאחר 
סחורה   הייתה  מדפיהן  ועל  כך  כל  גדולות  היו  לא  אלה  חנויות 
את   הכפרי  ראה  מכן  לאחר  גדושה.  במידה  לא  אבל  מרובה, 

לכלי חנ בחנות  הבדים,  מחנויות  יותר  קטנות  שהיו  המשי  ויות 
כסף היו בסך הכל שני ארונות, בחנות הזהב ארון אחד ובחנות  

 לאבנים טובות ומרגליות ישב המוכר ותיקו בידו...  
כאשר חזר הכפרי לכפרו סיפר לכולם את אשר ראה בעיר ואמר: 

לא אין  תמה אני כי במרכז העיר מצויה חנות לאבנים טובות וה
בה כמעט סחורה... מוטב היה להם לבני העיר להעמיד במרכז 

 העיר את חנות התבואה...  
עיר  בן  גם  היה  השומעים  בין 
את  שמע  וכאשר  אחד, 
כפרי  ואמר:  צחק  הדברים 
שכמותך! האינך מבין? ככל 
כך   יותר  יקרה  שהסחורה 
אינה מצויה בשפע. לעיתים  
מחירה של אבן טובה אחת  

לפי שקי  מרובה פי כמה מא
 תבואה!  

אמר   הנמשל  גם  הוא  כן 
חיים"ה היא    "חפץ  התורה 
והטובה  "סחורה"ה היקרה   ,

אמנם,   בעולם!  ביותר 
התורה  בני  הם  מעטים 
אחד   כל  אולם  ומחזיקיה 
יקרה   לאבן  דומה  ואחד 

 שדמיה מרובים ביותר! 
וזה לשון החפץ חיים בספרו  
'אותם   )פ''ג(  ישראל  נדחי 
עוז  בכל  המחזיקים  יחידים 
ועומדים   ה',  בתורת 

''כמו  תבניסיונו המה   ,
והם   יקרות'',  אבנים 
שקולים בעיני ה' יתברך כמו  

 כמה מאות אנשים...' 
 

 )כה, ב(  "ויקחו לי תרומה"
בלשון   נקטה  ללמדנו,    "ויתנו"ולא    "ויקחו"התורה  מנת  על 

שמלבד מצות נתינת התרומה, ישנה גם מצוה בלקיחה, על ידי  
חז שאמרו  הצדקה,  עבור  אנשים  ט.(  "התרמת  בתרא  )בבא  ל 

 .  "גדול המעשה יותר מן העושה"
אחד ממקורביו של רבי יעקב מנדרדזין פנה אליו, ושאלו מדוע 

משפיל א   הוא  לצורך  עצמו  סוף  יאת 
 צדקה. 

ואמר:   יעקב  רבי  מבין,  "נענה  אינני 
שפל  בעוד   איך  ותוהה  עומד  אני 

לעס זוכה  כה   ה במצוו ק  ושכמותי 
ומרוממת,   ומנסה  גדולה  בא  אתה 

................ 

ֵאּלּו,  ן, ַמּדּוַע נֹוֵתן לָּנּו ה' ֶאת ַהֲחִסימֹות הָּ ל ִאם ּכֵ ֲאבָּ

ן  טָּ ּיֵש  לָּנּו הּוא קָּ ֶ ִלי ש  ה ַהּכְ ּמָּ ִמים ְולֹא לָּ ְך ִלְפעָּ ל ּכָּ ּכָּ

ַלַחת ֵאֵלינּו  ְ ש  ּיָּה ַהּנִ ֵאֶנְרּגִ ל הָּ ֹאב ֶאת ּכָּ ְ ַמְצִליַח ִלש 

רֹוִמים?  ִמּמְ

ה ֲאַנְחנּו  ּמָּ ְך? לָּ ל ּכָּ ה ּכָּ ֶ ש  נּו קָּ ּלָּ ֶ ב ש  ּצָּ ה ַהּמַ ּמָּ לָּ

נּו  יָּה לָּ הָּ ֶ ה ש  ל מָּ ּכָּ ֶ ִמים ש  ים ִלְפעָּ ִ יש  יָּה  -ַמְרּגִ הָּ

 ְוֵאיֶנּנּו?

ה, עֹוף אֹוֵמר ַהּמַ  י ַהֲהלָּכָּ : ַעל ּפִ עְזִריְטש  יד ַהק' ִמּמֶ ּגִ

יִצים  ּה ּבֵ ֵרף, ִאם מֹוְצִאים ּבָּ טָּ ּלָּה ּכְ ַחט ְוִהְתּגַ ְ ש  ּנִ ֶ  -ש 

ה. ם ֵהן ִלְטֵרפָּ בֹות ּגַ ָּ ֲאִכילָּה ְוֶנֱחש  רֹות ּבַ  ֵהן ֶנֱאסָּ

יִצים ַהּלָּלּו  ְדלּו ֶאְפרֹוִחים ִמּתֹוְך ַהּבֵ ל, ִאם ּגָּ  -ֲאבָּ

ֶאְפרֹוִח  ֲאִכילָּה!הָּ ִרים ּבַ  ים ֻמּתָּ

ֲאסּורֹות  יִצים הָּ ה ֲהֵרי ַהּבֵ ְפכּו  -ְוִלְכאֹורָּ הָּ ֶ ֵהן ֵאּלּו ש 

יּו  הָּ ֶ יִצים ש  ן ַהּבֵ אֹותָּ ֶ ֵכן ש  יַצד ִיּתָּ ְלֶאְפרֹוִחים! ּכֵ

ֲאִכילָּה??? -ֲאסּורֹות  ִרים ּבַ ְפכּו ְלֻמּתָּ  הָּ

................ 

 לעי"נ האשה החשובה 
  צביב"ר  מרים יוכבדמרת 

 כ"א מר חשון -ליבוביץ ע"ה 
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הזו היא שפלה, וכי אני    ההמצווך את פני הדברים, ולומר כי  ולהפ 

 " הוא הגדול?!
 )שערי אהרן( 

 (  )כה, ב "ויקחו לי תרומה"
, "ויקחו לי תרומה"ל: דקדק הכתוב לומר  "זצ  "בית הלוי"כתב ה

קר מה שיש לו לאדם בממונו י, שע"ויתנו לי תרומה"  ולא אמר
לצדקה.   שנותן  מה  הממון  הוא  אין  הרבה  ממון  לו  מי שיש  גם 

נח בתיבה  ולגוש סוכר המ   והוא דומה ממש  ,נח אצלוושלו, רק מ
היכול   ממנו,  ואוכל  עליו  והולך  בתיבה  ננעל  אחד  וזבוב  סגורה 

לו   ויש  עשיר  שהוא  להתפאר  הזבוב 
הרבה, והלא גם הוא נעול, וגם אין 

 לעצמו.  טוליבכוחו ל
כך העשירות לגבי האדם, רק  

שלו,  ומ ואינה  אצלו  נחת 
לצדקה,   שנותן  מה  מלבד 

 שהוא שלו ממש. 
 

אשר  " איש  כל  מאת 
תקחו לבו  את    ידבנו 

 )כה, ב(  "תרומתי
נפלא  מ זה,    ןבענייעשה 

יוסף   רבי  הגאון  על  מסופר 
זצ כהנמן  הרב   –ל  "שלמה 

מפוניבז', שפעם קבע פגישה 
בבית  עם  מנדיבי  אחד  עם 

ב. בשעה היעודה  "מלון בארה
יצא הרב כהנמן לבית המלון,  
כאשר מתלווה אליו רב נכבד  

 מתושבי המקום.
אל   ניגש  ממתינים,  בעודם 

מה אחד  ששהו הרב  זקנים 
במקום, ושאלו אם הוא אוסף  
כשענה  ישיבה.  עבור  כסף 
אחד  דולר  נתן הלה...  בחיוב, 

 בודד.
קבלות,  פנקס  הרב  הוציא 

עבור   קבלה  לו  ונתן  רשם 
תרומתו. כאשר ראו זאת שאר האנשים שהיו במקום, השתרך 
קבלה   ונתן  ורשם  ישב  והרב  בודדים,  דולרים  של  תורמים  תור 

 עבור כל תרומה...
על כך,    והשתוממותלווהו של הרב לא היה בכוחו לכבוש את  מ

וכותב  יושב  הרב  את  לראות 
קבלה,   אחר  קבלה  בסבלנות 
והוא   על סכומים כה קטנים, 

 הביע את פליאתו באוזניו. 

כמה  יודע  'אתה  לשונו,  במתק  הרב  ענהו  בריא',  לי  'שתהיה 
 'לשמה' מונח בתרומה צנועה זו?!' 

 )ושלל לא יחסר( 
 

 כה, ג( )  "וזאת התרומה אשר תקחו מאתם"
 ה.  "סופי תיבות תרומ

 אדם צריך לתת תרומה שמא לכשיזדקק יתנו לו. 
לאשתו:   אומר  היה  חייא  צדקה, "ר'  לו  לתת  תרוצי  עני  כשבא 

 .  "שאם הנכדים שלנו יזדקקו ירוצו גם לתת להם
אשתו:   מקלל  "שאלה  אתה  האם 

לה:    "אותי? ושלום  "אמר  חס 
דעי לך,   וכי לא בני הם?! אלא

 .  "גלגל חוזר בעולם!
בנתינת   למעשה  כן  אם 
מבטיח   אתה  התרומה 
לכן   תרומה,  לעתיד  לעצמך 

 ת תרומה. "ס
 

מקדש  " לי  ועשו 
בתוכם    " ושכנתי 

 )כה, ח( 
ה שישרה את "כאן רמז הקב 

 שכינתו בשני בתי המקדש: 
בבית ראשון, ועשו לי מקדש  

ת מקדש  "'ושכן  כלומר,  י', 
י שנים, הם שנות "שישכון ת

 בית המקדש הראשון.
מקדש  לי  ועשו  שני,  בבית 

ת שכנתי(,  "'שנִי  )אותיות  כ' 
כ שנה שיהיה בית "הרומז לת

 שני על תילו.
 )בעל הטורים(

 

מקדש  " לי  ועשו 
בתוכם   "  ושכנתי 

וראה ועשה "  )כה, ח(
 ( מ )כה,  "בתבניתם אשר אתה מראה בהר

 אדם צריך לקדש ולזמן עצמו. -ועשו לי מקדש 
 השכינה. שיהיה ראוי להשראת  -ושכנתי בתוכם 

בשר  יכול  איך  תאמר  ואם 
  - ודם להגיע לכך? אשר אתה  

רב מראה  ימשה  ראיה   -נו, 
שבשר ודם יכול להגיע   - לכך  

 להשראת השכינה.  
 )אור יצחק(

................ 

ּבָּ  ַהקָּ ֶ ית ּכֹוֵתב ש  ִ ֵראש  ת ּבְ ַ ש  רָּ פָּ "ן ּבְ ַרְמּבַ א ֶאת הָּ רָּ "ה ּבָּ

א "ּכֹוַח  ְקרָּ ה ֻמְחֶלֶטת ַהּנִ ִאים ֵמֲאִפיסָּ ְברָּ ל ַהּנִ ּכָּ

 ַהִהּיּוִלי".

ְלדּו  ֵכן ִיּוָּ אָּ ֶ ִביל ש  ְ ש  : ּבִ עְזִריְטש  יד ִמּמֶ ּגִ אֹוֵמר ַהּמַ

ה  יצָּ ֶאְפרֹוִחים ִמּתֹוְך ַהּבֵ כּוַלת  -הָּ ל ּתְ ֻמְכַרַחת ּכָּ

ה  יצָּ ֵקב ַהּבֵ ֶ ְלֵהרָּ ל ַהֲחלִָּקים ְלַגְמֵרי! ְלַאַחר ש  ּכָּ

ה  ים ֶנֱעלִָּמים, נֹוֶתֶרת ַרק ְנֻקּדָּ ּיִ ִ ש  ּמָּ ים ְוַהּמַ ּיִ ִ ש  ַהּמּוחָּ

מּון  ּבֹו טָּ ֶ ֻכּנָּה 'ּכֹוַח ַהִהּיּוִלי' , ש  ה, ַהּמְ ְקַטּנָּה ַוֲעלּומָּ

 ַהּכֹוַח ְלַהְצִמיַח ּוְלהֹוִליד ֶאְפרֹוַח ַחי ְוַקּיָּם...

א ֶזה ַעּתָּ  ּיָּצָּ ֶ ֶאְפרֹוַח ש  ן, הָּ עֹולָּם ִאם ּכֵ ֵאינֹו  -ה ַלֲאִויר הָּ

ה  ִהְרִקיבָּ ֶ ה, זֹו ש  כּוחָּ ְ ּ ה ַהִהיא, ַהש  יצָּ ְכלָּל ַלּבֵ ּור ּבִ ש  קָּ

ר... בָּ  ֶזה ִמּכְ

עֹוֵבר  ֶ ֲהִליְך ש  ְבֵרי ֱאֶמת': ַהּתַ ר ּדִ ֶ ַעל ַה'יֹש  אֹוֵמר ּבַ

ים  ִ ֲאנָּש  ֵלינּו הָּ ים  -עָּ ִ ֶזה! ֲאַנְחנּו, ֲאנָּש  ִדּיּוק ּכָּ הּוא ּבְ

ִהּלָּה טֹוִבים אָּ  לָּל ּבְ ֶדֶרְך ּכְ ִפים ּבְ ל ֻמּקָּ ְמנָּם, ֲאבָּ

ִנים ַלֲעזֹב  ֶרץ'... לֹא מּוכָּ אָּ ל הָּ ל 'ֲאדֹוֵני ּכָּ ֶ ְמיֹוִנית ש  ּדִ

ּנֹות, לֹא  ַ ִנים ְלש  ְגנּו, לֹא מּוכָּ ַ ִהש ּ ֶ ִרים ש  בָּ ל ַהּדְ ֶאת ּכָּ

ֵרב יֹוֵתר אּוַלי? לֹא  ּנֹות... ְלִהְתקָּ ּתַ ְ רֹוִצים ְלִהש 

ה...!  ּתֹודָּ

................ 

 האשה החשובה מרת עי"נ ל
שיחי' משה אליעזר "ר בע"ה  פייגא צפורה

 ג' שבט תשפ"א -יודלביץ 
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ועשו ארון עצי שיטים וצפית אותו זהב טהור  "

 )כה, י( "מבית ומחוץ
הנה הארון מרמז ל׳תורה' )שבו הניחו הלוחות( ומרמז לעבודת  

בלימוד זהב,   האדם  הוא  מתחילה  כי  מצוותיה.  ובקיום  התורה 
בא  לאחמ״כ  בנקל,  לו  באה  והעבודה  לו  מאיר  שהכל  כלומר 

דעץ יבש, ולבסוף כשיתמיד בתורה ועבודה תבוא    ההקושי דומי
 לו הנעימות כזהב. 

ואעפי״כ נקרא שמו בתורה ׳ארון עצי שיטים׳, כי אין ה׳עבודה'  
ייסורים שעוברים על נקראת אלא ע״ש ה׳עץ', כלומר הקושי וה

 האדם והוא מתגבר בעוז ותעצומות.
בימים  מאשר  יותר  משיג  קשים  ומצבים  בזמנים  ואדרבה, 

  .כתיקונם
, ולכל  ההעלייבחור יתום שסבל מרורות בחייו מקשיים בסולם  

מקום שפנה נתקל בקשיים רבים ומכשולות לאין ספור, נכנס אל 
זי"הרה מנחם'  ה'פני  ובכה " ק  ע 

פשו על כל הקשיים  לפניו במר נ
האלה המוצאים אותו בכל עת  

שעה בנוסף ובכל  זאת   ,
בעולמו,  ובודד  יתום  להיותו 
והתבטא לאמר שמן השמים 
מכשולות   לו  מעמידים 
ואינו יכול לנסוע  באופני חייו 

 בהם כרגיל ובמנוחה. 
נענה הרבי ואמר, הנה שני כלי 
רכב   יש  בעולם.  ישנם  רכב 
האדם  בני  נוסעים  שבו  רגיל 

את ממ ויש  למקום,  קום 
תות יהטנק שהוא כלי רכב לע

שהרכב    ,מלחמה בעוד  והנה 
הפשוט נוסע במהירות גדולה  
שהטנק   הרי  קושי,  כל  מבלי 
יכול למהר  ואינו  נוסע לאיטו 
הדבר   סיבת  כך,  כל  בדרכו 

הברזל   צהנעו בשרשראות 
אופני   ותהחגור  ותהכבד על 

הטנק, הם אלה המונעים מעמו 
מחמת המהירה  הנסיעה  במקום    את  גיסא  מאידך  אך  כובדם. 

