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אל רבינו בא יהודי לשאול שאלה כל שהיא, בתוך הדברים הבין רבינו 
שהוא כהן, והבחין בו שהוא מרכיב משקויים. האיר לו רבינו כשבת שחוק 

על וניו: "הלא תדע כי אתה וסול לעבודה בבית המקדש, שכן בעל מום 
אתה שאינך רואה בלי משקויים"...

 ונינים מענייני הורשה, ממרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א

בפרשיות אלו של בניית המשכן וכלי הקודש והמקדש והמסתעף, 
אין מתאים יותר מלהביא זעיר מזעיר על ציפייתו הגדולה של רבינו 

שליט"א לבניין הבית במהרה בימינו.
חכמה'  'דרך  הענק  יצירת  בכתיבת  רבינו  החל  שנים,  כעשור  לפני 
חישב  הוא  התוכנית  פי  על  להרמב"ם.  וקרבנות  עבודה  הלכות  על 
לכתוב כמו 'דרך אמונה' שעל זרעים, ובאותה מתכונת לעשות גם 
על קדשים. הוא החל אפוא, בעבודת נמלים של ממש, לקבץ פסקי 
פה,  ובעל  יד  בכתב  איש',  'חזון  ספרי  מכל  מסודר  באופן  הלכות 
במה שנדפס ובמה שתחת ידו בכתב יד, מפי השמועה ומה ששמע 
מעצמו, וכך סידר לו אלפי פסקים על ספר הרמב"ם מבית הבחירה 

ועד סוף. 
שלב שני - החל רבינו לסדר פסקי הלכות של הראשונים ואחרונים 
בכל  איש'  ה'חזון  פסקי  את  משלב  כשהוא  הרמב"ם,  סדר  על  ז"ל 
ענין,  לאותו  הנוגעים  סוגיות  חידושי  הוסיף  ולצידם  מתאים,  מקום 
הופיע  שנים  כמה  של  תקופה  לאחר  ההלכה'.  ב'באור  כתב  אותם 

'דרך חכמה' כרך ראשון.
בהקדמה לספר, כותב רבינו דבר לא ידוע בשם רבינו ה'חפץ חיים' 
יותר  הזה,  בזמן  נהוגות  הבלתי  במצוות  והעסק  "שהלימוד  ז"ל: 
הכרחי ויותר נבחר מהלימוד בהמצוות הנהוגות, כי אחר שלשלמותנו 
צריכין אנו לעיון ולמעשה בכל חלקי תורתנו הקדושה, ובזה החלק 
הבלתי נוהג, אי אפשר בו המעשה והעיון, והעסק בו יספיק לנו לעיון 

ולמעשה יחד", עכ"ל.
הכהן  שלבש  הציץ  בהלכות  כשעסק  כי  יהודה'(,  )'מנחת  מסופר 

גדול, הסתפק רבינו בדברי התוס' )סוכה ה' א'( הדן בשיעור הציץ, 
רבינו  וחכך  אצבעות,  שני  הוא  מצח  שסתם  הדברים  בתוך  וכותב 
יותר  רחב  המצח  הרי  המציאות,  עם  עולים  הדברים  היאך  בדעתו 
משני אצבעות, וחשב ליישב אולי הכוונה למצח של נער בר מצווה, 
שראוי להיות כהן גדול. בעודו עסוק בסוגיא זו נכנסו אל החדר אב 
ובנו הנעשה בר מצווה בימים אלו... מיד ניגש אליו רבינו והניח את 
היד על המצח, וראה כי אכן זהו שני אצבעות. שביעות רצון נראתה 

על רבינו, ומיד בירך את הנער בחום...
אל רבינו בא יהודי לשאול שאלה כל שהיא. בתוך הדברים הבין רבינו 
שהוא כהן, והבחין בו שהוא מרכיב משקפיים, האיר לו רבינו כשבת 
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כשתקוו הררות את ישראל, החליטו שמונה עשרה בחורים מתלמידי 
ישיבת 'נובהרדוק' לברוח מגבולות רוסיה, מבלי שיהיה להם אישורי יריאה. 
לדאבון לב נתוסו הבחורים על ידי שוטרי הגבול, והיו כולם בסכנה גדולה...

הגה"ר רבי אלימלך בידרמן שליט"א: מועולה והתאמרות אחת קטנה, ניתן לועול גדולות ונרורות

"ַוֹּיאֶמר ְלָהִביא ֶאת ֵסֶור ַהִּזְכֹרנֹות" )אסתר ו(

ידוע שאימת הצאר ניקולאי הייתה מוטלת על כל נתיניו. איש לא 
העז ללכת כנגדו, שכן ברשעותו היה הורג אנשים חפים מפשע ללא 
לכבוש את  רוחו. אמנם, בעומדו  ככל אשר עלה על   – ומשפט  דין 
מדינת פולין קמו מתנגדיו )המורדים בהשקט(, וסייעו לחיילי מדינת 
ושריו  הצאר  שחיילי  כמובן  הצאר.  חיילי  את  ולאבד  להרוג  פולין 
העומד  האיש  אחר  חיפשו  ובעיקר  חורמה,  מלחמת  כנגדם  השיבו 

בראש קבוצת המורדים. 
הוא,  ואיזה  הוא  מי  לדעת  בידם  עלה  ודרישות  חקירות  לאחר 
והתחילו לחפש אחריו כדי להענישו, אך לא הצליחו במזימתם, כי 

הלה היה ערום מאד, ותמיד הצליח להשתמט מידיהם. 
והתחילו  נוסע בעגלתו,  בו כמה חיילים כשהוא  פעם אחת הבחינו 
לדלוק אחריו. ויהי כראותו שכלתה אליו הרעה, החליט להטעות את 
החיילים. מה עשה? היכה בשוט על סוסו שיתחיל לרוץ, ובתוך כך 
קפץ מן העגלה ונס על נפשו. החיילים המשיכו בטעותם לרדוף אחר 
ודפק על דלת  רץ לתוככי הכפר הסמוך,  והכי  ריקה, אדהכי  עגלה 
הבית הראשון הסמוך לחומה. משפתח לו בעה"ב היהודי את הדלת, 
החיילים  מציפורני  בורח  שהוא  כהווייתם,  דברים  הלה  לו  סיפר 
הרשעים מבלי לספר לו מי הוא, והתחנן על נפשו שייתן לו מסתור 

ומחסה בביתו. 
חיילי  יבואו  זמן קצר  ביודעו שבוודאי תוך  נפשו,  היהודי חשש על 
הצאר לחפש אחריו, ואז יהיו חיי שניהם בסכנת מוות. בלית ברירה 
יהודי אחר, הלה הסכים להכניסו  ודפק על בית של  המשיך האיש 
היהודים  של  ב'טלית'  ולהתעטף  בגדיו  להחליף  לו  הורה  ביתו,  אל 
ומיד לעמוד בקרן זווית, כיהודי המתפלל 'שמונה עשרה' כשטליתו 
מכסה פניו, וכך, אף אם ייכנסו החיילים לביתו, לא תעלה על דעתם 

שהאיש ה'מתפלל' לפניהם הוא ה'גוי' אשר הם דולקים אחריו...
יהודי  ומשראו  לבית,  מבית  אחריו  חיפשו  הצאר  חיילי  הווה.  כך 
עומד ומתפלל, לא חשדו בו לרגע שהוא האיש המבוקש, והמשיכו 
בדרכם, ובזה יצא האיש מכלל סכנה. לאחר שאכל ושתה וחימם את 
גופו, שכב לישון על המטה שהציע עבורו בעה"ב בסבר פנים יפות. 
למחרת היום יצא לדרכו, כשהוא מבטיח ליהודי שיזכור את חסדו 
וישיב לו גמולו הטוב ביום מן הימים. הלה שמע את דבריו, וכיון שלא 
ידע שהוא מנהיגם של המורדים, לגלג )במחשבתו( ולעג ל'בן כפר' 

ש'הבטיח' לסייע בעדו לעתיד...

של  שליטתו  את  להפיל  המורדים  הצליחו  רבה,  ויגיעה  זמן  לאחר 
הצאר ניקולאי, ואז קיבלו המורדים עליהם את מנהיגם הנערץ )אותו 
'אורח'( למלוך עליהם ביד רמה. בימים ההם כשבת המלך החדש על 
כסא מלכותו, שלח מכתב אל אותו היהודי שהציל את חייו, בו כתב 

'הזמנה' לבוא אל ארמון המלוכה בהקדם האפשרי. 
היה  זה  כלל  כי  בפחד,  מהולה  בתדהמה  המכתב  את  קיבל  היהודי 
ומפורסם, שהחכם אשר עיניו בראשו בורח מן הרשות אשר  ידוע 
ברוסיה, כי פגיעתה רעה, אך לאידך גיסא אוי לו למי שיפר פקודתו 
ופנה  כושלות,  ברגלים  הרכבת  על  עלה  ברירה  בלית  המלך.  של 

לנסוע אל ארמון המלוכה...
בהגיעו עד לפני שער המלך, הראה לשומרים את ה'ההזמנה', מיד 
ויהי  פנימה'.  המלך  'בית  אל  והוליכוהו  השערים  כל  בפניו  נפתחו 
ובעצמו  ידי המלך בכבודו  נכנס בלב מלא פחד, נתקבל על  כאשר 
בסבר פנים יפות, ובכניסתו שאלו המלך "התכיריני?"... הודה היהודי 

על האמת, שלא זכה מעודו לקבל את פניו ואיך יכירו?
 השיב לו המלך שלא כן הוא, אלא ראה אותו טובא, והזכיר לו כל 
שעה  "באותה  לו:  אמר  ואז  רודפיו,  מיד  שהצילו  המאורע  אותו 
תושבי  כל  שהצלת  האמת  אך  פרטי,  אחד  איש  שהצלת  חשבת 
מדינת רוסיה! כי בזכות הצלתי הגיעו כולם אל המנוחה ואל הנחלה 
בהפלת הצאר הצורר ניקולאי, שהיה הורג וטובח אזרחים תמימים 
בארמונו  אותו  לבקר  מיוחד  אישור  לו  נתן  ובזאת  מפשע".  וחפים 

בכל עת שירצה, והעניק לו עוד מתנות רבות...
השכל  מוסר  והוסיף  זי"ע,  חיים'  ה'חפץ  הגה"ק  סיפר  זו  עובדא 
קלה  מצוה  רק  שעשה  האדם  בעיני  נדמה  רבות  פעמים  בצדו: 
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וורים תשל"ב יישאר חרוט לנרח, בליבי ובלב כל בני המשוחה. ביום זה 
הגיע לבית אבי מורי זר"ל, כ"ק האדמו"ר מ'תולדות אהרן' זר"ל, לקיים 

מרוות ביקור חולים. הביקור הזה היה עבורו ממש סם חיים, והוא התרגש 
ממנו עד כדי דמעות...