ואילו   כלל,  לזוז ממקומו  הרגיל  אי אפשר לרכב  וטרשים  הרים 
יש בכוחו הוא יכול ליסע בכל מקום שהוא,  נק לא די בכך שהט

רומס   כשבדרכו  נפשו  כאוות  ולנסוע  ובתים  סלעים  לשבר  אף 
עבור  אלא  לו  אין  זה  גדול  כוח  ואף  בדרכו,  הבא  כל  את  הוא 

 .שראות הכבדות השוברות ורומסות את הכלהשר
כן אתה  מנחם  אף  הפני  בדרכך   ,סיים  הנערמים  הקשיים  אלו 

דייקא ובמהירות,  בקלילות  להמשיך  לך  נותנים  אל  ואינם    ו הם 
הרע   כוחות  כל  את  ולנתץ  לשבור  בידך  רב  כוח  לך  המביאים 
ולהתעלות בקרבת אלוקים באופן שאין לשער. כי דווקא מתוך 

לצמוח   האדם  יכול  הקושי 

 )באר הפרשה( ולפום צערא אגרא.  ,ולגדול בעדי עדיים
 

ומחוץ תצפנו" זהב טהור מבית  אותו   " וצפית 
 )כה, יא( 

חר שהוא מצופה מבית ומחוץ, 'עץ' איתא במדרש הגדול, וכי מא
שבח   אין  הרע  יצר  אלמלא  לך,  לומר  לי?  למה  באמצעותו 
אומר   הוא  וכן  יצרן,  שכובשין  שבחן  אלא  חכמים,  לתלמידי 

 ומושל ברוחו מלוכד עיר, ותנן איזהו גיבור הכובש את יצרו. 
סטריווקא זי׳׳ע היה  חמק רבי מנחם נחום מר"אחד מחסידי הרה

ר בתהלוכות  כרבו  דבק  היו  והילוכיו  תנועותיו  וכל  בו, 
את   להעתיק  תרצה  אם  הרבי,  לו  ואמר  נענה  )בחיצוניות(... 
איני   שאני  מה  כל  את  לעשות  שלא  שתתחיל  עדיף  אורחותי, 

 .. .מאשר לעשות את אשר אני עושה ,עושה
 )באר הפרשה(

 

אל " איש  ופניהם 
הכפורת   אל  אחיו 
הכרובים"   פני  יהיו 

 )כה, כ( 
עשרת   זצ"ל:  המלבי"ם  אמר 
הדברות נכתבו וניתנו על שני  
אבנים. מחציתם מזה   לוחות 

למקום,    - אדם  שבין  מצוות 
מצוות שבין    -ומחציתם מזה  

 אדם לחבירו. 
'ופניהם   התורה  איש  אמרה 

אחיו'   כנגד   -אל  זה  מכוונים 
את   לקיים  אפשר  אי  כי  זה, 
למקום  אדם  שבין  המצוות 
את   גם  מקיימים  אם  אלא 
לחבירו,   אדם  שבין  המצוות 

 וכן להיפך.
 )ילקוט מאיש לרעהו( 

 

"וששה קנים יוצאים מצדיה שלשה קני מנורה 
מצדה האחד ושלשה קני מנורה מצדה השני"  

 )כה, לב( 
זי"ע ישראל  הבית  הרה"ק  קנה  אמר  כל  כי  נראה  כשנתבונן   ,

הקנים   ואילו  יותר,  קטן  הוא  לאמצע,  יותר  שקרוב  במנורה 
 החיצוניים המרוחקים, הם הגדולים יותר.  

הוא   זוכה  כן  מתגאה,  ואינו  עצמו  את  מקטין  שהאדם  ככל  כי 
רחוק   שהוא  הרי  יותר,  לגדול  עצמו  את  מחזיק  ואם  להתקרב, 

 יותר. 
 )ילקוט מאיש לרעהו( 

 
 LikutimNiflaim@gmailcom לקבלה במייל

................ 

הּו יֹוֵתר, אֲ  ֶ ּ ִביֵלנּו ַמש  ְ ש  אֹוֵהב, רֹוֶצה ּבִ ל ַהּבֹוֵרא הָּ בָּ

ִרים טֹוִבים יֹוֵתר ֵמֵאּלֶה,  בָּ נּו ּדְ ים לָּ ַחּכִ ּמְ ֶ הּוא יֹוֵדַע ש 

ֵרב  ְך טֹוב ִאם ַרק ִנְתקָּ ל ּכָּ נּו ּכָּ ְהֶיה לָּ ּיִ ֶ הּוא יֹוֵדַע ש 

ת יֹוֵתר  ת יֹוֵתר, ִאם ַרק ַנְכִניס אֹותֹו ְקצָּ ֵאלָּיו ְקצָּ

 ְלַחּיֵינּו...

ּוּון. ַמה ִיְהֶיה? מַֹע ַעל ַהּכִ ְ ִנים ִלש  ל ֲאַנְחנּו לֹא מּוכָּ  ֲאבָּ

ִמים, ְנִפילֹות ּכֹוֲאבֹות,  ֹוֵלַח לָּנּו ֲחסָּ לֵָּכן הּוא ש 

יָּה לָּנּו!  הָּ ֶ ה ש  ל מָּ ל ּכָּ ֶ קּות ש   ִהְתַרּסְ

ִביל לַָּקַחת  ְ ש  ה ֶאת ֶזה? ַהִאם ּבִ ה הּוא עֹוש ֶ ְולָּּמָּ

נּו ֶאת ּוְלַהֲחִסיר  ִביל ְלַהֲעִניק לָּ ְ ש  נּו?! ְלֵהֶפְך! ּבִ ֵמִאּתָּ

נּו!!! ה לָּ ַחּכָּ ּמְ ֶ דֹולָּה ש  נָּה ַהּגְ ּתָּ  ַהּמַ

צֹון  רָּ נּו ְצִריִכים ַרק ְלִהזֵָּּהר, לֹא ְלַכּבֹות ֶאת הָּ אָּ

ַהזִָּּעיר! ֶאת 'ּכֹוַח ַהִהּיּוִלי'... לֹא ְלִהְתיֵָּאש  ּוְלַכּבֹות 

י ִ ֵרב!!!ְמנֹוִעים! ֶאּלָּא ְלַהְמש   ְך ִלְרּצֹות ְלִהְתקָּ

יחֹות ֹקֶדׁש  יְנָקא( -)ש ִׂ ִׂ  ְספ 

mailto:LikutimNiflaim@gmail.com
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 תודה מראש!!!

 משנכנס אדר מרבים בשמחה... מה... לוחצים על כפתור ונהיה שמח?     

מספרים שפעם ראו את הרשלה רץ ברחוב... רץ רץ... מאוד ממהר... שאלו אותו: לאן אתה רץ?? ענה הרשלה: אני רץ לשוק של 
העיירה.. אני צריך לבדוק האם צוחקים עלי שם... לך תדע... אולי מדברים עלי.. אני חייב לבדוק את הנושא הזה... לבדוק מה 

 מדברים עלי...

קמתי לי בבוקר דשן ורענן... חי לי את החיים שלי... אומר בוקר טוב לכל יהודי...  גשתי הרשלה!!!אז זהו ששבוע שעבר הר
כמובן שבמקביל יש לי גם דאגה כנה ועמוקה בלב להרבה יהודים שעדיין שוכבים ברגעים אלו בבית חולים.. מאנ"ש ולאו 

אין לך מושג איזו הסתה פרועה  ! פוגש אותי חבר ואומר לי:והנה!!דווקא מאנ"ש... כל יהודי באשר הוא אנחנו מתפללים עליו... 
יש עכשיו בתקשורת נגד החרדים... זה... זה לא נורמלי... זה בלתי נתפס... מאשימים את החרדים בהכל...  ואז... אז פתאום 

.. הצעדים שלי נהיו שמתי לב שאני מתחיל למהר... הקצב שלי בהליכה נהיה יותר מהיר.. פתאום נהייתי קצת... קצת עצבני.
יותר ויותר מהירים... פתאום אני קולט שאני ממהר הבייתה... מה יש??? אני צריך לשמוע מה אומרים עלי... וכמובן שתוך כדי 
שהוא הולך מהר... אני כבר מתחיל להתרתח מבפנים... מה הם רוצים ממני?? למה הם מסיתים נגדי?? מה עשיתי?? אני מגיע 

נשף... אני כבר בא לפתוח איזה קו מיד לשמוע מה מדברים עלי בתקשורת...  ואז פתאום אני תופס את הבייתה מתנשם ומת
 עצמי... 

 רגע רגע... עצור רגע... מה הסיפור שלי?? מה... אני הרשלה שרץ לשוק לראות אם מדברים עליו???

לשמוע מה מדברים עלינו... זה בדיוק כמו תחשוב על זה... זה ממש ככה... להקשיב בימים אלו לתקשורת ולקווי הנייעס ו
הרשלה שרץ לשוק לבדוק האם מדברים עליו... ומה מדברים... תבין... אני במקרה הסתובבתי הרבה בגוש עציון... אני יודע איפה 

אני לא חושב גר אותו אחד שמדבר עלינו... הוא גר בסוף העולם... אי שם בישוב "נוקדים..." הוא גר בנוקדים ואני גר בחיפה!!! 
שאדם שגר בחיפה... צריך להטריד אותו מה חושב עליו מי שגר בנוקדים... לכן החלטתי לעצמי... שאם אותו אחד מנוקדים... 
אם יש לו משהו נגדי... הוא מוזמן לבא אלי הבייתה... שיעלה במדרגות... שידפוק בדלת... אני בעזה"ש אפתח לו את הדלת... 

... והוא יחרף מערכות אלוקים חיים כמו גלית... אז אני אצטרך לקחת כמה חלוקי אבנים כמו דוד ואז אם הוא ידבר לא יפה
בשעתו ולשמוט לקועי מיניה... אבל לרוץ לשוק... לנסוע עד נוקדים... בשביל לשמוע מה איזה גויילם אחד חושב עלי...?? והוא 

אנחנו באמת הרשלה??? אני מרחם על הנציגים שלנו בכנסת... הם עוד יוריד לי את המצב רוח...?? תסלח לי... מה קרה לנו... 
לגור בחיפה בשקט... הם נאלצים לשמוע כל היום חרפת צורריך שאון קמיך  -באמת מסכנים!!! הם לא יכולים להיות כמוני

שמוע "קול מחרף אני לא מקבל כזו משכורת שמנה שמגיע לי ל אבל אני לא חושב שמגיע לי העונש הזה... עולה תמיד...    
ומגדף מפני אויב ומתנקם" אז זהו!!! שהיום אני מחלק הבטחות ואני מודיע בזאת שכל מי שבחודש הקרוב לא ישמע 
תקשורת... לא יקשיב לקווי נייעס ואפילו לא יציץ בעיתון... אני מבטיח לו בהבטחה נאמנה שיהיה לו חודש נפלא!! אף אחד לא 

הוא חרדי... אף אחד לא יציב רמקול מול הבית שלו ויחרף ויגדף אותו!! אני מבטיח!!!! ומי ידפוק אצלו בדלת ויצרח עליו ש
שלא יעשה ככה... מי שכן יבחר לרוץ לשוק בשביל לשמוע מה מדברים עליו... שיערב לו... גם הרשלה מסתמא הצליח למצא 

   בשוק מישהו שדיבר עליו... על זה נאמר "יגעת ומצאת תאמין..." 

---  

כשאני מסכם את תקופת הקורונה עד כה... התקופה הזו מתחלקת אצלי לשני חלקים!!! התקופה שכן האזנתי למידע 
של משרד הבריאות... והתקופה שלא!!! אין להשוות!!! זה שני עולמות... לא הסגר ולא ההגבלות ולא הבידוד... כל 

כשהקשבתי למידע של משרד הבריאות... זה  ידע!!!המהתנודות הדרמטיות האלו לא השפיעו עלי... מה השפיע עלי?? 
וביום שבחרתי הכניס אותי לדרמה... למתח.. לכפייתיות... למחול שדים... ל"והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה..." 

מאותו רגע מבורך כל הקושי של התקופה ירד אצלי בשמונים אחוז!!! ואני לא מגזים... לא  להפסיק לשמוע... זהו!!!
קתי לשמור על ההנחיות... לא הקלתי ראש... המשכתי להקפיד על הכל אבל ממקום נורמלי... שכך צריך לעשות הפס

וזהו!!! זאת אומרת: בסופו של דבר... בדור שלנו הכל מתחיל ונגמר איפה אתה מניח את הראש!!!! אם אתה בוחר להניח 
רדים... ומה עושים... ואיך מצליחים לעצור את גלי את הראש במידע והעדכונים והאון ליין... אז יש הסתה נגד הח

זה ההסתה... וברגע שתחליט שאתה פשוט מתנתק!! אתה חוזר בבת אחת לעולם יפה... עולם טוב... עולם של ידידות... 
אני חושב שמי שלאחר שלוש מערכות בחירות לא הבין עניין ושוב רץ לשוק לבדוק אם  פשוט עניין של בחירה!!!

יו... אז הוא פראייער מושלם...  לא בבית ספרנו!!!! לא אצלי!!! אני לא!! אני לא עובד בחינם... אם תשלמו לי... מדברים על
אולי אהיה מוכן להקשיב... ואני אסיים רק בשאלה קטנה: מישהו שאל אותי: משנכנס אדר מרבים בשמחה... מה זה 

ונהיים שמחים... רק מתחיל חודש אב... לוחצים על כפתור  לחיצת כפתור?? רק נכנס אדר... לוחצים על כפתור של שמחה
ומורידים את הווליום של השמחה... מה... אנחנו מכונה שעובדת לפי לחצנים? אמרתי לו: כן!!! תתפלא לשמוע... אני 

... לחצתי על כפתור של קוי מידע ונהייתי מזה משוגע... ויום אחד לחצתי על כפתור אחר והתנתקתי ונהייתי נורמלי
בסופו של דבר יתכן שזה באמת עניין של לחיצת כפתור... אתה בלחיצת כפתור אחת יכול לקבל החלטה לאיזה תכנים 
אתה מעוניין להיחשף בחודש הקרוב... אם אתה מעוניין להיות בשמחה תשמע ר' אלתר על פורים... רוצה למעט 

 בשמחה?? תשמע קווי נייעס... 
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 צוחק מי שצוחק ראשון...?? לא!!! לא ראשון אלא אחרון!!!

עוד יום הוא עושה  081יום!!! סעודות... נשפים... צחוקים... משקאות... מה לא... אחרי  081אחשוורוש חוגג במשך 
שבעה ימים... והכל דופק כמו שעון שוויצרי... המצב רוח מטפס לשחקים... כיף חיים... ואז!!!! כמו שאומרים "כל 
כלב בא היום שלו..." ביום המאה שמונים ושבע!!! ברגע האחרון!!! בדקה התשעים תשע!!! טראח!!! איזה מפח 

ושתי... וכל השמחה הגדולה התהפכה בבת אחת  נפש... בשניה האחרונה פתאום יש פיצוץ ואחשוורוש הורג את
אני בתור אחד מעבדי המלך... שהתפקיד שלי לעשות לו מצב  ועכשיו: אני שואל אותך:למפח נפש אחד גדול... 