הגה"ר רבי אהרן טויסיג שליט"א: ביום הוורים כל הטבעים מזדככים

המשפחה.  בני  כל  ובלב  בליבי  לנצח,  חרוט  יישאר  תשל"ב  פורים 
ביום זה הגיע לבית אבי מורי זצ"ל, כ"ק האדמו"ר מ'תולדות אהרן' 
זצ"ל, לקיים מצוות ביקור חולים. הביקור הזה היה עבורו ממש סם 

חיים, והוא התרגש ממנו עד כדי דמעות.
והסביר  שחרית,  תפילת  לפני  עוד  לביקור  הגיע  האדמו"ר  כ"ק 
שמאחר וביום זה התפילה בבית מדרשו מסתיימת בשעה מאוחרת, 
ולאחריה עובר כל הציבור בסך, להביא משלוח מנות, על כן הקדים 

לבוא.
אבי זצ"ל אמר לו, שבזה מקיים האדמו"ר את דברי האר"י הקדוש, 
שלפני התפילה יקבל האדם על עצמו מצוות 'ואהבת לרעך כמוך', 

והאדמו"ר חייך לאות שביעות רצון.
אחר כך מסר לו האדמו"ר בקבוק יין ומזונות, לקיים מצוות משלוח 
מנות, וכמו כן מעטפה ובה סכום כסף. אבי זצ"ל ביקש מהאדמו"ר 
 – כסף  לקבל  במקום  מעדיף  הוא  שכן  הכסף,  את  בחזרה  שייקח 

שהרבי יחשוב עליו בקביעות...
האדמו"ר הפציר בו שיסכים לקבל, אך אבא סרב, ולבסוף אמר שרק 
מטבע  האדמו"ר  הוציא  ומיד  תכף  לקבל.  מוכן  הוא  'סגולה'  בתור 
והכסף  לסגולה,  "זה  ואמר:  לאבי  אותה  הושיט  מכיסו,  לירה  של 

לשימוש"... אבא חייך, סבר וקיבל.
ראוי לציין כי הרופאים לא הסכימו בשום פנים ואופן לשחררו מבית 
ודמעותיו  בכיותיו  לגודל  עדים  שהיו  משום  ורק  לפורים,  החולים 
שהתגלגלו על לחייו, לא עמדו בסירובם וניאותו לשחררו. לשאלת 
הפרופסור מדוע מתעקש הוא כל כך להשתחרר, השיב: "יום גדול 
אני  רוצה  רבו.  גם  רבו  וקדושתו  מעלותיו  לקראתנו.  בא  וקדוש 
בערב  טהרה  במקווה  בסילודין  ולהיטהר  עם,  ברוב  מגילה  לשמוע 
פורים, לקראת היום הקדוש, וכן לקיים את מצוות היום". ביקור זה 

של האדמו"ר הפיח בו רוח חיים, ומצב רוח מרומם מאד.
גודל  על  ונפלאה  חמה  שיחה  ביניהם  התפתחה  הביקור  במהלך 
ממאמריו  ציטוט  בקולם  התערב  פעמים  כמה  היום.  קדושת 
התלהב  הדברים  באמצע  פורים.  על  לוי'  ה'קדושת  של  הנלהבים 
יודע איך אדם רוצה  האדמו"ר התלהבות עצומה, והתבטא: "אינני 
להרגיש תענוג רוחני, והתעוררות של קדושה בפורים, אם אינו לומד 

את 'הקדושות' ש'בקדושת לוי'"...
למדתי  השנים  במשך  דשמיא,  שבסייעתא  לי,  היא  גדולה  שמחה 
אמרו  ככולם  ורובם  לוי',  ה'קדושת  את  תלמידים  עם  פורים  לפני 

הקודמות,  מהשנים  רוחניים  יותר  הרבה  עבורם  היו  הפורים  שימי 
לפני שלמדו וידעו גודל ערכו וחינו של היום הקדוש הזה.

הספר,  בפנים  לוי'  ה'קדושת  את  לומדים  שאם  ספק  שום  לי  אין 
במתינות ובהבנה, כל אחד ואחד יתעורר לגשת בצורה אחרת לחג 
במעלת  ואדבר  שאומר  אני  ומה  אני  מי  לקראתנו.  הבא  הקדוש 
כי  )פרשת  שלמה'  ב'תפארת  שכתוב  במה  די  מחברו.  קדושת 
שעה  ביומו  יום  מידי  מקדיש  היה  זצ"ל  מלובלין'  שה'חוזה  תבוא(, 
ומהלל  מודה  היה  ובה  ברציפות,  שנה  שש-עשרה  במשך  אחת, 
לעולם  מברדיטשוב  הרבי  כמו  כזו  גדולה  נשמה  ששלח  להשי"ת 

הזה. וכך כתב:
"וכל דבריו גחלי אש קודש, ובכוחם להלהיב ולעורר הלב והנשמה. 
לו שכל בקדקודו, לעשות לעצמו שיעור בספר  אשרי האיש שיש 
הקדוש 'קדושת לוי' לכל הפחות שלושים יום לפני החג, כדי שיוכל 
נתעורר  זה  בלימוד  כי  היום,  ובמצוות  בחג  רוחני  טעם  להרגיש 
ונתעמק להבין ולהשכיל בכוח מעלת קדושת היום ומצוותיו, ובפרט 

קריאת המגילה".

עולם הטבע מזדכך על ידי קריאת המגילה
הנה ציטוט קצר מדבריו הקדושים:

"ומעתה יתלהב לב האדם בקראו המגילה, ויכוון שמעתה מקבל על 
עצמו את עול תורתו ומצוותיו, כמאמר חכמינו ז"ל )שבת פח ע"א( 
'קיימו מה שקיבלו כבר'. ויכוון: מה שחלף ועבר – אין. ומעתה הוא 

המשך בעמוד 21
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מקבל עליו עול תורתו ומצוותיו יתברך שמו.
שהוא  כיפורים  יום  כא(  תיקון  )תיקו"ז  הקדוש  בזוהר  אמרו  "ולכן 
כמו פורים! כלומר שהארת יום כיפורים היא כ'פורים', משום שביום 
וחושבנא מכאן  ומעתה הוא מטוהר,  אין,  ועבר  – מה שחלף  כיפור 
ולהבא. כי עיקר הארת יום הכיפורים לקנות לב חדש לעבוד אותו, 
כך בפורים, מה שחלף ועבר אין, ומעתה מקבלים עלינו עול תורה 

ומצוות יתברך שמו.
המגילה  קריאת  ידי  על  נזדככו  שהטבעים  ביארנו  בפורים  כי  "וגם, 
בעולם  הוא  החיצונים'  ש'מושב  ידוע  הנה  כי  הזה!  בעולם  שמאיר 
הזה, והעולם הזה רוב רובו הוא חיצונים, רק שנזדככו על ידי מעשה 

בני אדם.
ידי  על  הטבע,  עולם  הוא  הזה,  העולם  נזדכך  שבפורים  "ונמצא, 
קריאת המגילה, ומקבלים עול תורה ומצוות, ועל ידי זה נזדככו כל 
ומטילים  החיצונים,  כל  שנזדככו  הכיפורים  ביום  הוא  כן  החיצונים. 

גורל הוא פורים – השעיר לעזאזל.

"לכן יתלהב האדם בקריאת המגילה, ובשמעו יכין את עצמו לקבל 
וישמח  נעוריו,  כנשר  ויתחדש  ומצוות,  תורה  עול  יום  מאותו  עליו 
העולמות,  כל  שיזדככו  המגילה  בקריאת  ויכוון  תורה.  קבלת  בעול 
ידי קריאת  יזדככו על  ואפילו העולם הזה, הוא עולם הטבע, כולם 
המגילה, וישמח מאד שיזדככו כל העולמות, ויקויים מקרא שכתוב 

)תהילים קד, לא( 'ישמח ה' במעשיו'.
וכל  הארה,  נברא  המגילה  מקריאת  שיוצא  דיבור  שבכל  "ויכוון 
כשיעלה  האדם  יתלהב  מאד  מה  אחד.  מלאך  נברא  שיוצא  דיבור 
ונברא מלאך, מה  בו,  ודיבור שמח הבורא  במחשבתו שמכל דיבור 
שמח  יתברך  והשם  קדושה,  בדברי  הוא  כן  כי  האדם,  יתלהב  מאד 
בקריאת מגילה של בני ישראל, ונזדככו כל העולמות וכל הנשמות, 
ובכל דיבור ודיבור עושין נחת רוח לבורא ויוצר ועושה הכל, ומקיים 

'בן חכם ישמח אב' )משלי י, א( זה הקדוש ברוך הוא.
"והא-ל יתן בליבנו לעבדו בלב שלם ולשמור מצוותיו, וישמח ויעלוז 
טז(:  ח,  )אסתר  שנאמר  כמו  בשמחתו,  אותנו  וישמח  בנו,  הא-ל 

'ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר', אמן סלה".
על פי דבריו הקדושים של ה'קדושת לוי' הדברים מיושבים!

ביום הפורים כל הטבעים מזדככים, ונפשו של כל אחד מתעוררת 
ביום הזה, על ידי קריאת המגילה, לשמור רמ"ח מצוות עשה ושס"ה 
ישכח  והלאה  הזה  שמהיום  בנפשו  מתלהב  אחד  וכל  תעשה.  לא 
ומורא  פחד  שום  לנו  אין   – שכך  וכיון  להבא.  על  ויקבל  העבר  את 
וסגולתו  גדולתו  זה  כי בטוחים אנו בס"ד שיום  ולהתבסם,  לשתות 
גדולים מאד, בפרט אחרי קריאת המגילה, ושתיה זו תגרום לנו רק 

התעוררות והשפעה לטובה, ולא ח"ו להיפך.
בזה עלה בלבי בס"ד, להסביר את טעם מנהגם של ישראל קדושים 
זוכה  זה  ביום  כי  להם,  לא  בבגדים  ולהתלבש  בפורים  להתחפש 
אותו,  להכיר  אפשר  אי  שממש  עד  לדרגה,  מדרגה  לעלות  היהודי 
האדם  כמו  ממש  הכר.  לבלי  עד  השתנתה  ונשמתו  פנימיותו  כי 
שהלביש על פניו מסווה, שאי אפשר להכירו. כמו כן נפשו ונשמתו 
והוא  גבוה,  מעל  גבוה  ומתעלות  מתעלות  בפורים,  יהודי  איש  של 
בכלל אינו אותו האדם שהיה לפני פורים, אלא נשתנה למעליותא 

ולטיבותא, בבחינת: "פנים חדשות באו לכאן".

)מתוך 'דורש טוב' – פורים(

וכל אחד מתלהב בנושו 
שמהיום הזה והלאה ישכח 
את העבר ויקבל על להבא. 
וכיון שכך – אין לנו שום וחד 
ומורא לשתות ולהתבסם, כי 
בטוחים אנו בס"ד שיום זה 
גדולתו וסגולתו גדולים מאד
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באותה שנה השקעתי בתוילות! קמתי כשעתיים לוני הנץ החמה, 
כשהעולם עדיין רלול, בהיר ונקי, ובמשך כשעתיים בכיתי ביחד עם 

אשתי. אמרנו תהילים באוון מיוחד, ובהגיענו למזמור כ"ב – אותו מזמור 
שאמרה אסתר, כשנכנסה במסירות נוש למלך אחשוורוש, תוך שהיא 

מסכנת את חייה: 'א-לי א-לי למה עזבתני'...

הגאון הרב מנחם שטיין שליט"א, על ההזדמנות הגדולה לתוילה וישועה

הרמב"ם בהלכות מגילה )פרק ב הלכה טז( פוסק: "ואין מדקדקים 
במעות פורים, אלא כל הפושט יד ליטול נותנים לו".