רוח ולהציף לו נוסטלגיות נחמדות... האם מומלץ לי לשחזר לו את המשתה הגדול... להראות לו תמונות איזה 
 יפה היה ואיזה נחמד??? 

יום!!! זה נושא רגיש... המשתה הזה  081-בחחיים לא!!! אל תדבר עם אחשוורוש מילה אחת על המשתה של ה
הסתיים בטרגדיה... המלך רק נזכר במשתה הזה הוא דופק את הראש בקיר ומתחיל לבכות... אין!! לעולם ועד 

מלל הזה... כל התמונות אל תדבר על המשתה הזה... מרחיקים מהמלך כל סממן שמזכיר לו את המשתה האו
וההסרטות והוידאו מהנשף הגדול... הכל נשלח לסל מיחזור... זה לא מוסיף למצב רוח של אחשוורוש... אדרבה... 

 זה רק עושה למלך רע ומזכיר לו את המפח נפש שקרה בשניה האחרונה..
ל היהודים... עוד כמה זמן?? המן גוזר להשמיד להרוג ולאבד את כ עד כאן אחשוורוש!!! כעת נעבור ליהודים...

 563יום עד שהוא קיבל את המנה שלו... ככה גם עם ישראל... יש להם  081עוד שנה!!!! כמו שלאחשוורוש היה 
 ימים עד שהם יחטפו את המכה שלהם... 

מרדכי לא ממתין אפילו יום אחד!! הוא אפילו לא מחכה שיעבור ליל  אבל כאן מתחיל ההבדל התהומי!!!
יום עד "הפתרון  563הוא תובע מעם ישראל שיצומו בעיצומו של ליל הסדר!!!! מה קרה?? הרי יש לנו  הסדר...

הסופי..." אז למה לא לדחות את דברי הצומות וזעקתם לכה"פ לחול המועד?? אבל לא!!! כמו שאצל גוי הקב"ה 
ל נעשה ברגע הראשון ראשון... אצל יהודי הכ ככה ההיפך הגמור אצל יהודי!!!מחכה עד הרגע האחרון אחרון... 

מרדכי כבר כונס את כל היהודים... כולם זועקים לה'... ותוך פחות משלושה ימים הכל מתהפך לטובה וליהודים 
 היתה אורה ושמחה וששון ויקר... 

אחשוורוש... אל תדבר איתו מילה על המשתה של המאה שמונים יום!! זה רק  כעת שים לב להבדל התהומי:
הטרגדיה שקרתה ברגע האחרון!!! ואילו עם ישראל אף פעם לא גומרים להתרפק בנוסטלגיה על  מזכיר לו

אותם ימי אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד... כלל ישראל לא מפסיקים להשתעשע ב"שק ואפר יוצע 
שתה!!! אחשוורוש עשה משתה של מאה ושמונים יום!!!! מ אתה קולט את ההבדל???לרבים" שהיה לנו אז... 

ועם ישראל עברו שלושה ימי חרדה נוראים... והם קיבלו על  ואל תעיז להזכיר לו את זה...חאפלא... מצב רוח!! 
 נזכרים ונעשים... ולא יעברו מתוך היהודים.  שהימים האלה!!! דווקא אלה!!!!עצמם 

כי רע בעולם... ויש חרדה הכי יש משתה הכי כיף ונעים בעולם... שאל תזכיר לי אותו בחחחחיים... זה עושה לי ה
 איומה ונוראה שאני מתענג להיזכר בה ואי אפשר לשכוח אותה... 

 הנה!!!! אלו הם שתי האופציות שעומדות לפנינו בעולם הזה... 

קיימת אופציה לעשות חיים... ליהנות... לחגוג... לעשות כל מה שבא לך... אבל ברגע האחרון זה יהפך למפח 
יום...  081ר לי את זה... מתי יהיה המפח נפש הזה?? לא ברור... יש כאלו שזה קרה להם אחרי נפש ש... אל תזכי

שנה... והאמת  021ויש כאלו שזה קרה להם אחרי כמה שנים... וקח בחשבון שיש כאלו שזה קורה להם רק אחרי 
פך בבת אחת למפח היא שזה לא משנה... התוצאה היא אותה תוצאה... שבסופו של דבר כל המשתה הגדול נה

נפש!!! תנסה לדמיין מה עובר על בן אדם שכל חייו חגג פה בעולם.. נהנה... עשה עבירות... והנה יום אחד 
מורידים אותו אלי קבר... והוא יורד לשם עם כל הק"ג שהוא זלל... ועם כל הטיולים לחו"ל שהוא עשה ועם כל 

. אני יודע מה אין!! אין שם מסעדות... אין שם הנאות... והוא העבירות שהוא צבר... ושם בקבר!! לא יודע מה יש..
שוכב שם בקבר עם מאוד קצת זכויות ועם המון המון שוארמות וגריל שהוא אכל בחיים... מה זה?? מה זה אם 
לא אחשוורוש ביום המאה שמונים ושבע למשתה... כן... כתוב בחז"ל ששלושה ימים לאחר קבורה כריסו נבקעת 

ו על פניו ואומרת לו: טול מה שנתת בי... לצערנו הרב דברי חז"ל אלו זה לא רמזים עמוקים... מדובר ונופלת ל
פה בנתונים  עובדתיים שנעשים בבית הקברות בשלושה ימים שלאחר הקבורה!!! חז"ל רק אומרים לנו מה זה 

פניכם פרש חגיכם..." ש... מי  אומר... "אלו בני אדם שעושים כל ימיהם כחגים" ועליהם נאמר: "וזריתי פרש על
יום של אחשוורוש... אז הסוף שלו נראה נראה בדיוק כמו סוף הסעודה של  081-שכל החיים שלו נראים כמו ה

אחשוורוש... לך פעם לבית קברות... תדפוק על אחד הקברים ותגיד לו: אה... איזה אוכל טוב אכלת פעם... איזה 
ע... אה??... נו... הוא יתרפק על זה??? אל תזכיר לו את זה... יש לו מזה רק כיף היה לעשות מה שבא לך באותו רג

 מפח נפש... "אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל.." כל ההשקעה שהשקעתי בעוה"ז הכל נהיה אפפפס...

ם אם יש לעומת זאת יהודי שמוכן כאן בעולם הזה להשקיע... לעמול בתורה ובעבודת ה'... מוכן לעבוד קשה... ג 
לו ימים קשים... גם בימים אלו שאנחנו עוסקים בתורה מתוך הדחק... אבל בל נשכח!!!! כל הימים הקשים... גם 
אם זה משתרע על תקופות קשות... הרי אצל הקב"ה זה בבחינת "וברגע קטון עזבתיך..." למה זה רגע קטון?? כי 

מול הרחמים הגדולים כ"כ שיורעפו עלינו... כשנעמוד חכה חכה... "וברחמים גדולים אקבצך..." כשאנחנו נעמוד 
מול האינסוף של "יום אשר הוא לא יום ולא לילה..." ונזכה לרב טוב הצפון לצדיקים, אז אנחנו נבין עד כמה כל 

 הקשיים שעברנו היו בגדר "רגע קטון..."

הכי גבוהים יחד עם רבי עקיבא וכל תחשוב... יושב לו יהודי בגן עדן כבר למעלה משבעים שנה והוא נמצא בהיכלות 
הרוגי מלכות... על מה?? על שבועיים של חרדה נוראית עד היום שבו מנגלה סימן לו שמאלה... ומאז אותם מיליוני 
יהודים נמצאים בהיכלות הכי גבוהים האלו... אתה יודע במה הם הכי אוהבים להשתעשע??? ברגעי החרדה הנוראים 

ים צום ובכי ומספד אי שם בשנת תש"א... הם שם בשמים לא מפסיקים להשתעשע ברגעים האלו... באבל גדול ליהוד
המחרידים האלו... למה?? כי הם כבר חווים את הנהפוך הוא!! הם כבר חווים את ה"אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות 

ים במקום הזה!! אנחנו עדיין עם אלה..." לכן אצלם זה "אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה..." אנחנו לא!!! לא אוחז
בעיצומם של הרגעים הקטנים האלו של "וברגע קטון עזבתיך..." אנחנו עדיין בתוך השלושה ימים האלו שאבל גדול 

  אקבצך..." גדולים"וברחמים של בורא עולם, נסה לדמיין מה זה  קטוןליהודים צום ובכי ומספד... ואם זה רגע 

   

 

 ניתן לקנות את הקונטרס

 ה' נסי!
והמסתעף, מלוקט  בענייני ימי הפורים

 מתוך מאמרים שנכתבו בגיליון זה,

 8558270550בפלא': 
ניתן להשיג את הספרים "אהבתי"  כמ"כ

וימאן" במוקדי המכירה "ואהבת" "
  כדלהלן...

--- 

 ניתן להשיג במוקדי המכירה:
 8555117855שפירא:  :אופקים

 8572121271שרגל:  -אחיסמך

 850825882 -אלעד
 8585178511 -אשדוד

 רמה ב', מש' צוויבל. 0נהר הירדן  בית שמש:

 8550558000 ב' אזור רמי לוי ביתר עילית
 8550575852  רחובות:

 8558285885 תפרח: חדש:
 

   8558270550 -0קבוץ גלויות    בני ברק:

  8572112721 )פינת דסלר, דרייפוס( 55חזון איש 
 8572885015 -אזור הרב קוק -רבי עקיבא

 .  11משפחת בוים רחוב השלושה 
 8585150757רחוב פרל  חדש: גבעת רוקח:

  8572818258 -78הרב גניחובסקי קרית הרצוג: 
 

 

 . 18רחוב נחמיה מרכז העיר:  : ירושלים

 קומה ב'. 70רח' הרב פרנק : בית וגן
  8572100052 -רמות א'
 קומה ב' 52רובין  -רמות ד'
 8572807701 70המ"ג  רוממה:

 8550501555 -בן עוזיאל גבעת שאול:
 8555150081 -הר נוף

 8572110825 -נווה יעקב
 8572818517 -טלזסטון

 ( )ארון חשמל 15/15אהבת ישראל  חדש: תל ציון:
                                     8572158188 -75קליין: אהבת שלום                  

                                        

 2125201-857  5 מרומי שדה  קרית ספר:
 800257258 -15 חפץ חיים

 )כולל עטרת שלמה( 8555180180 -ברכפלד
 8572152555 :ברכפלד -פיצוחי בראשית

 8572855205 -גרין פארק
 

  .תפארת ישראל שטיבלאך נדבורנא/ חיפה:  :צפון
 .8572877258רבינסקי  5טרומפלדור נווה שאנן:        
  8550515518 לתאםקריצלר  א'5הורדים   :רכסים

 משפחת שטיימן. 8572158185 -כרמיאל

 8550551555  -טבריה
 8505755000 5/5, יונתן בן עוזיאל קריה -חצור

 8572808028 -עפולה

--- 
 מה בחוברת???

תענה לי בכנות: מתי אתה מרגיש יותר  .א
 התעלות? בפורים או ביום כיפור??

מה ההבדל בין "לא מצחיק" ל"לא  .ב
 צחוק"?

 מה ההבדל בין "שמחה" ל"מצב רוח"? .ג
שלנו השנה!!! מה עיקר העבודה  .ד

 בפורים??
בשנה הזו נדדה שנת מלכו של עולם...  .ה

אל תוותר... בפורים הזה תצעק 
 מממה... 

פורים!!!! ערכת עזרה ראשונה לכל  .ו
השנה... בא תצטייד... ציוד חיוני!!! 

 אל תוותר... 
 



 

  

מה העבודה של פרשת זכור וימי 
 הפורים?

בשבת הקרובה אנחנו נקרא פרשת זכור!!! אנחנו 
מקדישים שבת שלימה לכבוד עמלק... והשאלה 
שמתבקשת מאליה ואנחנו אמורים לשאול אותה 
כל שנה מחדש: מה יש בעמלק?? מה עמלק זכה 
להיות כ"כ מיוחס שהוא מקבל כזו תשומת לב 
אישית שאנחנו מקדישים לו שבת שלימה?? כבר 

בתא אחת זקנה שהיתה סיפרתי שאני מכיר ס
נוהגת להגיע לבית הכנסת שתי שבתות בשנה... 
שבת זכור!! ו... ושבת אחת לפני כן!!! למה שבת 
אחת לפני כן?? כדי שעמלק לא יחשוב שהגעתי 

 בשבילו לבית כנסת... 

כן... אותה סבתא צודקת!!! עמלק הזה עד כדי כך 
חשוב... שפתאום כל הנשים מגיעות לבית הכנסת... 
כל עם ישראל עומדים בחיל ורעדה ומקשיבים לכל 
מילה שהבעל קורא אומר... אומרים יוצרות ושרים 
שירים... ויש ארבעה סוגי קוגלים באותיות עמלק 

בל וכן הלאה וכן הלאה... כמה תשומת לב מק
 העמלק הזה... מה הוא זכה שהוא כזה "מיוחס"?? 

שהתשומת לב שאנחנו נותנים פה...  התשובה היא:
  אלא למישהו אחר לגמרי!!!! זה דווקא לא לעמלק!!

  לעם ישראל!למי? 

מה הכוונה?? העניין הוא כך: עמלק הוא האויב 
 באופן מוצהר לא!!לא נלחם בקב"ה...  שלא!!!היחיד 

ד את הקב"ה... עמלק הוא בן של עמלק דווקא מכב
אליפז הנביא, נכד של עשיו, נין של יצחק, בן נין של 
אברהם אבינו... עמלק לא טיפש!! עמלק זה לא 
פרעה שמתרברב ושואל: מי ה' אשר אשמע בקולו... 

 בחיים לא!! עמלק מכבד את ה' מאוד!! 

עמלק נלחם  יהודי!!-רק מה?? עמלק נלחם ב
יהודי מגיע לבית הכנסת מתוך בגאווה של היהודי... 

נקודת הנחה שאבא שבשמים מחכה לי פה... 
הקב"ה מחכה לבוקר טוב שלי....הקב"ה כביכול לא 

 את זה עמלק לא מסוגל לסבול!!!מסתדר בלעדי.. 
עמלק מסתובב ברחוב ורואה בחור ישיבה ששומר 

רווק הדר בעיר ואינו חוטא... עמלק  -על העיניים
.. מה הסיפור שלך?? למה אתה ניגש אליו: תגיד לי.

שומר על העיניים?? הרי זה מנוגד לטבעים ודחפים 
הנורמליים שלך?? עונה לו בחור ישיבה בן שש 
עשרה: כי ה' לא רוצה!!!! אם אני לא אשמור על 
העיניים ה' יהיה עצוב... והיות ואני רוצה לשמח את 

כשעמלק שומע כזה ה' אז אני שומר על העיניים... 
תגיד לי: השתגעת?? א נתקף בזעזוע... משפט הו

אתה ככה מבזה את בורא עולם... מה איכפת לבורא 
עולם איפה העיניים שלך נמצאות?? מי אתה בכלל? 

 מתלהב צעיר(???-עוד איזה בחור ישיבה מתל"צ )

עמלק נכנס לתוך בית יהודי והוא רואה משפחה 
שלימה בלי אינטרנט ושלא תבין... הם לא גרים 

וריאה!! כן... בצפון קוריאה אני מבין שאין בצפון ק
אינטרנט... כי זו מדינה עם משטר קומוניסטי אפל... 
אבל כאן מדובר במשפחה יהודית... אף אחד לא 
עומד להם על הראש... ולחיות היום בעולם הרחב 
בלי אינטרנט זה... זה... זה למה לא???  עמלק 

לי: למה מתעניין בכינות ושואל את בני הבית: תגידו 

 אין לכם אינטרנט? 

והם עונים לו בפשטות... מה... אתה לא יודע... מישהו 
יום אחד דפק פה בדלת... עמדנו מבפנים ושאלנו מי 
זה... והוא ענה: אני בורא עולם!!! אין לי כעת בית!! 
ואני מבקש שתפתחו לי את הדלת... פתחי לי אחותי 

י גשם... יורד על -רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא טל
קווצותי  -אם אתם לא פותחים לי את הדלת הרי

רסיסי לילה... יורד עלי שלג... אתם מוכנים לפתוח לי 
 את הדלת??? ואנחנו החלטנו לפתוח לו את הדלת... 

והיות וה' מאוד מאוד לא אוהב את האינטרנט... כי 
זה מזכיר לו המון המון ילדים שלו שהוא איבד קשר 

החלטנו שאנחנו לא מצערים עין איתם שם... אז 
אותו ומוציאים מהבית שלנו את האינטרנט... 
ומאז!!!! מאז לבורא כל העולמים יש בית!!! הבית 
שלנו!!! כשעמלק שומע את זה... זה מטריף את 

 ועל זה הוא מקדיש את מלחמת חייו!!דעתו!!!!  
עמלק לא נלחם בקב"ה.. הוא נלחם ביהודים 

רבש"ע לא מסתדר החוצפניים האלו שחושבים שה
בלעדם.... עמלק הכריז מלחמה נגד אותם יהודים 
שחושבים שהם יקבעו לפי המעשים שלהם האם 

 הקב"ה יהיה שמח או עצוב... 

לזנב בך כל עמלק הציב לעצמו מטרת קודש 
תפקידו של עמלק זה להוכיח  הנחשלים אחריך!!!

ליהודי ש... עזוב... תפסיק לחשוב שאתה כזה חשוב 
תפסיק להיות מחוצף שמדמיין שאתה  לקב"ה...

קובע אם הקב"ה ישב על כסא דין או על כסא 
רחמים...  אתה אפס... אתה כלום... אתה לא ראש 
אלא זנב!!! אתה שוונץ... שוונץ של הקב"ה... אתה לא 
מעניין את הקב"ה בגרוש... בגרוש!!!!! זה הנושא של 

 עמלק!!

 והוא מצליח!!!! אבל ממממזה מצליח...

תה יודע מה הראיה הכי גדולה שלי שהוא וא
 מצליח???

זה התגובות הנזעמות שאני מקבל כל פעם מחדש 
לאחר שאני כותב כאלו סוג משפטים... מתקשר אלי 
יהודי עובד ה' כולו מזועזע ומתקיף אותי... איך אתה 
מעיז להוציא כאלו מילים מהפה... מה... הקב"ה צריך 
אותי? הקב"ה לא מסתדר בלעדי?? מאיפה הבאת 

מאמרי  את הכפירה הזו?? והוא מתחיל לצטט לי
הוא  והבעיה הכי גדולה שהוא גם צודק!!חז"ל... 

באמת מביא מאמרי חז"ל עד כמה הקב"ה גדול 
גדול... בטח שהקב"ה גדול!! אבל איך הצלחת לדלג 

שאתה על כל המאמרי חז"ל הנוספים שאומרים כמה 
זו בדיוק השיטה של עמלק!!! עמלק משתמש  גדול??

ך את כל עם מאמרי חז"ל... אדרבה הוא מוציא ל
המאמרי חז"ל שמפליגים בגדולת הבורא ובמקביל 
הוא מחביא בצד את כל מאמרי חז"ל הנוספים 
שמפליגים באותה מידה בחשיבות שהקב"ה נותן 
ליהודי... ועמלק מציג לפניך חצי תמונה!! כמה שה' 
גדול ו... ו... ו... וזהו!!!! סטופ!! אל תמשיך הלאה... אל 

 תראה שגם אתה גדול... 

צורך העניין... קורא יקר... אני רוצה לתת לך תרגיל ול
מעניין... תחפש לי בכל התנ"ך פסוקים שמדברים רק 
על גדולתו של הקב"ה ולא מוזכר שם מילה אחת על 

תביא לי הגדולה של עם ישראל.. חפש... נראה אותך.. 

מה בסה"כ ביקשתי?? אני רוצה  פסוקים כאלו!!!!
הבורא... לא רוצה פסוקים שמדברים נטו על שבח 

לראות את עם ישראל ברקע... עזוב אותי עם 
ישראל... אני אוהב את הקב"ה... תן לי פסוק רק על 

 בורא עולם!!

כמעט כל  חפש!!!! כמעט ואין!!! דוק ולא תשכח...
פסוק בתנ"ך שמדבר על שבח וגדולת הבורא... 

שהוא אלוקי ישראל...  חייב!!! חייב להיות שם איזכור
אל... מושיע ישראל... קדוש ישראל... או צור ישר

לחילופין כל הפסוק בכלל פונה ומדבר לעם ישראל 
או בתוכחה או בחיבה.. אין כמעט פסוק  שמדבר רק 

)המקומות היחידים שכן רק על שבח וגדולת הבורא... 

תוכל למצא כזה דבר זה או בפרשת בראשית ששם אפילו 
לופין בספר איוב!!! בספר אברהם אבינו עדיין לא הגיע... או לחי

איוב יש הרבה פסוקים שמדברים על גדולת הבורא וזהו... זה 
נגמר בזה... לעמלק אין התנגדות לספר איוב! ספר איוב זה ספר 
 שמיועד גם לאומות העולם... אבא שלו בעצמו מתנבא שם...(

למה כ"כ קשה למצא פסוק אחד  נו... למה לא??
 שמדבר רק על ה' ולא על ישראל??

פשוט מאוד: כי אם יהיה  נו... תגיד אתה למה לא???
פנקס צ'קים אחד שיהיה חתום עליו רק גדולת ה' 
בלי שמוזכרת שם הכלה כנסת ישראל... עמלק כבר 
יוכל לנפנף עם זה... עמלק יגיע עם הפסוק הזה 

.. תראה כמה ה' גדול ואתה ליהודי ויגיד לו... הנה.
 בשביל זה אין כזה פסוק!אפס... אתה לא בתמונה... 

כל פסוק שכתוב בו גדולת ה'... מוזכר שם גם כמה 
הוא מחשיב אותי כדי לא להוציא אותי מהתמונה.. 
 נו... ו... וכולי האי ואולי...  ובכל זאת!!!! ולמרות זאת...

זאת תראה איזה גאונות יש לעמלק... הוא בכל 
הצליח להגיע עם גאונות של הסחת דעת להראות 
לנו רק חצאי פסוקים... ורק חצאי מאמרי חז"ל איך 
שהקב"ה גדול וגדול... ורק שאתה תשאר מחוץ 

  קטן...קטן קטן לתמונה... תשאר קטן 

--- 

 זו הסיבה שעמלק הוא כזה אויב מר!!! 

תבין: ברגע שפרעה מכריז מלחמה על הקב"ה 
שר אשמע בקולו... נו... ה' בשמים ואומר מי ה' א

ישחק ה' ילעג למו... מי כמוך באלמים ה'... אדרבה. 
דווקא אנחנו מתוקף תפקידנו כיהודים... אנחנו 
צריכים להזדעק למחות על כבוד שמים ולהתקומם 

 כשמדברים נגד הקב"ה... 

אבל עמלק?? עמלק לא נלחם בקב"ה... הוא נלחם 
רות... דווקא אני ביהודי!!! כאן מתחלפים היוצ

היהודי הנעבאך נוטה לקבל את הדברים של עמלק... 
הוא דווקא נשמע מאוד הגיוני... אני באמת יתוש... 
אני באמת אפס... מי כמוני פוגש את עצמי 
בהתמודדויות אפלות... אבל דווקא כאן מי שנזעק 
בקנאות ובחימה שפוכה זה דווקא אבא שבשמים!!! 

איבד קשר עין עם כ"כ  האב השכול... האבא שכבר
הרבה בנים שלו שעמלק הצליח להפריד אותם 
באכזריות שיטתית מחיק אביהם שבשמים... הצליח 
לשכנע אותם שהם לא מעניינים את אבא... כאן 
הקב"ה קם מכסאו בכעס ונשבע!!! אני לא אשב על 
הכסא שלי עד שלא ימחה זרעו של עמלק!!!! אני 

 תו נוכל...לא אשקוט במכוני עד שיוסגר או
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סבתא יקרה... זה בסדר... את יכולה להגיע לבית 
הכנסת במיוחד לכבוד שבת זכור... את לא צריכה 
לחשוש שעמלק יתפרגן מזה שאת מכבדת אותו... 
לא!!! אף אחד לא חושב שאת מכבדת את 
עמלק!!! את מכבדת את היהודי!!! את מכבדת 
את אבא שבשמים שרוצה להפגין מפגן תוקפני 

נגד אותו עמלק שמזלזל בבנים שלו.. ולכן  ביותר
הוא חייב אותנו, אנחנו, הבנים שלו... הוא חייב 
אותנו להצטרף למחאה שלו בעמלק!!! ה' רוצה 
שנהיה בתמונה!!! ה' רוצה שנכעס יחד איתו!! ה' 
יודע שאם רק הוא יתברך יכעס על עמלק זה לא 
מספיק... צריך בעיקר שאנחנו נפנים עד כמה 

ע בנקודה הכי רגישה!!! מה הנקודה הכי עמלק נג
 אבא שבשמים! -רגישה? כמה אני יקר לך

כן... אני!!! וכשאני אבין את זה... בזה אני מוחה 
 את זרעו של עמלק...

--- 

כעת שאלה עניינית: מה מחיית עמלק קשורה 
לפורים??? איפה עמלק נעלם עד התקופה של 

הוא  מרדכי ואסתר... למה לא שמענו עליו?? איפה
התחבא במשך כל המאות שנים מאז ששאול 

 המלך לא הרג את אגג??

אז כאן יש רקע הסטורי שמאוד חשוב לדעת 
 אותו... 

צריך לדעת שעד התקופה שלפני אחשוורוש עדיין 
היה יצרא דעבודה זרה בעולם... שזה אומר 

יום... כי  081שנבוכדנצאר לא עשה סעודות של 
וא היה עסוק במקום לעשות סעודות ונשפים ה

בלעשות פסל גדול!!! המושגים היו אחרים 
לגמרי... היצרים היו מסוג אחר לגמרי...  היצר הרע 
היה בעיקר יצר של פולחן והתבטלות... וממש 

ואז!!! ממש לא בכיוון של נהנתנות וחומריות... 
ובבת  בדיוק בתקופה הזו ביטלו את יצרא דע"ז...

בת אחת כל אחת העולם נחת נחיתה דרסטית... ב
המושגים והתכנים השתנו ללא היכר... ואם 
נבוכדנצאר היה כל הזמן עסוק באידיאולוגיות 
ובהוכחות סביב השאלה האם לעבוד ע"ז או 
להכיר בה'... אז אצל אחשוורוש זה בכלל לא 
הנושא... את אחשוורוש מעניין רק חיי נהנתנות 
ושטחיות ורדידות.. אחשוורוש כל היום עסוק 

ובכסף וזהב ותאוות בהמיות ושפלות...  במשתאות
)כבר כתבתי בגיליון שדניאל שהיה חכם הרזים והיא מאוד 
נחשב אצל נבוכדנצאר... הרי אצל אחשוורוש הוא נקרא התך!!! 
שחתכוהו מגדולתו!! ולמה?? כי חכמה זה הדבר האחרון 
שמעניין את אחשוורוש... תביא בקבוק שמפניה טוב... זה 

בקיצור: זה משהו חדש!!!!   ן(הרבה יותר מעניי
אחשוורוש היה הנהנתן הראשון!!! הוא המלך 
הראשון שכל המוטו והמצע שלו היה נטו שטחיות 

 ורדידות ושפלות ובהמיות... 

כי תבין:  וכאן עמלק נכנס לתמונה לראשונה!!!!
לעמלק אין שום שפה משותפת עם נבוכדנצאר... 

ה'... מנסה כי כפי שסיכמנו.. נבוכנדצאר מדבר נגד 
לכפור בה' ועמלק לא נלחם בה'... זה לא הנושא 
שלו... לכן עמלק במשך כל אותם שנים לא 
בתמונה!!! כל מי שנלחם בה'... עמלק לא איתו! 
רק מתי??? ברגע שמגיע אחשוורוש... ואחשוורוש 
לא נלחם בה'... אחשוורוש בסך הכל מגיע עם 

יש אוכל מצע של רדידות... עזוב אותך... תזרום... 

טוב... תהנה... אתה נהנה או לא נהנה?? אם אתה 
נהנה על'הכיפאק.. אם אחשוורוש ביטל את בנין בית 
המקדש זה לא בגלל שיש לו משהו נגד היהדות... אלא 
כי לא חבל... אם אפשר ליהנות למה לעבוד את ה'... 
אחשוורוש לובש בכוונה במשתה את בגדי כהן גדול... 

כהן גדול לובש שמונה בגדים  אתה יודע למה?? כי
בשביל מה??? לכבוד ולתפארת!!! אני כהן משרת!!! 
אני זוכה לשרת את מלך הכבוד וכל תנועה שלי פועלת 
השפעות עליונות... אומר אחשוורוש: חבל על 
ההסתבכויות... בא ניקח את בגדי הכהונה בשביל 

 ליהנות... בשביל השתיה כדת אין אונס... 

ורוש... הכהן הגדול עם הבגדים אומר אחשו -תראו
האלו היה הולך בחרדת קודש עקב בצד גודל.. ואני 
זולל וסובא עם אותם בגדים... יאלה... חברה... 
ליהנות... תהנה... תהנה מהחיים...  תפסיק להרגיש בן 
מלך שמחושב בכל תנועה שלך... עזוב אותך... בקליל.. 

שפטים העיקר תהנה!!! זהו!!! זה הכי חשוב!!!  המ
האלו מוכרים לך מאיזשהו מקום??? לצערנו זה יותר 
מידי מוכר... זה משפטים שמאוד מאפיינים את הדור 
שלנו...  המשפטים האלו לא מדברים נגד ה'... בחיי 
נהנתנות אין שום דבר אישי נגד הקב"ה... אלא נגד 
יהודי!!! זו מנגינה של עמלק: יהודי... עזוב אותך... 

ניין את הקב"ה שאתה צריך אתה לא כככזה מע
לחשוב פעמיים מה לעשות ומה לא... בא תהנה... 

 תעשה חיים...

זה כבר שפראך של עמלק!! פה עמלק נכנס לתמונה 
 בשיא העוצמה!!  

וכאן!!!! כאן אבא שבשמים כמעט איבד את הבנים 
 שלו!!!

תבין: כשנבוכנצאר החריב את ביהמ"ק והרג מיליונים 
של יהודים... בלילות ההם דווקא לא נדדה שנת מלכו 
של עולם...  הקב"ה לא חושש מכח הזרוע של 
נבוכדנצאר... הקב"ה נותן לנבוכנדצאר באנא אחת 
בראש וביום בהיר הוא נהיה משוגע למשך שבע 

ומשכנע שנים...  אבל כשעמלק מגיע לילד של הקב"ה 
אותו שעזוב אותך... הכל נגמר בביוב.. אל תהיה כבד... 
בא... תהנה... כאן אבא שבשמים כמעט איבד את הבן 
שלו! כאן נדדה שנת מלכו של עולם נדדו עליונים נדדו 

 תחתונים.. 

 וזה הקשר בין פורים למחיית עמלק!!!

כי במגילת אסתר יש כבר תכנים ששייכים לעמלק... 
רדידות... חמריות... שכיום אנחנו נמצאים נהנתנות... 

 בתוך זה עמוק עמוק!!!!

ולכן בדורנו בפרט פורים זה יום גדול מאוד מאוד!!! 
מבחינה מסוימת יותר משאר החגים... כי בפורים 

 אנחנו במרכז התמונה!!!!

בפורים הקב"ה מכריז: בני יקירי!! אתה חשוב!!! אתה 
מין לי... תנסה... יקר לי לאין ערוך!! ואם קשה לך להא

תבדוק... תבקש... כל הפושט יד נותנים לו... כל השנה 
כולה כשאנחנו מתפללים לה' אנחנו כביכול רוצים 
שה' יראה לנו את ישועתו, את כוחו, את גבורתו... אבל 
בפורים המנגינה היא אחרת... כאן אבא שבשמים 
רוצה לתת לי לא בשביל להראות לי כמה הוא גדול!!! 