הפירוש הפשוט הוא שמדובר כאן על גדר הלכתי, שהגם שבשאר 
ימות השנה בודקים כל מי שפושט את ידו לצדקה, אם אכן זכאי 
 - בשנה  אחד  ביום  מקום  מכל  צדקה,  של  מקופה  ליטול  הוא 

בפורים - לא בודקים, אלא כל הפושט יד ליטול נותנים לו!
לימדונו רבותינו, שבמשפט זה טמון תוכן עמוק יותר: אם נפנים 
את הדברים, נצא כולנו בעזרת השם יתברך, עם תובנות מעשיות, 
ונשכיל לנצל כראוי את ההזדמנות החד שנתית שניתנה לנו ביום 

הפורים.
היום  עד  שגר  חרדי  אברך  ידי  על  בשעתו,  התפרסמו  הדברים 
בלייקווד שבארצות הברית, ובשעתו למד כאברך צעיר בישיבת 

לייקווד, שנוסדה על ידי רבי אהרן קוטלר זצ"ל.
אותו אברך היה נשוי עשר שנים ולא זכה לפרי בטן. הוא עשה את 
כל ההשתדלויות שהציע עולם הרפואה, אך הישועה לא הגיעה. 
ולא זו בלבד, אלא היתה לו בעיה בריאותית לא פשוטה, וגם כאן 

נלאו הרופאים מלמצוא לה מזור.
לאחר שבסיעתא דשמיא נושע משתי הבעיות, הוא כתב מכתב 
שהתפרסם ברבים, וזכה לכינוי 'המכתב מליקווד'. הוא כתב את 

המכתב לא לפני שהוא 'מתנצל' על כתיבתו:
מה  ממני  גדולים  לאחרים  לומר  ראוי  שאינו  צעיר,  אברך  "אני 

לעשות", כך הוא פותח את מכתבו.
אותם  ואפרסם  דברים,  אכתוב  כי  אני  ומה  אני  מי  אחד,  "מצד 
בפרהסיא? מצד שני, איני יכול לשתוק! ליהודים רבים יש צרכים 
זהב',  'מכרה  בידי  יש  מבעליו!  טוב  למנוע  יכול  ואיני  ומצוקות, 
שהנני נרעש מגודל יקרתו, והיאך אהיה 'עניו' בשעה כזאת, ולא 
אודיע על מציאותו לאחי שנמצאים במצוקה, והם כה זקוקים לו?
במה  עיינתי  הפורים,  וליום  אסתר  לתענית  שהתקרבנו  "כיון 
'כל  בו  הפורים,  יום  מעלת  על  הקדושים  הספרים  שכותבים 
ללמוד  נוכחתי  בדבריהם,  העיון  ומתוך  לו',  נותנים   – יד  הפושט 
ולהבין כי במשפט זה טמון עומק עצום, מלבד הפן ההלכתי. ביום 
 – ובתחנונים  בתוילות  עולם,  של  למלכו  יד  הוושט  כל  הוורים 

נותנים לו!

ומבקש  לקב"ה  ממתפלל  כשהאדם  השנה  ימות  שבכל  "בעוד 
ואפילו  הישועה,  לו  מגיעה  אכן  אם  אותו,  בודקים   – ישועה 
אלא  אוטומטי',  ב'אופן  מתקבלת  תפילה  כל  לא  הכפורים  ביום 
שוקלים זכויות כנגד חובות – יש יום אחד בשנה, יום הפורים, שבו 
התפילות מתקבלות בלי בדיקות מדוקדקות, וכל הזקוק לישועה 

ופונה לבורא עולם בתפילות ובתחנונים – נענה!
תחושה  קיבלתי  הקדושים,  בספרים  לעיין  שהוספתי  "ככל 
שמשהו ענק מסתתר מאחורי המשפט שבפורים 'כל הפושט יד 
נותנים לו', ונגעתי רק באפס קצהו. החלטתי באותה שנה לשנות 
את סדר היום בפורים, מכפי שהייתי נוהג בכל שנה. באותה שנה 
השקעתי בתפילות! קמתי כשעתיים לפני הנץ החמה, כשהעולם 
עדיין צלול, בהיר ונקי, ובמשך כשעתיים בכיתי ביחד עם אשתי. 

"אמרנו תהילים באופן מיוחד, ובהגיענו למזמור כ"ב – אותו מזמור 
שאמרה אסתר, כשנכנסה במסירות נפש למלך אחשוורוש, תוך 
לדוד  מזמור  השחר  אילת  על  'למנצח  חייה:  את  מסכנת  שהיא 
א-לי א-לי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי' - התחננתי 
'רבונו של עולם! אני מבקש ממך זרע של קימא!  לבורא עולם: 
אני מבקש ממך פתרון לבעיה ממנה אני סובל! רבונו של עולם 
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אני יודע שאתה רוצה רק את טובתי, אלא שאתה מבקש ממני: 
'השמיעיני את קולך כי קולך ערב', אתה רוצה לשמוע מפי שאני 
'קשור' אליך, ומכיר בכך שהישועה יכולה לבוא רק מידך המלאה 
הפתוחה הקדושה והרחבה. אנא ממך, בורא עולם! יום פורים הוא 
לא  קוויך  שכל  'להודיע  ממך  מבקש  ואני  לתפילה,  המסוגל  יום 

יבושו', ומי שמקווה ומתפלל לה' – זוכה לישועה!
כותיקין.  להתפלל  ניגשנו  ותפילות,  בכיות  של  שעתיים  "לאחר 
ועוד  היום,  מצוות  את  קיימנו  המגילה,  וקריאת  התפילה  לאחר 
נותר לנו זמן, במשך היום, לסגור את דלת הבית, ולשוב ולבכות 

על העניינים האלו, שאנו כה זקוקים להם...
תוך  הסדר,  ליל  שעד  וארץ,  שמים  עלי  ומעיד  מצהיר  "הריני 

שלושים יום בלבד, שתי הישועות הגיעו!!
לכם  קורא  אני  ולנוח!  לשקוט  עת  לא  לחשוב,  עת  לא  "אחי! 
שמים  שערי  וכראוי!  כדת  הפורים  יום  את  תנצלו  בפרהסיא: 
פתוחים, השטן הוא זה שמבלבל את דעתנו, ומריץ אותנו מכאן 
על  הזה  הקדוש  היום  את  לבזבז  לנו  וגורם  לכאן,  ומשם  לשם 

השתוללויות שלא במקומן!
"בוודאי יש לקיים את כל מצוות היום בהידור, אבל אל לנו לאבד 
יש  העיקר.  את  ולזנוח  בטפל  להתעסק  לנו  אל  הגבולות,  את 
להקדיש זמן, 'לתפוס פינה שקטה', להתפלל ולבקש מה' את כל 
הבקשות, מתוך הכרה והרגשה שכל כולנו תלויים בחסדי השי"ת, 
וביום זה מובטח לנו כי 'תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור 

ודור'".

התוילות ועלו את ועולתן
רבותי! זה 'עובד'! אני מכיר זוג המתגורר בבני ברק, שבמקור הם 
מאופקים. גם להם היתה בעיה של עקרות, ולאחר שקרא הבעל 
את המכתב של האברך מלייקווד, פנה לאשתו בעדינות ואמר לה:
"מנהגנו בכל שנה לנסוע ביום הפורים למשפחה שלך באופקים. 
מתאספים שם לסעודה כל אחיך ואחיותיך, ואכן זהו מפגש 'חד 
ביותר. אולם השנה אני מבקש ממך: הבית שלנו  שנתי' משמח 
את  וננצל  הקדוש,  הפורים  ביום  בבית  נשאר  בואי  ילדים...  בלי 

היום לתפילות!"...
"להודיע שכל  לו", על  נותנים  יד  "כל הפושט  הוא סיפר לה על 
של  עיניהם  שהאיר  בן   – יאיר  בן  "מרדכי  ועל  יבשו",  לא  קוויך 
 – קיש  בן  תפילתו,  אל  ששמע  בן   – שמעי  בן  בתפילתו  ישראל 
כח  את  לה  הסביר  הוא  לו".  ונפתחו  רחמים  שערי  על  שהקיש 

התפילה שיש ביום המסוגל הזה!
לא קל היה לו לשכנע את האשה לוותר על מפגש משפחתי כזה 
של פעם בשנה, אך לאחר ששמעה את כל דבריו שנאמרו בנחת 

ובעדינות – סברה וקיבלה.
במכתב שכתב האברך הזה, והתפרסם ברבים, הוא כותב:

"נשארנו באותה שנה בביתנו. קיימנו את כל המצוות בהידור, ואף 
סעדנו את סעודת פורים בשמחה. אולם הקדשנו זמן רב לתפילות, 
בדיוק כמו שעשה האברך מלייקווד. ניצלנו את אשמורת הבוקר, 

שהוא הזמן המסוגל ביותר, לתפילות ולבכיות...
"והריני מודיע לכם: לאחר פחות משנה, עשינו בסיעתא דשמיא 

סעודת פדיון הבן, לבננו הבכור שנולד!"...

חדרי האוררות והמבוא אליו
שערי  בו  הזה,  היום  של  הגדולה  מעלתו  את  היטב  יודע  השטן 
הוא  לכן  לו.  נותנים   – ומבקש  יד  הפושט  וכל  פתוחים,  שמים 
ישתוללו  שיהודים  לכך  לגרום  עוז,  וביתר  שאת  ביתר  משתדל, 
זמן  כבר  שיגיע  ובלבד  קפצונים,  על  הזמן  את  יבזבזו  ברחובות, 

צאת הכוכבים, והזמן המסוגל יחלוף ויעבור, בלי שנוצל כראוי.
משל למה הדבר דומה? לאדם שקיבל רשות להכנס אל גנזי המלך 
למשך זמן קצוב, וליטול במשך הזמן הזה כאוות נפשו. מה עושים 
הממונים כדי שהלה לא ירוקן את הקופה? הם מעמידים במבוא 
המוליך אל חדר האוצרות, שולחנות עמוסים במאכלים טעימים, 
מפיצי ריח ניחוח, כאשר בחלל המבוא מתנגנות מנגינות ערבות, 
זמן  שיותר  כמה  ויתענג  יאכל  שהלה  כדי  זה  וכל  לאוזן,  נעימות 

בחדר הזה, וכך לא ייוותר לו זמן לשהות בחדר האוצרות.
הבה נזכור! פורים הוא יום תפילה ובקשה! כל אחד צריך לדאוג 

להקדיש זמן לתפילות. שערי שמים פתוחים!
לבקש  מסוגל  זמן  זהו  ולכן  ברצון,  התורה  את  קיבלנו  זה  ביום 
בקשות רוחניות לעליה ולהצלחה בלימוד התורה הקדושה. לבקש 
מהשי"ת שנזכה לשבת באהלה של תורה, ללמוד ולהתענג ממנה, 

כי בקשות רוחניות שכאלו – בודאי מתקבלות באהבה וברצון.
עם  בבד  בד  אך  בהידור,  היום  מצוות  את  לקיים  אפוא,  נשתדל, 
ונזכה  יחד,  גם  ורוחניות  גשמיות  על  בתפילות,  להשקיע  זאת, 

למילוי כל משאלות ליבנו לטובה.