הראות לי כמה אני חשוב לו... כמה התקשורת אלא ל
שלי איתו חשובה לו... ולכן לדבר עם ה' בפורים 

ולבקש ממנו זה כח עצום!! אני רוצה שתבין: היו 
שלושה אנשים שהעמידו חמה... משה רבינו, 
יהושע בן נון... ומי השלישי?? נקדימון בן גוריון!! 

 אתה קולט?? 

ולי האומה משה רבינו ויהושע בן נון זה גד
היהודית... ואילו נקדימון בן גוריון מדובר בסה"כ 
ביהודי עשיר שהיה גר בירושלים... אז איך יכול 
להיות שהוא הצליח להעמיד חמה כמו משה 

 ויהושע???

התשובה היא: משה ויהושע... כשהם העמידו את 
החמה זה היה בשביל להראות לעם ישראל את 

שולט על החמה גדלו וגבורתו של ה'... איך שה' 
והלבנה... אבל כשנקדימון בן גוריון רצה להעמיד 
חמה... הבקשה שלו היתה: ה'... הודע שיש לך 
אהוביך בעולמך!!! תראה שאכפת לך ממני.. תראה 
לעיני כל שהמצווה שעשיתי לפניך היא יקרה 

 וחשובה לך... 

כאן!!!! כשזה הנושא, אפילו יהודי עשיר בירושלים 
 !!יכול להעמיד חמה

כל זמן שהקב"ה רוצה להראות את גדלו וגבורתו 
כאן צריך את משה רבינו ויהושע בן נון... לא כל 

 אחד יכול לעשות אותות ומופתים... 

אבל כשה' רוצה להראות ליהודי כמה אתה גדול!! 
כמה אתה מעניין אותי... כאן כל הפושט יד נותנים 
 לו... כל אחד יכול לבקש מה' שיתן לו איזה חיוך

 משמים... אנא.. .תראה לי שאכפת לך ממני... 

ואתה יודע למה???? כי באמת הרבה יותר קל 
גדול!!!!  שאנילהאמין שה' גדול!! מאשר להאמין 

ולכן התקציב של ההסברה שה' מוכן לספק 
בנדיבות כדי להוכיח ליהודי כמה שה' אוהב אותו... 
זה תקציב עוד יותר גדול ממה שה' מוכן לשנות 

בע להראות את גדלו ואת ידו החזקה... ולכן את הט
פורים!!!! פורים זה היום!!! זה היום שבו אנחנו 
מקבלים את המנדט... בא.. תתפלל לה'... תצעק 
לה'...  אנא ה', במשך השנה האחרונה הייתי בבוץ... 
עמלק שנמצא בתוך תוכי הצליח כמעט לגמרי 
לשכנע אותי שאני לא שווה גרוש ואני לא עושה 

לום... אנא ה'... תן לי תנופה... תראה לי שאכפת כ
 לך ממני... תן לי חיוך של אהבה...

אני באופן אישי מכיר כמה וכמה עובדים שאת כל 
ההשגות שלהם בתפילה קבלו ביום הזה!! כן... זה 
עיקר העבודה של פורים!!!! דברי הצומות 
וזעקתם... לדבר עם ה'... להבין שה' פונה אלי 

יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה בגעגועים: 
הראיני את מראייך השמיעיני את קולך, כי קולך 
ערב ומראך נאווה... ה' פשוט מתגעגע לקול הערב 
שלי... זה הזמן להתחזק בלדבר עם ה'... ולהתחנן 
לה'... אנא תשחרר לי טיפה אור של בהירות שאני 
אתחיל לקלוט עד כמה אני יקר לך... שגם אני 

להעריך את מה שאני עושה.. אנא אתחיל קצת 
 ה'... הצילני מקליפת המן עמלק!!!!

תציל אותו מההזדנבות שלו שהוא כל הזמן עושה 
ממני זנב... עושה ממני שוונץ... תגלה לי עד כמה 

 אני ראש... שאהיה לראש ולא לזנב... 
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 אלא שהכפרים מקדימים ליום הכניסה...
בכפר אני גר קוראים לי ינון ואני גר בכפר חנניה... תנחש כמה רחובות יש בכפר שלנו?? אפס!! אין רחובות... יש רק מספרים... 

תנחש כמה מספרים יש?? שמונה!!! כן... מה שאתה שומע... הכפר שלנו מונה שמונה משפחות... אמנם לא  חנניה מספר שש!!!
פחות... אבל גם לא יותר... ומה אתה חושב... לכל אחד מאיתנו יש שדה ענקית שמשתרעת על כמה אלפי דונמים.. לא קל לגור 

ית כנסת... אין לנו רב... מה כן יש לנו?? יש לנו מרחבים מאוד גדולים עם לב עוד יותר גדול... כן.. בכפר!!! אין לנו מנין... אין לנו ב
.הלב שלנו בשבילכם... אני פה נטו בשביל לדאוג לכם... כן... לי יש גינה גדולה מאוד... אני מגדל שם את כל סוגי הירקות... אני 

)ונא לא זה בשבילכם!!! שיהיה לאמא שלכם סלט עשיר להגיש בארוחת ערב... עושה את זה לא רק בשביל פרנסה.. אני עושה את 

לא אתם אולי לא זוכרים אבל בר"ח אלול האחרון הגיעו כמה אלפי עדים לרבן גמליאל להעיד על קידוש הלבנה ור"ג עירבב אותם... דחה אותם... ו-לזלזל בי!!! 
ליאל יודע כמה הירקות שאני קוטף חשובים לתזונה שלכם!!! והוא עשה חשבון שאם יתקדש חודש קיבל את העדות שלהם... אתם יודעים למה?? כי רבן גמ

לא יהיה לכם אלול בזמנו יצא ר"ה ביום ששי ואז יהיו יומיים תמימים שאסורים במלאכה ואני לא יוכל לקטוף ירקות ואז הירקות יבלו ואז במשך כמה ימים 
ינון הירקן יודע להעריך את גודל  -יט לדחות את קדושת היום הנורא ואיום ביום אחד.... אז בבקשה... לכה"פ אניירקות... ולכן!!! מהשיקול הזה ר"ג החל

    שליחותי... גם אתן אמהות ישראל הצדקניות... תדעו שר"ג מאוד מתחשב בסלט ירקות שאתן מכינות להשביע את בניו של מקום(
... יש לו רפת בקר ענקית... יש לו שם מאות שוורים ופרות ועגלים... יש כאלו 4יה עכשיו... חבר שלי יחצאל... הוא גר בכפר חננ

 שעומדות לחרישה... יש לשחיטה.. יש בייתיות ויש מדבריות... ויש לו כמובן מחלבה גדולה...
והוא אחראי על תחום  8ואיך נשכח את השכן שהכי קרוב אלי... דני... הוא גר בסה"כ ק"מ וחצי מהבית שלי... דני גר בכפר חנניה 

הביצים והעופות... יש לו לולים ענקיים שמשתרעים למרחקים... בשביל לספק כמויות אדירות של בצים או עופות בשבילכם... 
ויש לו פרדס ענקית והוא מגדל שם את כל סוגי  2אתם תושבי העיירות... ואחרון חביב... ר' חצקל שהוא גר בכפר חנניה 

 זה בעיקר פירות הדר... ואולי לקראת פורים הוא אולי יפתיע אתכם עם השסק... כן.. מתחילה עונת השסק.. הפירות... כעת כמובן
לא קל לגור בכפר!!! אתה לבד... מידי יום אנחנו מתעוררים לפנות בוקר ונפגשים... כן... גם להיפגש בתוך הכפר זה לא מובן 

ד שממוקם באמצע... וכולנו יחד יושבים ולומדים תורה ביחד... משננים מאליו... כל אחד מגיע לקראת השני לאיזה צריף מיוח
את מה שלמדנו בשני וחמישי האחרון... ומתחזקים יחד בשליחות המיוחדת שלנו... ואז מגיע עלות השחר ואז תלוי... אם זה יום 

גם ספר תורה!!! אבל יש לנו הרבה  ראשון שלישי רביעי וששי אנחנו מתחילים להתפלל ביחד!! לא!!! אין לנו מנין!! אין לנו
מסירות נפש למענכם... כדי שיהיה לכם מה לאכול... אבל!!! ביום שני וחמישי... אנחנו יוצאים בצוותא לעיר הגדולה... כל אחד 

אל מגיע עם הציוד הכבד שלו!! כל אחד והסחורה שלו!!! אני עם שלושה חמורים מלאים בכל סוגי הירקות... בכל הצבעים... יחצ
עם השני חמורים שלו שסוחבים נודות חלב ומאחוריו משתרעת שיירה של פרות ושוורים לשחיטה ומכירה בשוק... מאחורינו 
מהלך דני עם הביצים ועם תרנגולות מקושרים... והשיירה צועדת אט אט עד שאנחנו מגיעים לעיר... כולם כבר מכירים אותנו!!! 

 כולם יודעים את המסלול שלנו... 
 נו כמו שוק נייד!!! מידי שני וחמישי אנחנו מגיעים לעיר ויש לנו שם שלוש תחנות!!!אנח

התחנה הראשונה היא כמובן בבית הכנסת... אנחנו נעצרים בכניסה לבית הכנסת עם כל הציוד... וכמובן מיד נכנסים לבית 
ריאת התורה אין עם מי לדבר... המטרה הכנסת... תנחש בשביל מה?? בשביל לשמוע קריאת התורה!!! כולם יודעים שלפני ק

העיקרית שבאנו לכאן זה לכבוד התורה!!! כל מי שרוצה ירקות או ביצים נא לחכות בשקט בחוץ עד לאחר קריאת התורה... 
אגב: ברשותך... אפשר להעיר לך הערה קטנה??? אל תעלב... אבל תדע לך שאנחנו מגיעים כל שני וחמישי במיוחד מהכפר 

ע קריאת התורה... כשאנחנו סו"ס מגיעים לבית הכנסת... אנחנו ממש מתרגשים... ברגע שהספר תורה יוצא בשביל לשמו
ממקומו אנחנו נעמדים בחיל ורעדה ומנשקים אותו בחום ומקשיבים לכל מילה שיוצאת מהבעל קורא... ואתה?? לא נעים לי 

ם מזה... אני חושב שאם היית עושה כברת דרך כמונו לומר... לפעמים אתה מדבר באמצע קריאת התורה... ואני ממש בהל
 בשביל לזכות בקריאת התורה, כמדומני שגם אתה היית יותר מעריך ומכבד... אז אנא...

ואז!!!! לאחר קריאת התורה ולאחר קדושא דסידרא... אז נעשית מכירה רבתי ביציאה מבית הכנסת... כל המתפללים וכל אברכי 
 קות וביצים ובקר ועופות טריים...הכוללים קונים אצלנו יר

ואז אנחנו ממשיכים לתחנה השניה!!! תנחש מהי התחנה השניה שלנו?? "ילכו מחיל אל חיל" מבית הכנסת הולכים לבית הדין... 
כל שני וחמישי יש לנו מנהג להיכנס לסנהדרי קטנה שיש בעיר... עכשיו: תשאל אותי למה?? רשמית אנחנו באים לשם בשביל 

מה חידוש היה בבית המדרש... אבל לא רק זה... בדרך כלל יש לנו כל מיני שאלות שגרתיות שמתעוררות אצלנו...  לשמוע
העבודה שלנו בכפר כל הזמן מאתגרת אותנו בשאלות הלכתיות )כמובן רק למי שישר בדיני ממונות( אז אם זה יחצאל שיש לו 

אחר... כל שור והתור שלו... יש שור אחד שעכשיו מתחיל להיות מועד...  הרבה שוורים... אז כל פעם יש לו סיפור אחר עם שור
ויש שור שכעת חוזר לתומתו... ויש גם את הסיפורים השגרתיים... מה אתה חושב... אחת לכמה שבועות פתאום אחת מהפרות 

ים אחד על השני... רק צריך שלו מגיע לעשות לונא פארק על העגבניות שלי... היא חושבת שזה מתנפחים... ואנחנו לא כועס
בבי"ד מה הוא חייב לי ומה אני חייב לו... בפרט שהכדים שלי נמצאים אצלו ברשות או שלא ברשות והשור שלו לפעמים ניזוק 
מזה )כידוע שהכדים של כפר חנניה זה גיוואלדיג...( אז תמיד יש לנו כל מיני שאלות והרבה פעמים אנחנו מצליחים ליצור עניין 

נהדרי קטנה... אני חושב שיש כמה וכמה דפים במסכת ב"ק בזכותנו... ויש גם כמה וכמה דונמים בכפר שלנו שמתגלגלים רב בס
מאחד לשני מדין תשלומי נזק... זה התחיל ביחצאל שהפרה שלו אכלה בשדה שלי... אז הוא נתן לי את השדה שלו... ואז הבור 

אז אני נתתי לו את השדה הזו בתשלומי נזק... ואז החמור שלו הזיק בצרורות  של בית השלחין שלי הזיק את החמור של דני...
 את העגל של יחצאל והשדה חזרה אליו... וחוזר חלילה...

מי שקם מאוחר יכול להגיע לבית הדין... אנחנו שם עד חצות!!! בשעה  אז שם!!! בפתח בית הדין זה אחת מהתחנות שלנו...
בבית הדין ואז אנחנו ממשיכים לתחנה הסופית בשוק אם נשאר משהו.... טוב... מה רציתי  ששית בדרך כלל יש ארוחת בוקר

בכל האריכות הזו??? אה רציתי בסה"כ שתבין למה חז"ל נתנו לנו עוד שלושה תאריכים נוספים לפורים... כן... אתם קוראים 
ברתי לך למה כ"כ נחוץ לנו להקדים... כי אם אנחנו לא בי"ד, המוקפים בט"ו, ואילו אנחנו מקדימים ליום הכניסה!!! אז עכשיו הס

הרי ביום פורים תרצו להכין קרעפלאך... נו... איך בדיוק תכינו?? בשביל קרעפלאך צריך בשר מחבר שלי יחצאל... צריך נקדים ליום הכניסה... 
 א??ביצים מחבר שלי השני... וצריך גם בצל מטוגן ממני... נו... אתם רוצים קרעפלאך או ל

אז חכמים חשבו עליכם וגם עלי... ונתנו תאריך מיוחד בשבילנו!!! אגב: חז"ל חשבו על עוד מישהו... על התתי"ם של הישיבות שיש להם עוד 
יום לאסוף כסף... הם מגיעים לכפר שלנו ומשתלטים עליו בצורה יסודית... יש להם את כל הזמן שבעולם... הם עושים שמח ואח"כ יושבים לי 

ראש...  מה שבטוח הנחמה הכי גדולה שלי שאני בן כפר זו שנת השמיטה הממשמשת ובאה שאני אזכה להיות גיבור כח!!!! אני אזכה על ה
לשבת הארץ... אתם מוזמנים לבא אצלי לסעודת שבת... אני אארח אתכם... אל תדאגו... לא תרגישו "ילדי קירוב..." גם לכם יש מה לעשות 

 יבואו...בשנת השמיטה.. פרטים 
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 בקרוב ממש

ואכחיד את שלושת הרועים בירח 
 אחד...

מגדולי ישראל ומעתיקי השמועה הסתלקו שלושה 
בחודש אחד בהפרש מאוד קצר ביניהם... אין כאן 
המקום בשורות הקצרות האלו להרחיב בהספד 
שצריך להשים לילות כימים על משימי לילות 
כימים... אבל נקודה אחת למחשבה שאפשר 

 להתעורר מהעניין...
יש כאלו שמאוד הזדעזעו למראה הלוויות הענקיות 

עשרות אלפי איש בו בזמן שאנחנו נמצאים  של
בעיצומה של מגיפה!!! בו בזמן ששנים מתוך גדולי 

 עולם אלו נפטרו מהמגיפה עצמה... 
 יש כאלו שאפילו ראו בזה חילול ה'... 

 אז למה לא??? למה בכל זאת זה לא היה חילול ה'?? 
העניין הוא: שכולם מסכימים שאת החיים לא  

על כולם!! גם כשעושים את  עוצרים!!! זה מוסכם
הסגר הכי הרמטי... גם כשאין לימודים... אבל יש מה 

 שנקרא חיים!!! חיים זה אומר א' ב'...
וכאן אנחנו נכנסים לויכוח האידיאולוגי מה נקרא 

 חיים??
תשאל חילוני מה זה "חיים..." זה לעשות ריצת בוקר 
עם הכלב... או לעשות הפגנות נגד ביבי בשם 

ה... ואם תשאל חרדי מה זה חיים הוא יגיד הדמוקרטי
לך ששלוש תפילות במנין זה מינימום של חיים... 
וכאן נשאלת השאלה: לוייה של אדם גדול בישראל... 
איך מתייחסים לזה?? לא ללכת ללוויה של אדם 
גדול... זה נקרא לעצור את החיים או לא??? יש לי 

 הוכחה שכן!!!
י... הגמ' מעמידה הגמ' בפסחים שלמדנו בדף היומ

אוקימתא שהגיע י"ג בניסן... כל עם ישראל כבר 
נטהרו לקראת קרבן פסח... דא עקא שהגיע שמועה 

 שהנשיא גוסס!!! נשיא ישראל שוכב במצב קריטי... 
ככה??? אם ככה ברור לכולם כשמש בצהרים שכולנו 
נטמאים טומאת מת לכבוד הנשיא... ויהיה פה פסח 

די כך זה ברור שאם למחרת הבא בטומאה!!! ועד כ
בי"ד בניסן מצאת סכין בירושלים... אז אפילו שסכין 
ביום י"ד בניסן היא בחזקת טהורה, )שבטח הטבילו 
אותה מאתמול( הרי השנה, שהנשיא היה גוסס מי"ג 
בניסן... כבר לא בטוח שהסכין טהורה... כי לאנשים 
אין מוטיבציה להזדרז ולהטביל אותה כי היה ברור 

 שאם הנשיא נפטר כולנו נטמאים לו...  להם
אני לא חושב שאפשר להראות כזו גמ' לחילוני או לגוי כי 
הוא לא מבין מה המשמעות של קרבן פסח... אבל אנחנו 
כיהודים... יותר נכון בתור לומדי דף היומי בימים אלו 
ואנחנו חווים את החרדה והבהילות של עם ישראל לעשות 

יות ראוים להקריב קרבן פסח הכל בשביל להיטהר ולה
בטהרה... ומדובר פה ביהודים שכבר פרשו בטהרה וכבר 
עברו הזאה של ג' וז', וצעדו כל הדרך לירושלים בשביל 
הטהרה... )ומסתמא איבדו כמה כבשים או חפצים יקרי 
ערך שנפלו לצידי הדרכים והם לא העיזו לרדת שם בגלל 

ה... ברגע שהיא בית הפרס( ואחרי כל הטירחא הגדול
שמגיעים לירושלים ושומעים שהנשיא שרוי במצב קשה... 
זה ברור שבאשכבתיה דרבי כולנו מגיעים!!! אף אחד לא 
חושב שיש פה מת מצוה שצריך להיות נושאי המיטה 
וחילופיהן וחילופי חילופיהן, אבל יש פה מעמד של כבוד 
התורה! שנטילתה כנתינתה, מה נתינתה בששים ריבא אף 

ה בשישים ריבא... ובדיוק עכשיו!!! בערב פורים, זה נטילת
הזמן ללמוד את דף ג' ע"ב במגילה שאומר שכבוד תורה 
דיחיד חמיר מתלמוד תורה דיחיד!!! מעמד כבוד התורה זה 
מעמד שלעצור אותו זה... זה לעצור את החיים!!! צדיקים 

 במיתתם קרוים חיים..
--- 

עכשיו: כל זה בתור תשובה למה זה לא חילול ה'??? אבל 
לגופו של עניין... לכל אחד יש את החשבון נפש הפרטי שלו 
האם הוא שמר על עצמו או לא... האם הוא סתם הגיע 
ללוויה ממקום של סקרנות... האם הוא שמר על מרחק 
ראוי או ששיחק תופסת עם המיטה... נגעתי במיטה... 

.. זה כבר חשבון נפש אישי... אבל עצם תפסתי את המיטה
 כשהפסיד זאת.אשכבתיה דרבי, הכובס יוכיח שקפץ מהגג 

 



“ 

 

 אשם...???--מה ההבדל בין אחראי ל

ישנו נושא רגיש בתקופה הזו... שבמקרה הטוב אנחנו אולי מסננים אותו מתחת השפם... ויתכן 
שעדיף יותר להציף את הדברים ולהניח אותם על השלחן כמות שהם וככה אולי נצליח יותר טוב 

 לעשות בהם סדר... 
ובכן: כעת!!!! כשאנחנו מסתכלים על הקורונה במבט של שנה אחורה... כידוע: היו גישות שונות 
כיצד להתמודד מול הקורונה.. ולמרבה האבסורד למרות שעברה שנה תמימה מאז פרוץ המגיפה... 

אז אנחנו עדיין רחוקים מאוד מלקבל תמונה מושלמת של מבחן תוצאה מה היה נכון ומה לא!!! 
כל אחד פחות או יותר נצמד למסקנת שלו איך נכון לגשת להתמודדות מול נגיף  יש??מה כן 

)כמובן שרובא דרובא מאיתנו... המסקנות שלהם הגיעו באחד השלבים... ואני הגדלתי לעשות והמסקנות שלי הקורונה 

פי איך סו"ס כל אחד מאיתנו עבר את התקופה של הקורונה!!!! ול משתנות בערך כל שבת מברכים...(
שהוא עבר אותה יש לו את המחשבות זרות שלו... איזה רבנים "יצאו" יותר צודקים ויותר ראו את 
הנולד ואיזה רבנים טעו לכאורה... ושוב!!! כעת בא לא נטאטא את המחשבות האלו מתחת 
השטיח... בא נעלה אותם על השלחן...  הרי כולנו מכירים הרבה כאלו שבהתחלה היו מאוד 

... ואז כולנו נשמענו דווקא לרבנים שמאוד החמירו בעניין... והישיבות והמוסדות לא בפאניקה
נפתחו... והתפללנו במנייני מרפסות ויש כאלו שהתפללו רק ביחידות... וכמובן שהיו רבנים שכבר 
אז הורו שלא!! לא צריך עד כדי כך להיזהר!!! והנה... חלפו כמה חודשים והמצב הרי לא נהיה יותר 

ב... ובכל זאת כל הרבנים שכ"כ החמירו בהתחלה כבר החמירו פחות... פתאום כבר כן פתחו את טו
)וכמובן שאין פה באמת שאלה!!! כי הישיבות ואת המוסדות וכבר כן התפללו במנין ולא במרפסות... 

התקבלה אינדקציה בהתחלה באמת לא ידענו מה זה ומה ההשלכות ולכן היינו צריכים להיזהר הרבה יותר ובמשך הזמן 

אבל תכל'ס... עומד אותו אחד ומסתכל בהערצה על אותם רבנים מסוימת ולכן ההנחיות התמתנו( 
שמהרגע הראשון כבר "צפו" שלא צריך לאבד את הראש... ובינינו... תכל'ס הם "יצאו" צודקים 

ותה מידה ובאיותר... מה שלרב שלי ארך כמה חודשים להגיד הם אמרו את זה כבר בהתחלה...   
  לכיוון ההפוך!!!

אני מכיר כאלו שבהתחלה ההוראה שהם קיבלו זה דווקא פחות להקפיד... ואז קרו כמה אסונות 
נוראים ופתאום ההוראה השתנתה להחמיר... ועומד לו יהודי שספג אבדות כבדות מכל הכיוונים 

ה... הרב של המגזר השני בנגיף הקורונה ויש לו הרהורים לא פשוטים על הרבנים בקהילה שלו... הנ
ראה את הנולד ולא חיכה שיקרה אסון... הוא ידע להפריש את הציבור שלו לפני שיקרה משהו... 

 ואילו אצלנו רק אחרי שקרה מה שקרה פתאום ההוראה השתנתה...
 

וכן הלאה וכן הלאה... הלב סוער במחשבות ויש לכל אחד את הפזילה  שלו לדשא של השני... או 
השני ירוק יותר )למעט צבע כתום ואדום( או שהדשא של השני נרחב יותר... נושם  שהדשא של

נו... ותכל'ס... מה האמת??? מה האמת האבסולוטית בשלב יותר... בלי קפסולות ובלא מחנק... 
  זה??

 איך מתמודדים מול טעות של רב??? ושוב: כאן חשוב להדגיש:
. כי אנחנו עדיין באמצע!!! מוקדם מידי להסיק מוקדם מידי להסיק מסקנות מי טעה ומי לא..

מסקנות... כבר התקשרו אלי כמה אנשים שהודו לי שלפני חצי שנה כתבתי בגיליון זה שלא כדאי 
לדבר נגד הרב של השני... כי אתה עלול בעוד חודשיים להגיע למסקנה שהוא צדק!!! ויש הרבה 

ם... אז זהו שגם עכשיו מוקדם מידי מאיתנו שהספיקו מאז להחליף מסקנות כמה וכמה פעמי
להסיק מסקנות... אז אני כעת לא מדבר על מסקנות... אני מדבר על מחשבות זרות... איך 
מתמודדים מול תחושת בטן עמומה שהרב שלי אולי טעה?? כן... לכל אלו שמזועזעים מעצם 

 השאלה... תדעו לכם שיש כזה דבר!!! יש רב שטועה!!! מותר לרב לטעות!!!
 השאלה איך מתמודדים עם זה?? איזה מסקנות מסיקים מזה???

)הנושא הזה לא לחינם אני מעלה את השאלה הזו בשבוע זה.. כי זה קשור להפטרה של פרשת זכור.. 
 כבר נכתב כאן פעם בגיליון זה(

ובכן: בהפטרה הקשה של פרשת זכור אנחנו קוראים על השגיאה הנוראית שקרתה לשאול המלך 
. על זה שהוא השאיר את אגג לילה אחד נוסף בחיים... שאז נולד הנצר הבודד שממנו בחיר ה'..

נמשך כל זרע עמלק... ממנו הגיע המן האגגי והצורר הנאצי וכל התיקון השלם שעדיין מתעכב 
בגלל אותה שגיאה שהיה לשאול בחיר ה'... ושמואל הנביא מוכיח את שאול בתוכחה נוקבת 

בקיצור: תכל'ס... בשורה   לה' בעולות וזבחים משמוע בקול ה'...החפץ ויורדת חדרי בטן 
התחתונה: מההפטרה הזו אנחנו יוצאים בהתרשמות אחת ברורה ש... ש... ששאול המלך עשה 

בעוד שבוע אבל למרבה הפלא!!! שגיאה!!! שגיאה גדולה מאוד שגבתה מחיר יקר להחריד!!!  
ימים יגיע פורים... ובמסכת סופרים כתוב שהשיר של יום של פורים זה "שיגיון לדוד... אנחנו שוב 

הפעם השגיאה היא לא של שאול המלך אלא של דוד  ש י ג י ו ן  לדוד!!!נפגשים עם שגיאה!!!  

 מיני.שיגיון לדוד אשר שר לה' על דברי כוש בן י תנחש מהי השגיאה של דוד?? המלך!!! 
בזה שהוא כרת  שהוא שגהמי זה כוש בן ימיני?? אומרים חז"ל: זה שאול המלך... ודוד מתוודה 

דוד  רק שתבין את הסיטואציה:את כנף מעילו של שאול... והיה בזה זלזול בכבודו של שאול...  
ודוד  נרדף על נפשו משאול... והנה שאול נכנס למערה ודוד יכול להרוג אותו מדין הבא להרגך...

הוא מתחרט  ועל זה דוד נתבע!!!בצדקותו לא הורג את שאול אלא רק כורת את כנף מעילו... 
איך העזתי לנגוע בקצה דוד מודה ומתוודה עשיתי שגיאה!!  שיגיון לדוד!!ומחבר על זה פרק שלם 

 ?אתה קולט מה קורה פה??דוד נתבע על זה...   כנף בגדו של שאול בחיר ה'??? איך העזתי!!!!!
לפני שבוע בהפטרה של פרשת זכור יצאנו מתוך נקודת הנחה ששאול המלך "חטא" "וימאסך ה' 
ממלך..." קראנו את התוכחה הנוקבת של שמואל לשאול... יצאנו בהתרשמות שזהו... שאול המלך 

והנה!!! למחרת מגיע נדחה מפני ה'... ומכאן ואילך המלוכה ניתנה לרעו הטוב ממנו הלא הוא דוד... 
שיגיון לדוד!!!! דוד מלכא משיחא לא מפסיק להתחרט איך העזתי ורים... ומה אנחנו אומרים?? פ

לגעת בקצה כנף מעילו של שאול קדוש ה'...  מה הפשט בזה??? מה קורה פה?? האם שאול חטא 
 מה הפשט בזה???או לא חטא???  איך זה הולך ביחד? 

ולקחת ל.. התפקיד שלו זה לרעות את הצאן מנהיג אמיתי של כלל ישראהתשובה בקצרה היא כך: 
במה זה מתבטא שהמנהיג לוקח אחריות מלאה על עם אחריות מלאה על צאן מרעיתו!!! 

ישראל?? איפה זה מגיע לידי ביטוי??? אז ככה: זה מתבטא בכמה וכמה מישורים!!! זה מתבטא 
ך להוכיח אותם ולייסר בזה שהוא צריך להדריך אותם בדרך הנכונה... וזה מתבטא בזה שהוא צרי

אבל אותם במידה והם לא הולכים בדרך הישר... זה מתבטא בזה שהוא צריך למסור עליהם נפש... 

 יש עוד משהו!!!! עוד משהו שלא כולם יודעים!!  עדיין!!!
מה קורה אם עם ישראל חטאו... ומגיע להם עונש... והעונש אמור להגיע בצורה של 

מי יקח  הטועה???שו וזה יגרום להם לתבוסה... מי יהיה מחדל או טעות שעם ישראל יע
 אחריות ויעמוד מאחורי המחדל הזה?? 

כן!!! זה חלק בלתי נפרד מהנשיאה באחריות שמוטלת על  הרועה!!!מפחיד לומר אבל 
המנהיג!! על המלך!!! זאת אומרת כך: יתכן שהמנהיג מצד עצמו לא היה אמור לטעות... 

הוא לא היה טועה בזה... אבל מה נעשה שהוא לא אדם  ואם הוא לא היה המנהיג
לעצמו... הוא מנהיג... והיות וכעת נגזר על עם ישראל שעמלק ימשיך להתקיים... אז מי 
השוגה ומי בטעות משאיר את אגג בחיים?? שאול המלך!!!! הוא בהחלט שוגה!! יש פה 

אה שנגזרה על עם שגיאה נוראית!! אבל זה לא שגיאה פרטנית של שאול... זו שגי
זה חלק בלתי נפרד מהנשיאה ישראל... ולכן השגיאה הזו עצמה נעשית ע"י המנהיג!!! 

  באחריות!!!
 ורואים את זה לאורך כל הדורות וחבל שאין כ"כ מקום להאריך...

- 

הקב"ה כעס על   עוד דוגמא... והפעם ממש דוגמא שנוגעת אלינו... בזמנו של דוד המלך

ויסת ה' את דוד!!! למנות את עם ישראל ונגזר עליהם מגפה... מה הקב"ה עשה?? 