)מתוך 'דורש טוב' – פורים(

"הריני מרהיר ומעיד עלי 
שמים וארץ, שעד ליל הסדר, 
תוך שלושים יום בלבד, שתי 
הישועות הגיעו!! "אחי! לא עת 
לחשוב, לא עת לשקוט ולנוח! 
אני קורא לכם בורהסיא: תנרלו 
את יום הוורים כדת וכראוי!
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"אני יודע היטב את תכניותיך! אתה מעונין לנהל נגדי 'מלחמת התשה'... 
עשר ועמים, עשרים ועמים אתה לא מבריח כלום, ואתה רורה שאני 

אתייאש מלבדוק אותך, ואז תבריח את הסחורה... ובכן דע לך! לא יעזור 
לך כלום! גם אם אעמוד כאן מאה שנה – לא תהיה ועם אחת שלא אבדוק 

אותך, ואסנן את כל החול שבמרירה"...

הגאון הרב מאיר רימרוט שליט"א, על שערי השמים הותוחים

"ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה" )אסתר ח' ט"ז( 

מספרים על יהודי ברוסיה שרצה קצת להתפרנס. דע עקא, בתוך 
רוסיה היה קשה מאד לעשות זאת, והוא החליט 'להבריח את הגבול' 

ולמכור שם את הסחורה.
משמרתם,  על  העומדים  הגבול  שומרי  עם  היתה  הגדולה  הבעיה 
ומי שנתפס מנסה להבריח סחורה אל מחוץ לגבולות המדינה, בלי 
שם  ולעבוד  הקפואה,  לסיביר  להישלח  דינו  אחת  מיסים,  לשלם 

בעבודת פרך, עד שנשמתו פורחת ממנו.
האיש לקח מריצה, מילא אותה ערמה גדולה של חול, וצעד לכיוון 

מעבר הגבול.
השומר.  לעברו  רעם  לגבול?",  מחוץ  סחורה  מבריח  אתה  "מדוע 

"האם שילמת עליה מסים כחוק?".
"מאימתי אסור להעביר חול החוצה?", ענה הלה בקור רוח. "מאימתי 

משלמים מיסים על חול?".
"כלום סבור אתה שאני טיפש שנולד היום?". רעם השומר. "תאמר 

מיד מה אתה מחביא בתוך החול!".
"אדוני השומר! אינני מבריח דבר בתוך החול. יש כאן רק חול, ותו 

לא!".
וציוה על היהודי  "ובאמת סבור אתה שאאמין לך?", צווח השומר, 

לעמוד בצד.
השומר הביא מסננת, ובמשך שעה ארוכה פקד על היהודי לסנן את 

כל החול שבמריצה, אך לא מצא בו דבר. חול, חול, ורק חול...
"אתה יכול לעבור", סינן השומר. "על חול לא משלמים מסים!"...

כעבור כמה ימים, הסיפור חוזר על עצמו: היהודי מגיע לשער הגבול 
עם מריצה מלאה חול.

- "מה יש כאן?"
- "חול"

- "ומה יש מתחת לחול? יהלום? מצלמה? נגן?".
- "אין כלום! רק חול!".

- "כלום סבור אתה שאאמין לך?".
העמיד את היהודי בצד. סננו את החול, והפעם במשך זמן כפול – אין 

כלום...

"תעבור, על חול לא משלמים!".
כעבור כמה ימים הסיפור חוזר על עצמו, וכעבור כמה ימים נוספים 
הוא שוב חוזר על עצמו. בכל פעם השומר מצוה את היהודי לסנן 

את החול, ולא מוצא בתוכו כלום.
יודע  פעם אחת, בסיומיה של בדיקה, אמר השומר ליהודי: "אני 
התשה'...  'מלחמת  נגדי  לנהל  מעונין  אתה  תכניותיך!  את  היטב 
עשר פעמים, עשרים פעמים אתה לא מבריח כלום, ואתה רוצה 
שאני אתייאש מלבדוק אותך, ואז תבריח את הסחורה... לא יתכן 
חול...  ותעביר רק  כך הרבה פעמים תבזבז את הזמן שלך,  שכל 
ובכן דע לך, לא יעזור לך כלום! גם אם אעמוד כאן מאה שנה – 
החול  כל  את  ואסנן  אותך,  אבדוק  שלא  אחת  פעם  תהיה  לא 

שבמריצה"...
עברה שנה. היהודי ממשיך לעבור. השומר ממשיך לסנן. אף פעם 

אין כלום בתוך החול.
השומר כמעט ויצא מדעתו...

הן  מה  לי  לגלות  תוכל  "האם  ליהודי:  פנה  הוא  הפעמים  באחת 
תכניותיך האמיתיות? אני מבטיח לך בהן צדק שאם תגלה לי – לא 
בלי  'חופשי'  לעבור  לך  אתן  ואף  השלטונות,  לידי  אותך  אמסור 

לבדוק אותך"...
נענה היהודי ואמר לו: "אדוני השומר! כלום סבור אתה שאני מבריח 
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הגאון התאזר בסבלנות, המתין הרבה זמן עד שהבחור סיים תוילתו, ואז 
התותח ביניהם כעין מבחן בש"ס. כל הסובבים עמדו ועורי וה, כשגמרא 

ממעילה ותוסוות בזבחים רש"י בוסחים וכו' וכו' נתגלגלו על השולחן, 
כוי שאומרים 'ארויס וון הארבל' ]'ירא מהשרוול'[, כאמירת "אשרי" 

השגור בוי כל...

אב"ד סאנטוב ליקווד, הגאון רבי שלמה זלמן ורידמן שליט"א, על תוילות ושמחה

הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע אמר, שלכאורה ייפלא: למה בתפילת 
אנו  אין  שבעולם,  הדברים  כל  על  מתפללים  שאנו  עשרה,  שמונה 
מעשה?  ואנשי  חסידים  חכמים,  תלמידי  לבנים  לזכות  מתפללים 
וביאר בפה קדשו, שלגודל מעלת התפילה על הבנים, חששו אנשי 
לא  שהמקטרגים  כדי  כך,  על  תפילה  במיוחד  לתקן  הגדולה  כנסת 
יכניסו ראשן ורובן לבטל את התפילה, ועל כן הכניסו את התפילה 
רק בדרך רמז, שבברכת מודים אומרים "לדור ודור נודה לך ונספר 
בדורי  יזכהו  שהקב"ה  אלו,  מילים  כשאומרים  לכוןן  ויש  תהילתך", 

דורות כאלו – שיוכל להודות לה' על כך...

בברכת  דווקא  הבנים  על  זו  תפילה  נתקנה  למה  הדבר,  ובטעם 
"על  שאומרים  כמו  שיש,  מה  על  מודים  שם  שלכאורה  ההודאה, 
חיינו המסורים" וכו' "על נפלאותיך וטובותיך" וכו', לא מבקשים על 
מה שאין, למה לא רמזו את התפילה על בנים במקום אחר בשמונה 

עשרה? יש להסביר את הדבר על פי מעשה שהיה:
מעשה באברך חשוך בנים, אשר נכנס להזכיר את צרתו לפני כ"ק 
זי"ע. הרבי שמע את כאבו  מרן האדמו"ר בעל ה'לב שמחה' מגור 

ואמר לו: "אתה מודאג? – ֶהֵיה בשמחה!". 
ירושלימה  אברך  אותו  עלה  כאשר  מכן,  לאחר  קצרה  תקופה 
הפעם  וגם  הרבי,  לפני  שוב  עצמו  הזכיר  הקודש,  בצל  להסתופף 
זה  היה  השלישית  בפעם  השמחה.  במידת  להתחזק  תשובה  קיבל 
כאשר הרבי יצא ממכוניתו לשמחה מסויימת, הלה ניגש והזכיר את 
עצמו, וגם עתה השיב לו הרבי "היה בשמחה". מעתה שוב לא נותר 
לאברך כל ספק, כי דברי הרבי אינם בגדר חיזוק בעלמא, כי אם רמז 
ברור כי ישועתו תלויה דווקא בשמחה, הוא קיבל אפוא על עצמו, 
כי מכאן ואילך יחדול להתהלך מודאג ממצבו, וישתדל לשמוח בכל 
עת. כעבור תקופה קצרה נושע האברך ונפקד בזרעא חייא וקיימא...
שמחה'  ה'לב  הרבי  אמר  לו  שגם  אחר,  אברך  על  מסופר  כמו"כ 
שיהיה בשמחה. אמר האברך לרבי, כי אינו מסוגל להיות בשמחה 
עד שיוושע, ולכשיוושע יהיה בשמחה, אמר לו הרבי: "מה אעשה, 

בשמים אוהבים שמחה!"...
ההודאה,  שבתפילת  חומר,  כמין  הכל  ומיושב  היטב  מובן  לפי"ז 

אלפי  ועוד  וחסד  חן  חיים,  לו,  נותן  שהשי"ת  מה  רואה  כשאדם 
אז  ושמח  שש  וכשלבו  משמחה,  מתרונן  לבו  אז  טובות,  ורבבות 
לאחר  מיד  ולכן  בנים,  על  להתפלל  ביותר  הנכון  הזמן  הוא  דווקא 
שהוא אומר מתוך שמחה "מודים אנחנו לך" וכו', הוא ממשיך מתוך 
טובים  לבנים  לזכות  וכו',  לך"  נודה  ודור  "לדור  ומבקש  שמח,  לב 
מובטח  הוא  בעז"ה  ואז  שמחה,  מתוך  עליהם  להודות  ולהמשיך 

שישועתו קרובה לבוא!
בספר 'התחזקות בתפילה לה'' )להגאון רבי משה יאדלר שליט"א, 
בעמח"ס 'מאור השבת', עמוד קי"א( הביא סיפור נפלא שסיפר לו 

ידידו שהיה נוכח בשעת מעשה: 
'מבחן'  כעין  שנערך  בעת  מסויים,  מדרש  לבית  הנ"ל  איקלע  פעם 
בין יהודי מבוגר, שהיה גאון עצום ובקי מופלא, לבין בחור כבן י"ח, 
אשר הוא ג"כ בקי בש"ס. הדבר היה אחר תפילת ערבית, כשאחד 
ובקי על הבחור הנ"ל,  גאון  ממתפללי הבית המדרש הראה לאותו 
העומד ומאריך בתפילתו, והצביע עליו כאחד מגאוני הדור העתידים.
סיים  שהבחור  עד  זמן  הרבה  והמתין  בסבלנות,  התאזר  הגאון 
תפילתו. כשסיים, התפתח ביניהם כעין מבחן בש"ס, וכל הסובבים 
עמדו פעורי פה, כשגמרא ממעילה ותוספות בזבחים רש"י בפסחים 
הארבל'  פון  'ארויס  שאומרים  כפי  השולחן,  על  נתגלגלו  וכו'  וכו' 

]'יצא מהשרוול'[, כאמירת "אשרי" השגור בפי כל...
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להותעה כזו לא ריוה: הרבי קורא לו ומוקיד בידיו מעטוה ובה כסף: 
"סור נא ליישוב ולוני, ומסור זאת לידי משוחה ולונית". שיש לרבי רוח 

הקודש – הוא ידע זאת מכבר, אבל לא עד כמה...

רבה של מגדל העמק, הגאון רבי ירחק דוד גרוסמן שליט"א, על הרדקה המיוחדת

"ּוִמְשׁלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים" )אסתר ט', כ"ב(

רבי אשר מסטולין זצ"ל, בנו של רבי אהרן הגדול מקרלין היה. נודע 
בצדקותו, ברוחב לבבו ובצדקת פזרונו, עד שהעידו עליו גדולי דורו 
כי "מאשר שמנה לחמו". הוא היה זן, מכלכל ומפרנס להמוני עניים 

ואביונים שהגיעו לפת לחם.
הגבאי של הרבי ומקרובו, היה החסיד רבי יהושע טורובר ז"ל. הוא 
היה נשלח בשליחותו לכל מיני כתובות, להביא לשם ישועה והרווחה. 
היה הרבי נותן בידיו שם וכתובת, ובשליחותו היה רבי יהושע מסדר 

הכל על הצד היותר טוב.
אבל להפתעה כזו לא ציפה: הרבי קורא לו ומפקיד בידיו מעטפה 
ובה כסף: "סור נא ליישוב פלוני, ומסור זאת לידי משפחה פלונית". 
שיש לרבי רוח הקודש – הוא ידע זאת מכבר, אבל לא עד כמה... זו 
לא הפעם הראשונה שהרבי שולח אותו ליישוב כה מרוחק מסטולין 

עירם, אך כחסיד אמת לא שאל קושיות ושם לדרך פעמיו.
לכתובת  וניגש  שקט  ולא  נח  לא  עיירה,  לאותה  בואו  עם  מיד 
המיוחלת. הלילה היה קר וחורפי, והוא החליט לנקוש על הדלת. את 
מראה הזוועה שגילה לנגד עיניו קשה לתאר! עניות ושפלות מדרגה 
ראשונה. הילדים שכבו בבית רועדים מקור ונפוחי כפן. בחדר הפנימי 
שכבה האם ועוללה הרך בידיה. לא היה לה אוכל לפיות הילדים, ולא 

עצים לחמם את הבית עבור התינוק הקטן.
רבי יהושע נכנס הביתה כרוח סערה, הוציא מתרמילו את צרור הכסף 
לקנות  בעצמו  הלך  להסקה.  עצים  לרכוש  לרוץ  הילדים  על  וציווה 
מעט קמח, והחל בידיו ללוש בצק. תוך דקות אפה לחמים ועזב את 

הבית, כשבני הבית אינם יודעים כלל מי הוא ומי שלחו לכאן.

שבימי  ישראל,  לבני  שיש  המועדים  משאר  הפורים  יום  הוא  שונה 
הפורים יש לנו מצוה מיוחדת של מתנות לאביונים – מה שאין כן בכל 
החגים. אמנם יש בחג הפסח חיוב של 'קמחא דפסחא', אבל בפורים 
הוא חלק ממצוות החג, כפי שכתוב במגילה )ט, כב(: "ומשלוח מנות 

איש לרעהו ומתנות לאביונים".
חז"ל כבר דנים בכך, שלעומת כל החגים, נותנים בפורים לכל הפושט 

יד. למה היה להם לחז"ל לחדד דבר זה?
חכמינו מלמדים אותנו שהרבה צריך להתאמץ, כדי לזכות לעשות 

צדקה הגונה.

עני הגון וצדקה ראויה הם זכות מיוחדת משמים, ולא כל פעם זוכים 
לכך. בפורים יש סייעתא דשמיא מיוחדת לקיים את המצוה בהידור 
גם ללא טורח גדול. החידוש בפורים הוא, שגם אם העני אינו הגון 
כל כך, הצדקה שלמה בתכלית ההידור, שהרי לעומת כל השנה יש 
עכשיו מצוה לתת לכל מי שפושט יד; ואם כן, כל אדם בכל מצב הוא 

עני הגון וזכאי לקבל צדקה.
ולמה דווקא בפורים מופיע ענין זה – שאין צורך לחפש אחר עני הגון? 
ואת מחשבתו  היהודים,  כל  ולאבד את  ולהרוג  ביקש להשמיד  כי המן 
הרעה ניסה לעשות באמצעות כסף שהעביר לאחשוורוש. באים חכמינו 
ואומרים: כסף תחת כסף – כולנו היינו נתונים להשמדה, וכולנו נתונים 

לחיים ולשלום. זהו בעצם כופר נפש שכל איש ישראל זכאי וראוי לו.

רבי יהושע החליט שלא להישאר במקום, אלא לשוב לסטולין עוד 
הלילה. הוא נטל מקלו ותרמילו והחל לעשות את הדרך חזור, אך לא 

שיער את קבלת הפנים שמצפה לו, הרבי חיכה בפתח העיר.
"הוא  הרבי.  מקורבי  לו  סיפרו  שהלכת",  מהרגע  מנוח  ידע  לא  "הרבי 
התהלך אנה ואנה בחדרו אפוף שרעפים, ולא ניגש עדין לתפילת ערבית".
"נו, איך היה?", שאל הרבי בחשש, "האסט געטראפען? )מצאת?(".

"אבער געטראפען )ועוד איך מצאתי(", השיב החסיד בלהט.
ערבית  תפילת  להתפלל  החל  והוא  יקרות,  באור  הוארו  הרבי  פני 
במתינות ובקול גדול, כדרכו. משסיים, אמר הרבי בשמחה של מצוה:
"כדאי לטרוח בשליחות מצוה 999 פעמים בחינם, כדי לזכות פעם 

אחת לצדקה אמיתית!".

)מתוך הספר 'אור השבת'(

Yehuda Haim/Flash90
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שנים רבות היה מהרהר ה'חתם סוור' בהשתוממות, מדוע זימן לו הקדוש 
ברוך הוא ניסיון שכזה, להתגורר תקווה ממוׁשכת עם גוי שול שכזה, ולא 

ידע להשיב תשובה ברורה על כך...

מאוררותיו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א

"ֶרַוח ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד ַלְּיהּוִדים ִמָּמקֹום ַאֵחר" )אסתר ד', י"ד(

סיפור נשגב של השגחה פרטית, ארע עם קדוש ישראל מרן ה'חתם 
זצ"ל, בספרו  שלמה סוור  רבי  נכדו, הגאון  בידי  זצ"ל, כתוב  סוור' 
מבאי  ואחד  אחד  לכל  נוגעים  ומוסרו  לקחו  אשר  המשולש',  'חוט 

עולם:
כאשר היה ה'חתם-סופר' בחור צעיר, זכה ללמוד את תורתו בעיר 
מינץ שבגרמניה, אצל רבו הגדול, איש אלוקים קדוש, רבי נתן אדלר 
זצ"ל. בימים ההם, היה מתאכסן אצל בעל-הבית מתושבי המקום, 
כיאות  ואוכל  בו,  לישון  ונאה  מרווח  חדר  לו  ונתן  מאוד  שכיבדו 

להשביע את נפשו.
באותה תקופה עבר הצבא הצרפתי דרך העיר מינץ, והחוק המקומי 
שיפנה  העיר  מבני  אחד  מכל  לדרוש  החיילים  של  שזכותם  קבע, 
להם חדר לישון בו, היכן שרק יחפצו. גם לביתו של בעל הבית ההוא, 
שארח בביתו את ה'חתם סופר', הגיע חייל צרפתי גוי וביקש לישון 
בביתו. היות שבחדר בו ישן ה'חתם סופר' היו שתי מיטות, הוכרח 
עם  הׁשהות  עצם  אחד.  בחדר  החייל  עם  יחד  לישון  סופר'  ה'חתם 
גוי ערל וטמא תקופה ממוׁשכת, היתה מאוסה בעיניו, והדבר חרה 

לו מאד. 
הצעיר,  הבחור  של  הנהגותיו  החייל  של  בעיניו  הוטבו  הזמן  במשך 
קצת  שילמדו  בו  שהפציר  עד  בעיניו,  חן  מצאו  ונעימותו  וחכמתו 
שלא  סופר'  ה'חתם  כשראה  היהודים.  של  וחכמתם  מהנהגותיהם 
ספורות  נקודות  מלמדו  והחל  לה,  נעתר  מבקשתו,  לחמוק  יוכל 

מחכמת התורה, אך לא את גופי התורה עצמה.
 שנים רבות היה מהרהר ה'חתם סופר' בהשתוממות, מדוע זימן לו 
גוי  עם  ממוׁשכת  תקופה  להתגורר  שכזה,  ניסיון  הוא  ברוך  הקדוש 

שפל שכזה, ולא ידע להשיב תשובה ברורה על כך. 
צרפת  בין  מדם  עקובה  מלחמה  פרצה  מכן,  לאחר  שנים  עשרות 
לאוסטריה. בימים ההם שימש ה'חתם סופר' כבוד כרבה הנערץ של 
העיר פרשבורג, עיר ואם בישראל, מלאה חכמים וסופרים, שהיתה 

אז תחת שלטונה של אוסטריה. 
בעיצומה של המלחמה, מצאו שני יהודים מתושבי העיר נשק יקר 
לצבא  שייכים  שהם  הראו  והסימנים  הקרב,  בשדה  שהונח  מאוד 
ובאו  המציאה,  את  ביניהם  לחלק  התקׁשו  המוצאים  הצרפתי. 
'דין  פי  על  הנשק  שייך  למי  סופר'  ה'חתם  של  דינו  בבית  להתדיין 
ויצא בפסק דין חתום  תורה'. בית הדין נטה לטובת אחד הצדדים, 

המאׁשר כי המציאה שייכת לו. עם זאת יצוין, כי על פסק הדין לא 
של  החותמת  אם  כי  במפורש,  סופר'  ה'חתם  של  שמו  חתום  היה 

'בית הדין - פרשבורג'.
מלהתממש.  אחר  שלא  איום  כך,  על  לנקום  הבטיח  המפסיד  הצד 
תקופה קצרה לאחר מכן פשט הצבא הצרפתי על ביתו של היהודי 
שזכה בדין תורה, ומצאו אצלו את הנשק שנלקח מׂשדה הקרב. יחד 
נכתב פסק בית הדין של ה'חתם  גם את הדף עליו  גילו  עם הנשק 
סופר', ומׁשכך האשימו את ראש בית הדין במרד בׁשילטון ובשיתוף 
פעולה עם הגנבה, מחמת כך שידע על גניבת הנשק, ולא דווח לצבא 

הצרפתי, והחליטו להעמידו למשפט קשה בעוון מרד.
באולם  שם  המשפט,  לבית  סופר'  ה'חתם  הובל  שנקבע,  ביום 
אחד  כשכל  גורן,  כחצי  עגול  שולחן  סביב  הׁשופטים  ישבו  הדיונים 
מהם תופס בידו חרב שלופה. ה'חתם סופר' נבהל מאוד רק מעצם 
המראה המחריד, והסתתמו טענותיו, עד שלא היה מסוגל להוציא 

הגה מפיו.
לפתע, עם תחילת הדיונים, עצר ראש הׁשופטים את הדיון, וביקש 
מאת ה'חתם סופר' לפנות עמו לחדר צדדי. כשנכנסו, שאל הׁשופט 
השיב  סופר'  ה'חתם  פניו,  את  מזהה  הוא  אם  סופר'  ה'חתם  את 
בשלילה. הׁשופט הזכיר לו את שמו האישי, אז נזכר ה'חתם-סופר' 
שזהו אותו חייל צרפתי, שחלק עמו חדר אחד לפני עשרות שנים, 

בבית הבעל הבית שהתארח אצלו במינץ. 
הׁשופט אמר ל'חתם סופר', שמהיכרותו האישית יודע הוא את גודל 
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"ואז הוא לוחץ לי יד. הוא אומר לי 'תודה שבאת לאוקראינה, שתהיה לך 
נסיעה טובה! תבוא עוד ועם!', ממש עם טויחת כתף מחוייכת על השכם, 

ושולח אותי לדרכי. מאז ועד היום, רבותי, יש אנשים שקוראים לי 'ווקס 
תל אביב, ווקס תל אביב'"...