לעשות שגיאה טראגית ולמנות  בכבודו ובעצמוהקב"ה הסית את דוד המלך  ישראל!!
את ישראל... ויואב בן צרויה ניסה למנוע את דוד... למה?? למה למנות את ישראל?? הרי 

ום למגיפה?? ודוד מתעקש!!! הקב"ה בכבודו ובעצמו הסית את אסור...?? זה יכול לגר
דוד שיתעקש כן למנות את ישראל!!! ודוד עושה את השגיאה הנוראה הזו...  וקרה מה 

איש... אלא שבעים אלף איש!!!! ומי אחראי על המגיפה  2788שקרה... ומתו במגיפה לא 
 חראי על כך!!!הזו?? דוד המלך!!! בפירוש!!! כתוב להדיא שדוד המלך א

אבל מי אשם??? אבל אשמים אנחנו... המגיפה הזו היתה בעוון הדור שלא דרשו בבנין 
ביהמ"ק... לא משנה כעת... הנה לך עוד דוגמא שהמנהיג אמנם אחראי!! לוקח אחריות 
על מחדלים... הוא בעצמו עומד מאחורי השגיאה... וזה לא סתירה שזו גזירה שנגזרה 

 רק עוברת דרכו!!! מתוקף אחריותו כמנהיג!!!משמים... אלא היא 
רגע... אבל תכל'ס.. אם נעמיד את דוד המלך מול יואב בן צרויה... מי יצא צודק יותר?? 
יואב בן צרויה... שהרי דוד המלך שגה!! ויואב בן צרויה לא שגה!! הוא אפילו ניסה למנוע 

יה יותר מתאים להיות מלך מדוד ולא הצליח... נו... אולי נסיק מסקנות שיואב בן צרו
 מאשר דוד???

לא!! ממש לא!!! הסיבה שדווקא דוד שגה, זה רק בגלל שדווקא הוא המנהיג!!! ולכן 
 כשנגזר מגיפה על עם ישראל... הוא חלק מהתמונה...

דוד נשא תפילה לקב"ה ואמר: רגע... ומה אתה חושב?? איך הסתיימה המגיפה??? 
?? אני אשם!! אני מניתי אותם! תפגע בי ורק בי!!!! רבש"ע: מה אתה רוצה מכלל ישראל

עכשיו אתה מבין למה הקב"ה גלגל שדווקא דוד ואז!!! באותו רגע הסתיימה המגיפה!!!! 
הנה... הגיע האחראי ולקח אחריות... ברגע שהוא לקח על  יטעה ולא אף אחד אחר??

לא היה קשור  עצמו את האחריות כל כלל ישראל ניצלו...  תאר לעצמך שדוד המלך
לסיפור... תאר לעצמך שזה היה סוג של משאל עם שכל כלל ישראל טעו ביחד... נו... האם 

בדיוק בשביל זה תמיד  בשביל זה!!!המגיפה הזו הייתה יכולה יום אחד להסתיים?? 
גלגלה ההשגחה שאם  נגזרה גזירה ומישהו פה אמור לעשות טעות או מחדל... אז 

יהיה חלק מהתמונה... שהוא יעמוד מאחורי המחדל הזה... ואז שהמנהיג והרועה הרחום 
בכוחו ובכח תפילתו וקדושתו הוא גם יוכל לעמוד בפרץ לבלום את הגזירה... ככה זה גם 
אהרן הכהן שלקח אחריות על חטא העגל בשביל שבסופו של דבר הוא גם יוכל לתקן את 

 חטא העגל...
עד כמה שאנחנו יהודים מאמינים בני  אלו...זו התשובה על מה שעובר עלינו בימים ---

מאמינים ואנחנו יודעים שהכל בגזירת עליון!! אז עד כמה שאני ואתה עשינו מה שצריך 
לעשות... ואני שמעתי בקול הרב שלי וכתוצאה מזה נגזר עלי השנה להיות דבוק 

.. למה למסיכה... וחבר שלי עבר שמונה בידודים ועשר בדיקות קורונה ולחץ ופאניקה.
רק מה?? מי  כי כך גזרה חכמתו יתברך!!!עברנו את כל התלאה הזו בשנה האחרונה?? 

הרבה  הרב!!! המנהיג!!לקח אחריות על זה?? מי היה זה שעמד מאחורי הגזירה הזו?? 
שלנו... ממילא זה לא נפ"מ אם הוא יצא צודק או טועה... גם אם יתברר למפרע שהוא 

שמים!!! עובדה שזה מה שעברנו בשנה האחרונה... וגם אם טעה... סו"ס זה מה שנגזר מ
הרבנים היו אחראים לזה... אבל אשמים??? אם כבר אשמים... אשמים אנחנו... עלינו זה 
נגזר... למה בדיוק נגזר?? זה עוד נושא... אבל מה שבטוח לא הרב שלנו המיט עלינו את 

)זה קצת לומד'ס... אם גיעה משמים!! הגזירה הזו!!! הרב רק לקח אחריות על הגזירה הזו שה

אם צייתת לקול הרב שלך שהורה לך  באותה מידה לצד ההפוך... לא הבנת תחזור שוב...(
פחות לשמור על ההנחיות... ועשית מצידך מה שהיית צריך לעשות!! וקרה מה שקרה... 

פה אז הרב אמנם לוקח אחריות על מה שקרה!!! ולכן גם לו יצוייר שיתברר שהייתה 
איש שמתו במגיפה... אה... מי  48.888שגיאה!! אז דוד המלך יודע לקחת אחריות גם על 

אשם?? למה זה קרה?? זה כבר סיפור אחר... זה כבר חשבונות שמים למה זה קרה... 
מישהו אמר לי משפט חכם: מה יכול להיות יותר גרוע מאבדן של קרוב משפחה?? זה 

)הרב תגיד תודה שהרב לקח את האחריות במקומך...  לקחת אחריות על האסון הזה... אז
יכול הרבה יותר להסתדר עם האחריות ממך... כי הרב לוקח אחריות לא משיקולי רשלנות אלא משיקולים של 

את המסר הזה אנחנו פוגשים בשבת הקרובה שאנו מצד אחד עומדים     כתפיים יותר רחבות(
נעיז ח"ו לזלזל בשאול בחיר ה' בגלל זה...  מול שגיאה איומה שנעשתה ע"י שאול... ואם

אז שבוע הבא אנחנו נצטרך להגיד שיגיון לדוד... איך העזתי להרהר אחר הליגער שאול 
 בחיר ה'???

אכמ"ל אבל אותו דבר רואים במגילת אסתר שלעם ישראל מגיע עונש על שנהנו 
התגלגל העונש  מסעודתו של אותו רשע... ומי לוקח אחריות על הכליה הזו?? ע"י מי

הזה?? ע"י מרדכי שלא יכרע ולא ישתחווה!! בדיוק מרדכי שהוא היחיד שהתנגד בתוקף 
להשתתף בסעודה והוא אחרון שמגיע לו העונש הזה... דווקא הוא אחראי על העונש 

 הזה... אחראי כן!! אשם לא!!! ודו"ק... זה חשוב... זה עושה הרבה סדר במחשבות...
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ל בפתחיה ש השנה ש ת ת ע ה

שעה ירחים ת
 זוכים אנו יתברך, ‘לה והודיה בשבח

וד ל לעמ ן ע ח מפת ת נה פ  התשיעית, הש

ע כי ל“ז לחכמינו ומצינו ש ר הוא ת פ ס  מ

ה המקביל ע ש ת  רומז והוא לידה, ירחי ל

ל דש דבר יצירת ע ו ח  עולם נברא שלאחרי

לא ירוש )ראה קודם היה ש  מצרים יד בפ

ל ל הגדה ע , ש יסקא פסח ל בפ ע ן ש  הפזמו

ה ע ש . ירחי ת לידה(

גחה גילגלה הקודמות השנים ובמשך  ההש

ש שזכינו ד ח ד דבר ל ו ע  כמותו, בא לא ש

ופת  ודינים הלכות וחידושים, פירושים אס

ל ות סדר ע י , ומועדי הפרש  ומיום השנה

ן כי רואים אנו ליום  ומתגבר, הולך המעי

ל תורתו ה“וב יט רבינו ש  מתרחבת א“של

 העדרים. כל ישקו וממנו

יל מבקשים אנו שיח, כל טרם  תחינה להפ

 ועל עלינו שירחם דבשמיא, אבוהון קדם

ו, שארית  ישראל חכמי בנו לקיים פליטתנ

 בן חיים יוסף שמריהו רבינו ובראשם

א ש ע  ושנים ימים להאריך שיזכה מרים, פ

 אך ויראה מעליא, ונהורא גופא בבריות

ע פ אמן. הימים כל וחסד טוב ש

 גליונות כל של מכורך ספר לידיו מקבל רבינו
______________“ח“שי דברי”______________

די! בלי עד
ו נ ופתע ד ה ה ע ל ע , למ וער  מהמש

ע רבות תגובות כשקיבלנו פ ש ל ו  דברי ש

.‘שיחיו היקרים קוראנו מאת ושבח הלל

ו לא אך ידענו, גם ידענו נ יער ד ש  כמה. ע

ל העידו רבים קוראים לת ע וע  הת

ומה ש העצ י , בכל ש ת שבת  עוסקים ע

ה בני ח פ ש מ ות אחד בליבון ה  או מההלכ

 רבים ורבים בגליון, המובאים הדברים

ו רבים תורה חידושי כי העידו דש ח ת ה  ש

ות באו להם,  בעלון. הנכתב בעקב

 עדות, קיבלנו בגולה קהילות וכמה מכמה

 בקביעות מקריא ‘הכנסת בית רב’ כי

י ומע  התורה ופניני הדברים את לקחו, לש

ת ש ר פ . ל השבוע

, הגדיל ות ולל עליה בן בחור לעש  שג

 ‘הדרך מן ירד’ כיצד סיפורו, את באריכות

ל ועמד ל“רח ו ע ל פתח  וברגע תהום, ש

ע חיזוק מאמר לידו נתגלגל אחרון י פ ו ה  ש

ע באותו ו ב  וממנה ,‘ח“שי דברי’ בגליון ש

ל להתגבר קדושה כוח שאב  הרע, יצרו ע

למוטב. ולחזור

ת תורה! דע
ע השואלים, לרבים ו פה דברי אין מד  השק

ובת נחרצים , בח ה ע  נכוחים ודברי הש

 הננו ,‘וכו והפוליטיק המצב אודות

להבהיר:

ן מטרת ץ הוא בייסודו, העלו י  ולזכות להפ

יט רבינו בתורת הרבים את  א.“של

, עניני שאר עה  מי כל בודאי הרי הש

ן י נ ע שמעו ו מ ש יק לו יש ל  אופנים מספ

ע ו מ ש  תורה הדברי שאר ואילו ולראות, ל

 ליטול הרוצה וכל זויות בקרן’ הם הרי

בזה. עוסקים לא אנו ולכן .‘ויטול יבוא

טפל יישאר שהטפל
ם ע  כתבתי בשאלה: רבינו אל אברך ניגש פ

 מסופק ואני נפלאים, תורה חידושי הרבה

ר מהם לחבר אם  ולהדפיס. ספ

ע רבינו, תהה ‘השאלה מה’ ו  לא מד

להדפיס.

 הספר אחד מצד והסביר: המשיך והאיש

, נפלא מזה ייהנו שהרבה בטוח אני ממש

י ומצד מאוד, ש אני שנ ש ו ב ח ר ו ע  פה שמ

ל נגיעות  ועדיף ‘גאוה’ גם ואולי ‘כבוד’ ש

נע ימ מזה. לה

ל ידו את והניח רבינו, חייך  ואמר: כתיפו ע

נה הרי זה נו, שת מש ר ו פ  ברכות. במסכת מ

להדפיס! יכול אתה

לא ל ידוע לא האברך. התפ נה ע ש  מ

וסקת ין הע  זה. בענ

הסביר: ורבינו

נה ל’ אומרת המש וא כ  ועמו עיקר שה

ל מברך טפילה  את ופוטר העיקר ע

 העיקר, הם תורה החידושי ,‘הטפילה

 - טפלים! הם והגאוה הכבוד ושיקולי

. ושיהיה הספר את תדפיס .  בהצלחה.

ל ר“הר ידידינו )מפי וא  כולל רוזנברג, שמ

. חזון איש(

 אמורים? הדברים מה כלפי

וך יש  להבליט ‘דואגים’ טובה כוונה שמת

ו את ל דעת ל רבינו ש , עניני ע עה  הש

 אמנם, ,‘וכו ציבור וצרכי ופוליטיק

 הם אך תועלת, בהם ויש נכונים, הדברים

 לעיקר. ובטלים טפלים הם העיקר. לא

 ופסקים, הלכות תורה, דברי הוא העיקר

ה ש ע ר הדרך את להורות רב מ ש  ילכון א

בה!

שבע שנת קרבה ה
ל יט מרן רבינו הוראת פי ע  א,“של

יטה ועניני הלכות ללמוד להתחיל  השמ

וק מקדימים אנו י לעס נ ית בעני יע  כבר שב

ע ו ב ש ה.“בעז הבא מ

ל ע התוכנית, פי ע ו ב ש ת הבא מ ש ר  פ

פ תצוה ש ע מידי נביא א,“ת ו ב  דברי ש

ות, סגולות חיזוק,  גדולי חכמי דברי ומעשי

ל מתורתו הדורות יט רבינו ש  בכתב א“של

 היקרים הקוראים את להלהיב פה ובעל

ירת בחיוב שיחיו ת שמ נ , ש ע ב  לימוד הש

 דיניה. כל וקיום הלכותיה,

, בסוף ה“ואי ודש לקראת השנה אב ח
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ש ההלכות גוף את להביא נתחיל מ  מ

ו ל מספר יט רבינו ש נה דרך’ א“של ל ‘אמו  ע

 ויובל. שמיטה הלכות

וד מסתמא קוראינו, מבין הוותיקים  ע

ת כי זוכרים נ ש ית ב יע , השב ת שעברה נ  ש

ע ש ת מידי הבאנו ה,“ת ב ו ש  קיצור בשבת

פר מתוך הלכות יח’ ס יטה ש ובר ‘השמ  שח

ל במיוחד י פי ע יט רבינו פסק א.“של

ץ בני ארץ חו ל

ל הקוראים מרבבות נכבד וחלק היות  ש

, הגליון  בגולה במושבותיהם דרים השבועי

ע ופזורים ב ר  ומסתבר הארץ, כנפות בא

ית הלכות אין כי סבורים שהם יע גע שב ו  נ

עת כי כאן, להוסיף הננו כלל, אליהם  ד

יט רבינו  להם שאין ל“חו בני שגם א“של

ית קרקע ית פירות להם ואין להשב יע  שב

 הם גם יכולים קדושה, דיני בהם לנהוג

ות לזכות , במצ ל השביעית  לימוד ידי ע

נחשב ההלכות , קיימו כאילו להם ו ועל  בפ

ו כמו  הלכות הלומדים לגבי ל“חז שאמר

דש בית  הזה. בזמן המק

יט רבינו ואמר  גם שיכולים עוד, א“של

ל וכן ישראל בארץ בקרקע חלק לקנות  ע

, בשומרי שתומכים ידי להם יש השביעית

ות בקיום חלק השמיטה. מצ

ש מעיין א“שליט רבינו  בספר אשתקד, אב בחוד
ת שמונה גליונות של מכורך  ‘ח“שי דברי’ שנו
 לכלל בקרוב ייצא ה“ואי פנימי, באופן שיצא

________________הציבור________________

ה לא ש מע ל

ות נכתבים הבאים הדברים  מכתב בעקב

ו ארוך ש ותיק מקורא שקיבלנ מ ש מ  ש

ם צ“כמו ע ט יר החרדית העדה מ  בית בע

. שמש

ט אמנם הן ע מ ע בכל כ ו ב  מביאים אנו ש

יט מרבינו הלכות פסקי  ידוע אך א,“של

ר ע ש ש רבינו כי רבים בת ב ק ב  ומורה מ

לא ל לסמוך ש ה הלכה דבריו ע ש ע מ  ל

,  וידיעת במקורות העיון אחר אם כי ממש

ל הענין  יכולים תקלות והרבה בוריו, ע

ל המסתמכים מאלו לצאת  ה ספרי ע

למיניהם. ‘מקצרים’ וה ‘קיצורים’

ת ומכיון ר ט מ  ללקט רק הוא הזה הגליון ש

 בספרים, הובאו שכבר מה לקוטי בתר

ול צורך רואים איננו , בכל לכפ  ודי שבוע

 נלקטים הדברים כי זו, מודעה במסירת לנו

 את לציין משתדלים ואנו רבים, מספרים

 הדברים כי לבדוק גם ומשתדלים מקורם,

נו לסמוך אין זה כל עם אך נכונים,  עלי

כלל. להלכה

עיניך והיו

ת שוב, להודות מבקשים אנו כאן ו ר ש ע  ל

ו היקרים מקוראינו ח ל ש נות ש  רבות תמו

ל יט מרן ש  ה“אי הדור, גדולי ועוד א“של

לת יביאו הדברים וע . גדולה ת  בהמשך

ש ש ח נא’ מ י ישא ע  את מפרטים איננו ‘ב

 להביא ‘ה יעזרנו כי תקוה אנו אך התוכניות

ועלת  את ולזכות התורה בני לציבור ת

נות עוד שבידו מי כי נוסיף, הרבים.  תמו

ות נ י ל ונדירות מענ יט רבינו ש  או א,“של

 הדורות גדולי שאר וגם ישנות, תמונות

מח ר לקבל. מאוד נש ש פ ות א נ  אלינו לפ

ע לכתובת י ופ . בגב המ העלון

 עלינו ‘ה נועם ויהי” בברכת

שי “עלינו כוננה ידינו ומע

שטוף יצחק גולד

מראי פה

מנין? התורה, מן ‘מראה יפה’

ות ע במלא ש ת שנים ת ע פ ו ה  דברי’ הגליון ל

 למדור ימים שנתיים מלאות ועם ,‘ח“שי

 מביאים אנו בו ,‘מראה יפה’ המפורסם

יט רבינו תמונת , השייכת א“של פרשה  ל

ט להרחיב הזמן זה ע ל מ ל ע מ ע ומד ה  הע

וע’ כל מאחורי יב ל ‘קטן ר  התמונה ש

השבועית.