איך ולמה שמחים? עם הרב אברהם ווקס

שבכל  ישראל  גדולי  ואצל  בתורה  השמחה  ענין  את  שנאמר  לפני 
הדורות, דבר ראשון יש את הענין של בין אדם לחברו. אחד מגדולי 
ברשות  בור  זה  עצובות  פנים  עם  ברחוב  שללכת  אומר,  היה  ישראל 

הרבים...
היה לי ראש ישיבה בישיבה קטנה, הרב יעקב מאיר זוננפלד שליט"א, 
אנשים  של  בחברתם  יותר  להיות  אוהב  שהוא  אומר  היה  תמיד  הוא 
של  פרצוף  להם  שיש  אנשים  מאשר  פורים,  של  פרצוף  להם  שיש 

תשעה באב...
האמת, לכל אחד הרבה יותר נעים להיות בסביבה של אנשים מחייכים 

ושמחים, ולא אנשים עם ראש באדמה או פרצוף שקרוב לזה.
הדרגות  שאת  אומר  היה  הקדוש,  ז"ל  האר"י  למשל  ישראל,  גדולי 
גם על הגאון מוילנא  בזכות השמחה.  זכה להשיג  הוא  הגבוהות שלו 
מסופר כגון זה, שהגיע לדרגות שלו בזכות השמחה, וידוע שהוא אמר 
שהמצוה 'ושמחת בחגך' - להיות בשמחה כל החג בלי להסיח דעת - 
זה עבודה מאד קשה, והיו רואים עליו איך שהוא שמח במיוחד בחגים.

 כתוב בתורה: 'תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה', יש ענין 
לעשות את המצוות בשמחה. יש אנשים שאין להם תרי"ג מצוות, יש 
להם תרי"ג בעיות... הוא לא יכול עכשיו לשתות כוס קפה, כי יש לו 
בעיה: הוא אכל בשר מקודם. ויש לו בעיה לשתות את היין הזה, בגלל 
שהביא לו את זה אחד שלא שומר תורה ומצוות, הוא מסביר לאדם 

החילוני: יש לי בעיה, אני לא יכול לשתות את היין הזה...
שמחה! 

להיות  אדם  לבן  גורם  מה  אותנו!  מגדלת  אותנו!  מרוממת  מצוה  כל 
והוא  גלידה  - שהוא קונה  שמח? שמחה אמיתית, לא שמחה רגעית 
מהכסף  שמח  יותר  עוד  והמוכר  הגלידה,  של  הטעים  מהטעם  שמח 
שגורם  מה  מתפוגגת.  השמחה  דקות  כמה  אחרי  אבל  קיבל,  שהוא 
לו סיפוק במה שהוא עושה! שהוא  זה שיש  לאדם שמחה אמיתית, 
נהנה מיצירת כפיו! זה יכול להיות ברוחניות, רצוי שזה יהיה ברוחניות!

בעבודה  שעובד  אחד   - בגשמיות  גם  זה  את  רואים  אנחנו  להבדיל   
הגמרא?  אומרת  איך  הכוחות,  כל  את  משקיע  הנשמה,  את  ומשקיע 
'נח לו לאדם בקב שלו מתשעה קבין של חברו', דבר שאדם מתייגע 
עליו - נותן לו סיפוק, אבל כשאדם עושה דבר בלי סיפוק, בלי שמחה, 

אז הוא רק מחכה לרגע לגמור, הוא מסתכל על השעון... 
לכן כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מחפשים שיהיה לנו גם גישמאק 
ילמד   - בקיאות  שאוהב  אחד  עיון,  ילמד  עיון  שאוהב  אחד  בלימוד! 

הרעיון  כולם.  את  לשלב   - אגדה  מוסר,  אחד  הלכה,  אחד  בקיאות, 
הוא לשלב את הלימוד בצורה כזו, שתהיה לנו שמחה עם מה שאנחנו 

עושים, שיהיה לנו סיפוק וגישמאק, וזה ייתן לנו שמחה! 
הוא קם בבוקר, הוא יודע שיש לו יום גדוש ומלא בדברים שהוא אוהב 
לעשות, הוא הולך לישון בלילה - מתוקה שנת העובד. למה מתוקה 
שנת העובד? כי הוא עובד ונהנה ממה שהוא עושה! אם הוא לא נהנה 
ממה שהוא עושה הוא רק מחכה לברוח מזה! כמו בתפילה - יש אחד 
שנכנס להתפלל ועכשיו הוא יודע שיש לו מנחה-מעריב עשרים דקות 
אז  מהר,  שיותר  כמה  אותן  להעביר  איך  מחכה  והוא  'גיהנום',  של 
כשהוא גומר שמונה עשרה, הוא כבר ישר אומר לחזן "נו נו", אפשר 

להתחיל והוא ממהר... 
היה אחד במטוס שאמר לחזן: "תתחיל! תתחיל!", אמרו לו: "לאיפה 
כי  מזה,  לברוח  מחכה  הוא  במטוס!"...  פה  נמצא  אתה  ממהר?  אתה 
הוא לא נהנה ואין לו סיפוק. כשיש סיפוק בתפילה זה דבר קשה, אבל 

צריך לעבוד על זה, לעשות את זה בשמחה! 
"תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה" - קורה, קורה שאדם 
יש לו תקופות טובות יותר ותקופות פחות טובות. בתקופות הפחות 
טובות, יש אנשים שהם עצובים. איך מתגברים על העצבות? עצבות 
העצבות  על  להתגבר  השיטה  מתגברים?  איך  להגיע,  שיכול  דבר  זה 

מופיעה בספרים הקדושים, שאדם מסתכל על החצי הכוס המלאה. 
יום מתוך השבע-שמונה- למשל, קראתי לפני כמה זמן מחקר, שכל 
תשע מליארד אנשים שחיים בעולם, כל יום שלושת אלפים איש לא 
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קמים בבוקר. התקף לב, דום לב, מוות בעריסה ה' ירחם. קמתי בבוקר, 
אני ב"ה לא מאותם שלושת אלפים שלא קמו בבוקר! 

ואנחנו ממשיכים לארגז כלים הנפלא שקיבלנו מהקב"ה: הרב וולבה, 
שזכיתי ללמוד אצלו בישיבה, תמיד היה אומר: יותר משחשוב שאדם 
ידע את החסרונות שלו ומה הוא צריך לתקן, חשוב שידע את המעלות 
הגיע  הוא  שאיתם  הכלים  בעצם  הם  לו,  שיש  המעלות  כי  לו.  שיש 
לעולם! אז אם אדם יודע שיש לו סוג כישרון לנתח סוגיא של גמרא 
קשוב  להיות  לסביבה,  רגיש  להיות  תוספות,  להבין  מעניינת,  בצורה 
איך  שלו,  לילדים  להתייחס  איך  לדעת  שלו,  החברותא  של  לצרכים 
להתייחס להורים שלו - כל אחד יש לו את הכשרונות שלו - אחד יודע 
לדבר יפה, אחד יודע להקשיב, אחד יודע לכתוב, לכל אחד הקב"ה נתן 

כלים. אין אדם בלי כלים! 
ברגע שאדם מסתכל על הדברים החיוביים שיש לו, בזה הוא יעפיל 
הוא  יותר,  מדוקדק  שבמבט  שיתכן  כחסרונות,  חושב  שהוא  מה  על 
יראה שזה לא כל כך חיסרון, אבל ברגע שהוא יסתכל על הכלים שיש 
לו, והכלים יכולים להיות בו עצמו, יכולים להיות מסביב, אז הוא יראה 

איך החיים שלו הרבה יותר יפים! וככה הוא יכול לסלק את העצבות! 
"ואהבת לרעך כמוך" - אומר רבי ברוך ממעז'יבוז': דבר ראשון אנחנו 
רואים פה שאדם צריך לאהוב את עצמו, כי יש לו כלים נפלאים שהוא 
קיבל מהקב"ה, וככה בדיוק הקב"ה רצה שהוא יהיה, ועם הכלים האלו 
שהוא יתמודד. וכמובן הכלי הראשון במעלה, כמו שאמרנו, זו השמחה. 
אדם שמח, שמח לסביבה, נעים בחברתו, ירצו להיות בחברתו, וככה 

הוא יוכל לגדול מעלה מעלה במעלות התורה והיראה.
שמחה זהו מושג רחב, גם 'אין שמחה כהתרת הספקות'. אדם יש לו 
איזה חשש מפני הבאות, איזה משהו שנראה לו שהוא לא יודע לקראת 
מה הוא בא, בסוף הוקל לו, 'ירד לו סלע מהלב', זה גם סוג של שמחה. 
שורשית,  ברסלבית  משפחה  שזו  אשתי,  למשפחת  להכנס  זכיתי 
הקדוש  לציון  לר"ה  לנסוע  התחלתי  החתונה,  אחרי  גלבך.  משפחת 
באומן. באותה תקופה למדתי בכולל שהיו בו הרבה אנשים ש'מעלים 
שם  ראיתי  לאומן,  שנסעתי  הראשונה  בפעם  מעשנים,   – קטורת' 
יודע, זהו מצית  'זיפו' למי שלא   – 'זיפו'  מקום שמוכרים בו מציתות 
שעובד על נפט. המיוחד בזה, שנפט זה חומר דליק מאד חזק, שלא 
שזה  מזה  חוץ  בחורף.  גם  איתו  להדליק  קל  ממילא  אז  ברוח,  כבה 

צעצוע נחמד... 
ראיתי קרטון, עם שלושים חבילות מציתות 'זיפו', שכל מצית עלתה 
ליוכ"פ,  ר"ה  בין  בכולל  סיום  לעשות  עמדו  בדיוק!  זה  אמרתי,  דולר, 
ודיברו שאולי צריך לחלק ככה: למדו חזק במשך הקיץ ואלול מסכת 
אז  שי,  איזה  לתת  חשבו  הכולל.  כל  מסכת  סיום  יעשו  אז   – סוכה 
אז  לא(,  אחד  אף  ושלום  חס  כבר  )היום  מעשנים  שם  רובם  אמרתי: 
אולי כל אחד יקבל שי את אותה מצית 'זיפו', שפה בארץ זה היה דבר 

יקר של קרוב למאה שקל, וזה היה בדולר... 
אומר ועושה. אחרי משא ומתן קצר ללא הצלחה 'מי יודע מה'... קניתי 
את  ועושים  למזוודה  מכניס  אני  האלו.  מציתות  שלושים  אותם  את 
דרכנו לשדה התעופה לקייב, שם אני מוסר את המזוודה. תוך כדי אני 
מבחין שהידית של המזוודה כבר חושבת להישבר. אבל אין לי הרבה 

מה לעשות ואני שולח אותה. אני מסתובב שם ובינתיים מחכים לעליה 
למטוס.

שדה התעופה מכריזים במבטא  של  פתאום, הרמקולים המהדהדים 
יש דפיקות בלב. אני  "פוקס תל אביב, פוקס תל אביב!".  רוסי כבד: 
ניגש לעמדת המודיעין, אני אומר אני 'פוקס', אומרים לי תראה דרכון, 
את  לי  לוקח  קומה,  גבה  רוסי  חייל  איזה  מגיע  ואז  דרכון,  מראה  אני 

הדרכון ואוחז ואומר לי: "בוא", ברוסית. 
היו ברורות. הוא לוקח אותי  לא שידעתי רוסית, אבל התנועות שלו 
אני  חשוכים,  חצי  במסדרונות  הולכים  אנחנו  אותי,  מוריד  למעלית, 
במרתפי  בחיי,  הראשונה  לחקירה  נכנס  אני  אוטוטו  שהנה  מרגיש 

הק.ג.ב. ומי יודע מה מחכה לי... 
הלב מתחיל לדפוק, הרגשה לא נעימה בכלל, בלב קיננה איזו תקוה 
שאולי זו הידית של המזוודה שנשברה... הם קוראים לי להראות שהם 
לא שברו... פעם ראשונה לאומן, הייתי אופיטימי מידי מהאוקראינים... 
הם  שיקוף.  עוברות  המזוודות  כל  את  שם  ורואה  לאולם  מגיע  אני 
אומרים לי: "אתה פוקס?", ככה באנגלית רצוצה הם מסבירים לי, ואני 
לי  שיש  לי  אומרים  הם  יודע...  שאני  הרצוצה  באנגלית  להבין  מנסה 
'זיפו' יש נפט, ולחץ באוויר  בנזין במזוודה... הם התכוונו שבמציתות 
עם נפט זה יכול להיות מסוכן, אני אומר להם: "לא, אין בפנים נפט! 

עוד לא שפכו את הנפט!". הם אומרים: "לא, תראה לנו!". 
הם רוצים שאני אפתח את המזוודה, והם מוציאים אחד-אחד, בודקים 
"אני לא  לי האחראי מתוך הקבוצה ההיא:  ואז אומר  נדלק.  שזה לא 
יודע אם אתה יכול לקחת את זה... טוב, אני אקח שלוש!". הוא לוקח 
שלוש, שם בכיס. "עכשיו תלך למפקד!". והם שולחים אותי למפקד 
שעומד כמה מטרים ליד, ואז כולם עוזבים אותי ומשאירים אותי עם 

המפקד לבד. 
המפקד מסתכל, הוא אומר לי: "מה זה?". אני מסביר לו, הוא אומר: 
באווירה  ממש  כבר  הרגשתי  ואז  זה!".  את  לוקח  לא  אתה  לא!  "לא 
של ההוא שלקח לי את השלוש, אני אומר לאותו מפקד: "כמה? כמה 
אתה רוצה?", רק על זה לבד ה' ישמור מה יכלו לעשות... אבל אנחנו 
מדברים לפני חמש עשרה שנה... והוא אומר לי: "חמש", הוא אפילו לא 
אומר, אני זוכר הוא עושה עם היד... חס ושלום לא להוציא את המילה 
המגונה מהפה... הוא מסמן לי חמש. אני נותן לו אחד שתים, שלוש, 

ארבע, ואני חושב על אלה מהכולל שכבר לא יקבלו את המצית... 
אני אומר אולי נעצור בארבע, אבל הוא מיד אומר "נו, מור וון" - עוד 
אחד, ואני נותן לו. ואז הוא לוחץ לי יד. הוא אומר לי: "תודה שבאת 
עם  ממש  פעם!",  עוד  תבוא  טובה!  נסיעה  לך  שתהיה  לאוקראינה! 
טפיחת כתף מחוייכת על השכם, ושולח אותי לדרכי. מאז ועד היום, 
אביב"...  תל  פוקס  אביב  תל  "פוקס  לי  שקוראים  אנשים  יש  רבותי, 
אבל הרגשה של ההקלה בחזור מהמסדרונות ההם לאולם הנוסעים, 

היה סוג של שמחה, אין שמחה כהתרת הספקות. הכל בסדר!
שתמיד יהיו לנו דברים שמחים, שמחים באמת! שמחה בסיומה של 
מסכת, אחרי איזו תפילה טובה, אחרי איזו התגברות על מידה רעה 

שהצלחנו לדכא, התגברות והצלחה בעבודת ה'!

)תמלול מתוך שיחה מוקלטת ל'דרשו'(
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ומעשה היה שניגש קומניסט אחד למרן הגאון רבי יחזקאל אברמסקי 
זר"ל ושאלו: מה אתם כל כך מתנגדים לקומוניזם הרי גם ארלכם בתורה 

כתוב שיש לתת רדקה על מנת להחיות את העניים והחלשים? וא"כ מדוע 
אווא מתנגדים אתם לשיטת השוויון בין עניים לעשירים הנהוגה ארלנו?

וכירד הגיב רבי ישראל סלאנטר כששמע שאשתו קנתה 'כרטיס הגרלה'?

הרב בנימין בירנרוויג

"ֻּתִויֵני ִמְנַחת ִּפִּתים ַּתְקִריב ֵריַח ִניֹחַח לה'" )ויקרא ו, י"ד(

העני  שמנחת  שמלמד  רש"י  וכתב  הכתוב,  מדבר  העני  במנחת 
טעונה פתיתה לפתיתים, וכן כתבה התורה בפרשת ויקרא "פתות 

אותה פיתים".
אותה  לפתות  העני  במנחת  דווקא  התורה  הצריכה  באמת  מדוע 

לפתיתים? מה המעלה שיש בזה?
באור נפלא ביאר הגאון רבי אהרון בקשט זצ"ל, שהתורה חסה על 
לעומת  שמן,  וקצת  סולת  מנחת  לקרבנו  שמביא  העני,  של  כבודו 
העשיר שמביא פרים ועולות, ובודאי מרגיש העני עליבות מסויימת 
בהקריבו מנחה כחושה, לכך חסה התורה על כבודו וציותה לפתות 
בו  והמחבת  וגדולה  רבה  מנחתו  תראה  ובכך  לפיתים  מנחתו  את 
נעשית המנחה יהיה מלא וגדוש, וירום לבבו בהקריבו קרבן לפני ה'.

יסוד גדול וחשוב עד מאד מלמדת אותנו התורה בזה, שיש לדאוג 
לעני שיהיה לו כדי מחסורו, אבל בזה לא די, יש גם לדאוג שירגיש 
זו,  בנתינה  ושפל  בזוי  העני  ירגיש  שלא  תחבולות  לעשות  מכובד, 
בכלל  שהוא  תחושה  לו  לתת  בנתינה  אותו  לרומם  אדרבא  אלא 

הנותן ואנחנו המקבלים – כי זה האמת, זוהי פסגת מעלת הצדקה!

'הקומניזם',  תנועת  ברוסיה  הפציעה  שנים,  ממאה  למעלה  לפני 
שדגלה ב'ביטול הקנינים' של כל האזרחים ויצירת חברה של אנשים 
שלכולם יהיה מעמד וממון שוה, הם בדרכם האכזרית כדי להשליט 
שהצליחו  עד  רבים  במילונים  וטבחו  הרגו  והשקפתם,  דעתם 
להשתלט על כל אדמות ונכסי האומה הרוסית ולדכא עד עפר את 
כל נתיניהם שהיו משעובדים לדרכם – לחלק את כל אוצרת המדינה 

ונכסיה שוה בשוה לכל האזרחים.
שניגש  היה  ומעשה  זו,  לתנועה  רבים  מתנגדים  שקמו  כמובן 
קומניסט אחד למרן הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל ושאלו: מה 
אתם כל כך מתנגדים לקומוניזם הרי גם אצלכם בתורה כתוב שיש 
לתת מעשר וצדקה ועוד כהנה וכהנה על מנת להחיות את העניים 
בין  השוויון  לשיטת  אתם  מתנגדים  אפוא  מדוע  וא"כ  והחלשים? 
עניים לעשירים הנהוגה אצלנו? ענה לו הרב תשובה נחרצת: התורה 
הקדושה מחנכת את היהודי לרצות שהעני יהיה שווה אליו! כלומר 

שאיפתכם  כל  אתם  אבל  כמוהו!  ונכבד  עשיר  לעשותו  שישתדל 
היא שכולם יהיו עניים וכך תוכלו אתם אנשי השלטון לרדות בהם 

ולעושקם! ופני הקומניסט הלז חפו!
לצאת  לעני  לעזור  זה  צדקה  בעניותו,  לעני  לעזור  לא  זה  צדקה 
מעניותו! לרומם אותו ולדאוג לו לצאת ממצבו – זוהי פסגת מצות 

הצדקה!

מעשה היה שקנתה אשתו של מרן רבי ישראל מסלנט זצ"ל שטר 
לאסוף  ומיהר  כך  על  הקפיד  ישראל,  לרבי  הדבר  כשנודע  הגרלה, 
שני עדים ואמר לה בפניהם דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן 

עד עולם!
 לתמיהת הנוכחים הסביר רבי ישראל – שהוא חושש שמא השטר 
יעלה בגורל ותבוא לידי עשירות, והלא דבר ידוע הוא שאם הקב"ה 
חונן את האדם בעושר אין זה לטובת עצמו בלבד אלא הוא בבחינת 
גבאי צדקה להיטיב בזה לעניים ולנצרכים, גבאי צדקה חייב לחפש 
חיפוש אחר חיפוש אולי נמצא בקצה העיר איזה עני שיש לחלצו מן 
המיצר או חולה שיש לעזור לו בשעת דחקו ואם יש באיזה מקום ילד 
קטן בן עניים הריהו צריך לשכור עבורו מלמד ללמדו תורה ולחנכו 
במצוות ומי הוא זה שיהין לשאת על עצמו אחריות כה גדולה וכבדה.
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צמצמך  עצת עצתכין
שלכבוד שבת כבוד
ן עצמך ן עצמךתכ ן עצתכ ןתכ

קבל את 'גיליון 'לקראת שבת' שכבש את העולם היהודי 
אצלך בתיבת המייל לפני כולם כל יום חמישי

סיפורים ופנינים מרתקים מחייהם של רבותינו הקדושים

תכין עצמך 
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ה'חוץ חיים' קם ממקומו, ונע בבית המדרש אנה ואנה. הוא לא אמר 
לרעייתו דבר, הוא הבין אל ליבה ואל מרוקתה, הרי לא לחינם באה עד 
בית המדרש והוסיקה אותו מלימודו. כנראה שהמרוקה באמת נוראה! 

ואז, נשא ה'חוץ חיים' עיניו אל על ואמר...

האם רוב האיבעיות בש"ס נושטו או לא?