ומדת המטרה ל הרעיון מאחורי הע  ש

 התורה את ולהאהיב לחבב היא, התמונה,

ל וחכמיה ר בבד ובד דורנו. כלל ע י עש ה  ל

 מחכימות בידיעות שיחיו הקוראים את

ל ות מוכרות. בלתי הלכות ש  זה בעקב

נות רבבות מתוך לבחור עמלים אנו  תמו

ש תמונה ולהביא שבידינו, י  משום בה ש

יע או תלמד וגם התורה כבוד  הלכה תב

ל היום מסדר ישראלי. איש כל ש

 חליוה משה ר“מהג שקיבלנו מיוחדת תמונה
 יוצא רבינו נראה בה רבינו, ממקורבי א“שליט

 הכנסת בית של המרכזית מהיציאה כדרכו, שלא
 נכנס הוא וטרם מנחה, תפילת אחרי ‘לדרמן’

ש ליסוע כדי לרכב, שמ  נפרד בברית, כסנדק ל
א.“שליט ישעיהו אברהם ר“הג מבנו

ע מידי ו ב  וגם רבות תגובות מקבלים אנו ש

 את לתקן משתדלים אנו ביקורת. דברי

 כמובן אך כולם, את ולרצות תיקון הטעון

. בלתי זה ל אפשרי מח הכל, אף ע לקבל נש

תמיד. תגובות

 הלכתית בעיה אודות המעירים )לרבים

ל , בתמונה הסתכלות ש וב נחזור בשבת  ש

עת כי יט רבינו ד  איסור שום שאין א“של

ל י ש  אחרים איסורים או הדיוטות שטר

נות ות בתמו  הלכה דברי או רבנים שמרא

(.‘וכדו

 באורייתא. רמיזא דלא מילתא וליכא

 כי מנין? התורה מן ‘מראה יפה’ המדור

ת הנה ש ר פ ע ב ו ב ש ות ה  (‘מ ה“כ )שמ

ה וראה ש ע  מראה אתה אשר בתבניתם ו

ומא ה,“כ ‘ג ש,“)שה ל“חז ודרשו בהר, נח  ת

ית כי ועוד( ,‘ח שמיני י ן כלי בעש  המשכ

ה באמירה ה“הקב הסתפק לא  רבינו, למש

ש לו הראה אלא מ ל תמונה מ  דמות ש

ש.“עי המנורה צורת



מזכור פטורות שנשים ראיה
 מחויבות אינן שנשים סבר זצ״ל החזו״א מרן

 ראיה להביא יש ולכאורה זכור, פרשת לשמוע

 כ'( סי' דברכות ברא״ש)פ״ז מדאיתא לדבריו

 להשלים היה עבדו שיחרר אליעזר דרבי דהא

 שנשים איתא ואם בציבור זכור קריאת של מנין

 היה ולמה כאשה הוא עבד הרי כן אם חייבות,

 רבנו והוסיף חייבות. דלא וע״כ לשחררו צריך

 ראיה לו דחו כך דאחר אלו( גליונות על )בכת״י

 מצטרפות. שאין לומר יש חייבות אם דאף זו,

 סימן או״ח ברמ״א המובא דעות כאותם )א.ה.

 במ״ב(. וע״ש י״ח סעיף תר״צ

ל ברכה עמלק מחיית ע

 מברך עמלק מחיית לקיים שזוכה מי האם שאלו

 בטעמא לדבריו והראה עמלק, מחיית מצות על

 שבשעה שיתכן שכתב אסתר, סוף דקרא

 מחית מצות על בירך המן את מרדכי שתלה

ל גם ובירך ושהחיינו, עמלק,  עבודה איבוד ע

 זרה. עבודה המן של ליבו על חקוק היה כי זרה

 לי שעשה גם שבירך שיתכן - עוד רבנו והוסיף

הזה. במקום נס

 על שגם להנ״ל והמשך ראיה בזה ויש ]א״ה,

 שמברכים מצוה והוי מברכים אחד עמלק

 על גם מברכים אולי אך מצוה, חצי ולא עליה

 שעשה רבנו משה אם לעיין יש דהא מצוה, חצי

 וכלשון ערים, שלוש הבדיל כאשר מצוה חצי

[. זה על בירך האם מצוה״ ״חצי הרמב״ם

עמלק במחיית מצוה מקצת
 שהורג במי עמלק, מחית במצות רבנו את שאלו

קיים האם עמלקים עוד ונשאר אחד עמלקי

 מצוה. קצת שקיים והשיב כלום, לאו או מצוה

 רבנו כתב הלוי( משמר בספר )נדפס ובמכתב

 ומצינו תמחה״, ״מחה הלשון בתורה דהנה

 ימחה כמה ה״ג פ״ג סוטה בירושלמי סוטה גבי

 לשתות, מוכרחת הסוטה זה ידי ועל השם מן

 שענין הרי אותיות, שתי ב״ה לפי שם וקאמר

 מי רק זה ולפי משתים, בפחות אינו מחיה

 עמלק, מחיית מצות מקיים עמלקים ב' שהורג

 חצי כמו מצוה יש אחד עמלקי בהורג גם אכן

 ענין שיש צ״ו סי' או״ח סופר כתב ועי' שיעור.

שיעור. בחצי

עמלקי לפצוע
 הוא עמלק מחית מצוות האם רבנו את שאלו

 והשיב אותו, לפצוע גם או להורגו, דווקא

 הגאון דברי והביאו להורגו, דווקא מסתמא

 א' ס״ח פסחים לרש״י שציין זצ״ל מטשעבין

 נקיבה לשון מיחוי אחרינא ״לישנא מנקבן ד״ה

 שגם הרי עמלק״ זכר את תמחה כמו וחיבול,

 אם דוקא זה דכל לרבנו ליה סבירא אך לפוצעו,

 מצוה אין לא, אם אבל זה ידי על נהרג לבסוף

 הרגו ולבסוף אותו שייסר באגג שמצינו וכמו

מדה. כנגד מדה וזה

 ויעשו בפס' אסתר דקרא טעמא עי' )א״ה,

 שהיה סופ״ג מאיכ״ר כרצונם, בשונאיהם

 עיי״ש חתיכות, חתיכות אגג של בבשרו מחתך

באורך(. לזה הטעם

עמלק במחיית אכזריות חשש אין
 נאמר הנדחת עיר אנשי הריגת מצות לגבי הנה

״ונתן י״ח( י״ג )דברים הפרשה בסוף בתורה

 אור )עי' המפרשים וכתבו ורחמך״, רחמים לך

 כך כל שהורגים שאחר מפרשים( ועוד החיים,

 בליבו לאדם יכנס שלא אפשר אי אנשים הרבה

 רחמים. לך ונתן התורה קבעה ולכן אכזריות

 כן, נאמר לא עמלק במחיית מדוע לדון ויש

 מעיקרא עמלק מחית מצות כי רבנו והשיב

 המצווה, מן כחלק עמלק של ההריגה הוקבעה

 האדם בלב יכנס לא המצוה זה שרק וכיון

 שיהיה מוכרח לא הנדחת עיר דין אבל אכזריות,

 עיר שאומר מי שיש א' ע״א סנהדרין )ועי' כלל

 ולכן להיות(, עתידה ולא היתה לא הנדחת

רחמים״. לך ״ונתן תהיה שאם התורה בירכה

לעמלקי סימן
 מי יודעים שהיינו שייך אם בימינו שגם פשוט

 מספרים עמלק. מחית מצות בו היה עמלק הוא

 עם יצא שפעם זי״ע, מוילנא הגר״א אדוננו על

 שהה הזמן ובאותו מסוים לגן מתלמידיו אחד

 באותו שהיו הנכבדים השרים אחד גם שם

 בגנאי ירק הגר״א את ההוא השר וכשראה זמן

 מובהק סימן זה לתלמידו, הגר״א אמר לעברו,

 היה יכול לא וכנראה אמיתי. עמלקי שהוא

סכנה. משום אותו להרוג

עמלק ספק
 עמלקי הוא האם גוי על בספק כי מרבנו שמענו

 ואין תעשה ואל שב דאמרינן פשוט לא, או

 וספק דאורייתא מצוה היא הרי ושאלו להורגו,

 שלא החומרא זו והשיב לחומרא, דאורייתא

 ואל שב ומדין קולא הוא להרוג כי אותו, להרוג

להרוג. אין תעשה

הברכה על יעמדו ואלה
הרבים למפיצים להודות והזכות המקום כאן

בוע מדי הטורחים בוע ש ש  הארץ ברחבי מושבותיהם במקומות הגליון את ולהפיץ להדפיס ב
ת הדרים היקרים אחינו אצל ובפרט צדק, גואל יבוא עד לים מעבר עתה לע

שר אי צנע זאת עושים שהם כיון שמם את יודעים איננו גם וחלקם הם רבים כי לפורטם אפ ה  ב
ונעלמים, הכנסת בבתי צ“אחה שבת בערב ומניחים הגליון מדפיסים ובהסתר,

ש וכן ת י דו הו ת ל ש לו ש ת ל כו ר ע מ הבאות: ה

mnun נל חכו^ולךם
1•  -  • -

גליונוה קובץ
תרומה פרשת

הדוד ומאורי גדולי ודבגן ממונן

ר ש ם א סי ם מדפי צי פי מ ת ו ע מדי הגליון א בו  ש
פי ל א ת ל בבו ם ר אל ע ר ש ץ י ר א חו ב ב הרבים. לזיכוי ל“ו



הפרשה על
ת” שי ע ל אתה וננתה פרכת... ו  ע

מודי ארבעה “זהב מצופים שטים ע
לב( לא, ו“)כ

ע מ ש ו מ נ ת נ ת ש ים א וד ם העמ ה  ש

ם י פ צ י לדקדק ויש בזהב. כבר מ א מא נ  ש

ן ך גבי לקמ ס ח מ ת ל פ ה , א ועד ב מ ו ת כ  ש

וק ס פ ב ת ז(“ל ) י ש ע ך ו ס ה למ ש מ  ח

י וד יטים עמ ית ש יפ ע זהב, אתם וצ מ ש  מ

ה פ י צ י זהב ש ן אחר נת ת ש . א  העמודים

נה רבנו: בזה וכתב ת כי הוא! כן בכו  א

י וד כת עמ ו ר פ ים היו ה ת מכרח ו פ צ  זהב ל

, ילה י מתח ומם שהר ש מק ד ק ים ב הקדש

ור ושם נס אס א להכ ל  לכן לצורך, ש

ו ותם נתנ ים א פ ו ן כבר מצ ועי ות ) י  עד

ו ו“מ ח“פ י יכל בונים כשה ם בה י ש ו  ע

ים יכל קלע . וקלעים לה ות לא לעזר  א

ל כ י ה ב , בונים ש ץ ו זרה מבח  בונים ובע

ים. נ ש מבפ ר פ ש ו ילה י“ר  ‘א ‘י דף מג

ץ בונים ו ח ב א מ ל א הבנאים יכנסו ש ל  ש

. ) ל לצורך ב ח מסך גבי א ת והל פ ד א ע ו  מ

ר ת מ נס ש ו לצורך, שם להכ ת קדם נתנ  א

ים וד ל וכשהם העמ ומם ע ו מק פ ותם צ  א

זה זהב, ל ש יותר. ק

ו נ ע ב ש ( ) ובך מט

מיוחדת מגבית
הבעל״ט הפורים ימי לקראת

 הטוב כהכרת
 זו במגבית לשותכים

 שותף כד יקבל
 מיוחד ״ן בקבוק
□1הסיונז מיין

 מרן ע\ד
 התורה ר1ע רשכבה״ג

עודיט״א קניבסק■ הגר״ח

 השותפים וכן
 לברכה שמם את להעביר יוכלו

 מרן אצל שיוזכר
הבעל״ט הכורים בימי
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ן נ ה ה ש ע ף נ ת ו צת ש פ י לה  הרבים וזיכוי התורה דבר
ל הגדול י ש ים הלומדים אלפ נ י י ע מדי והקוראים המע ו ב ש

 סבי ולרפואת לזכות

 בלומה בן יעקב יוסף ר'

איתנה ולבריאות שלמה לרפואה

 והצלחה לברכה התורם לזכות

דשמיא וסייעתא

שלום ור' יקרה בן יהודה ר' לע"נ

 לרפואת

בתושח״י אסתר בן עמרם ר'

 ידידינו לזכות

ה בן יוסף יעקב ר' שנ  שו

ת רבות המסייע  הגליון בהפצ

אנג'לס שבלוס בקליפורניה

ת ו ר ע א ה ר ו ק ם ה

ה אב וכיבוד ענוו

ה עש י נפלא מ ת ע מ ש ל מחתן ש  הרב ש

ע סיפור מירושלים וולך מ ש  מחמיו ש

‘שיחי

 וולך הרב זכה שנים הרבה לפני

 התורה שר מרן עם ללמוד א“שליט

בחברותא.

ים מספר וולך הרב  רבות שפעמ

 מרן את לשאול אברכים נגשים היו

 לסוגיות ס“בש מקומות מראי א“שליט

 שתמיד וולך הרב מספר חיפשו, שהם

 או אותם שולח היה א“שליט מרן

 מצד שאחריו, לעמוד או קודם לעמוד

ו את מצאו הם אחד יפש  שני ומצד שח

בענווה. נהג

 כשהיה א“שליט וולך הרב אומר אולם

 מרן את שואל ל“זצוק הסטייפלר מרן

 המקום את מיד מציין היה התורה, שר

כאן. יש אב כיבוד שהרי המדויק

הכנסת, בבתי פלוס" ו״נדרים קהילות"” במכשירי גם לתרום ניתן
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