הרב ישראל ליוש

"ֹזאת ַהּתֹוָרה ָלֹעָלה ַלִּמְנָחה ְוַלַחָּטאת ְוָלָאָׁשם"... )ויקרא ז', ל"ז(

זה  מפסוק  למד  לקיש  שריש  מבואר  ע"ב,  קי  דף  במנחות  בגמרא 
ש'כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם', ואילו 
ולא  עולה  לא  צריך  אינו  בתורה  העוסק  ש'כל  מהפסוק  למד  רבא 

חטאת ולא מנחה ולא אשם'.
הלומד  אם  ההבדל  מה  ורבא?  לקיש  ריש  נחלקו  במה  נעיין!  הבה 
תורת הקרבנות נחשב כאילו הקריב את הקרבנות, או שאינו צריך 
להקריב אותם? הרי מאמרם נסוב על הזמן הזה, שבעוונותינו הרבים 
ובמקומם,  קרבנות,  להקריב  יכולים  אנחנו  ואין  מקדשינו  בית  חרב 
הציעו לנו חז"ל ללמוד את תורתם. א"כ מה הוסיף רבא על דברי ריש 
לקיש, שזה לא נחשב כאילו הקריב קרבן, אלא שאינו צריך להקריב 
קרבן? הרי לדברי שניהם העיקרון הוא שווה, שבזה"ז לימוד תורת 

הקרבנות הוא במקום ההקרבה?!
דברים נפלאים נמצא על כך במאמר 'תורה אור' למרן ה'חפץ חיים' 
זי"ע: כאשר חז"ל משווים דבר למשנהו, כל העושה כך כאילו עשה 
שגם  שחידשו  אלא  חשוב,  פחות  הוא  בפועל  שעושה  הדבר  כך, 
אם הוא עושה דבר אחר הדומה לו, נחשב כאילו עושה את הדבר 

המקורי, אבל החשיבות העליונה היא עשיית הדבר המקורי.
זרה  עבודה  עבודת  זרה',  עבודה  עובד  כאילו  הכועס  'כל  לדוגמא: 
דבר  עושה  כאילו  נחשב  כועס  הוא  אם  שגם  אלא  החמורה,  היא 
של  גרונם  הממלא  'כל  נוספת:  דוגמא  למקור.  בחומרתו  הדומה 
ניסוך ע"ג המזבח  גבי המזבח',  יין, כאלו מנסך על  תלמידי חכמים 
הוא העיקר, והממלא גרונם של תלמידי חכמים יין, גם נחשב כאילו 

עושה את העיקר.
אם כן, מבאר ה'חפץ חיים' בדברי ריש לקיש, ש'כל העוסק בתורה 
כאילו הקריב עולה וכו'' משמע, שמעלת הקרבת הקרבן היא מעולה 
באפשרותנו  ואין  חרב  המקדש  שבית  שכיון  אלא  יותר,  וחשובה 
- נחשב כאילו  לימוד תורת הקרבן  זאת, תיקנו חז"ל שגם  לעשות 

הקריב קרבן, אבל ודאי שההקרבה עצמה חשובה ומעולה יותר...
רבא בא לחדש, שבלימוד תורה אין זה כך, אלא מעלת לימוד התורה 
הוא  העולם  תיקון  עיקר  כי  עצמה,  מההקרבה  יותר  נעלית  היא 
בלימוד התורה, והוא נעלה יותר מכל מצוות התורה, ועל כן אומר 
רבא, שכאשר לומד תורת עולה, או כל קרבן אחר, הוא כה נעלה, עד 

כדי כך שאינו צריך את ההקרבה עצמה...
ה'חפץ חיים' מביא אות שהאמת איתו, כי כך מצא במדרש הנעלם 
איעסק  דלא  האי  התורה,  בטלה  לא  הקרבנות  'בטלו  וירא:  פרשת 
בקרבנות ליעסק בתורה ויתהני ליה יתיר', כי אור התורה עולה על 

הכל, ועל כן לימוד ענייני הקרבנות מועיל יותר מההקרבה עצמה.
אלא, ממשיך ה'חפץ חיים' בדבריו הנשגבים, שבזמן שבית המקדש 
גזרה  ממש,  במעשה  הקרבנות  את  לקיים  שאפשר  כיון  קיים,  היה 
הם  והרי  עניינם,  לימוד  ע"י  מהם  להיפטר  רשות  לנו  שאין  התורה 
ככל המצוות המעשיות, שהתורה חפצה בעשייתן, אבל בזמן הזה 
שאי אפשר לקיימם במעשה, חזרנו אל שורש התיקון של הקרבנות, 
שהוא ע"י לימוד התורה שלהם, והוא נעלה יותר מההקרבה עצמה. 
למדנו מדברי ה'חפץ חיים' המבהילים, שכן הוא בכל מצווה, לימוד 
תורה מענייני המצוה, הוא נעלה ונשגב יותר מקיום מעשה המצווה, 
אלא שבעולם המעשה גזר עלינו מלך מלכי המלכים שעלינו לתקן 
את המצוה ולקיימה במעשה, ואין לנו רשות להיפטר מעשייתה רק 

ע"י לימוד תורתה.

בהזדמנויות רבות היה ה'חפץ חיים' אומר: "היצר הרע יאפשר לאדם 
דבריו  פי  ועל  תורה...",  ילמד  שלא  ובלבד  המצוות,  בכל  לעסוק 
במאמר 'תורה אור' הנזכר, שלימוד התורה נעלה מכל המצוות והוא 
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עיקר תיקון העולם, יובנו דבריו, כי על כן יתאמץ היצר הרע להפריע 
לאדם מלימוד תורה, יותר משאר מצות התורה, כי הוא חושב יותר...

ובהתמדה  נישואיו היה ה'חפץ חיים' לומד בשקידה עצומה  לאחר 
נפלאה. יום אחד באה הרבנית לבית המדרש וזעקתה בפיה: "ביתנו 
הדל ריק מכל דבר מאכל... החנווני כבר לא מסכים לתת לנו מוצרים 

בהקפה... ואין לנו לחם לי הטף!...".
ה'חפץ חיים' קם ממקומו, ונע בבית המדרש אנה ואנה. הוא לא אמר 
לרעייתו דבר, הוא הבין אל לבה ואל מצוקתה, הרי לא לחינם באה 
עד בית המדרש והפסיקה אותו מלימודו, כנראה שהמצוקה באמת 
נוראה! ואז, נשא ה'חפץ חיים' עיניו אל על ואמר, כאילו הוא מדבר 
אל היצר הרע: "לא יעזור לך שום דבר, אני מהגמרא לא אסתלק!...".

חשיבות  על  זי"ע  חיים'  ה'חפץ  מרן  של  הנשגבים  הדברים  לאור 
ידיעת התורה העצומה שלו, עם  לימוד התורה, נספר נפלאות על 

שקיעותו העמוקה בלימוד התורה.
וכך סיפר הרב מחרקוב, הגאון רבי אברהם משה סלומון זצ"ל, למרן 

הגרי"ז מבריסק זצ"ל: 
פעם נלוויתי אל מרן ה'חפץ חיים' זי"ע בפגישתו עם מרן הגאון רבי 
חיים מבריסק זצ"ל. רבי חיים עמד בתפילת שמונה עשרה כשפניו 
וה'חפץ חיים' המתין שיסיים את התפילה. כשרבי חיים  אל הקיר, 
אחז ב'אלוקי נצור', נכנס לפתע אדם לחדר וניגש לרבי חיים, כשפניו 
עדיין היו לכיוון הקיר: "רבה, יש לי שאלה, למה רוב האיבעיות בש"ס 

לא נפשטו...?".
השואל  אל  הסתובב  לאחוריו,  פסע  התפילה,  את  סיים  חיים  רבי 

ואמר לו: "זה לא נכון, רוב האיבעיות בש"ס כן נפשטו!".
ה'חפץ חיים' ישב, שמע את השאלה ואת התשובה, דיבר עם רבי 
חיים על מה שהיה צריך לדבר ושלשמו הוא בא אליו, נפרד ממנו 

ויצא לדרכו חזרה...
ויהי  בכל הדרך חזור – מספר הרב מחרקוב – ה'חפץ חיים' שתק... 

הדבר לפלא, תמיד הוא היה רגיל לדבר עם מלוויו בדברי תורה, דברי 
כך  היה  כך  ומהורהר,  שותק  יושב  הוא  ועתה  ומשלים,  התעוררות 
הנסיעה, גם כאשר עברו מרכבת אחת לשניה, ה'חפץ חיים' שותק...
לפתע, פלט ה'חפץ חיים' מפיו הקדוש: "אוי! רבי חיים הוא גאון...!", 
או אז הבנתי – מספר הרב מחרקוב – את פשר שתיקתו של ה'חפץ 
חיים'! הוא עבר על כל הש"ס, ובדק אם אכן רוב האיבעיות בש"ס 
והוא גאון, רוב  והנה עתה הוא מצא שאכן רבי חיים צודק  נפשטו, 

האיבעיות בש"ס נפשטו!...

זי"ע.  חיים'  ה'חפץ  מרנא  של  התורה  ידיעת  אודות  מעשה,  ושוב 
סיפר עד ראיה, שהיה בזמנו בחור בישיבתו של ה'חפץ חיים' זי"ע, 

להגאון רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל:
ה'חפץ  היה  ישוב  פטירתו,  לפני  שנה  תרצ"ב,  בשנת  אחד,  בוקר 
זקנותו  ומחמת  שחרית,  תפילת  אחרי  ותפילין  בטלית  עטור  חיים' 
וביקש  אליו  נגש  האברכים  אחד  כמנמנם.  נראה  היה  המופלגת 
לשאול משהו בלימוד. ה'חפץ חיים' נענע לו בראשו לאות הסכמה, 
והשואל הציג בפניו סתירה בדברי רבי אליעזר מגמרא אחת לגמרא 
"ועלה   – חיים'  ל'חפץ  – אמר השואל  רבות"  "עיינתי בדבר  אחרת. 
בדעתי ליישב את הסתירה...", והחל להרצות בפני ה'חפץ חיים' את 

אשר הגה ליישב הסתירה.
לחזור  מהשואל  וביקש  מנמנומו  חיים'  ה'חפץ  ננער  שסיים,  לאחר 
שבפעם  ואחר  אומץ,  השואל  קיבל  הפעם,  הקושיא.  על  שוב 
שוב  אותם  הציג  גדולה,  באימה  והיישוב  הסתירה  הציג  הראשונה 
בביטחון יותר, וה'חפץ חיים' האזין בקשב רב עד שסיים את דבריו...
שמשם  השניה  שבגמ'  לי  "נדמה  חיים':  ה'חפץ  לו  אמר  כשסיים, 

אתה מקשה את הסתירה, זהו לא רבי אליעזר אלא רבי אלעזר...".
ויהי הדבר לפלא, האברך עסוק עתה בסוגיא, ועולה בידו סתירה... 
לפניו,  מונחות  שהגמרות  בלא  גילו,  ממרומי  חיים'  ה'חפץ  ואילו 

מפטיר בפשטות: 'זהו לא רבי אליעזר זהו רבי אלעזר'... 

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

מחזור חדש
  התחלה חדשה

שיעור חדש בעבריתשיעור חדש בעברית
ממוקד וברורמתומצת 

עכשיו בקו השיעורים 
של דרשו

077-2222-666
שלוחה 1/2

בדף היומי בהלכה
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מסור שעות חולוות, ובאותו היכל בית המדרש נערך השולחן הטהור 
לכבוד היום, בראשות הרה"ק בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע. רבי אריה 
שנירב שם יחד עם ההמונים, מקבל מהרבי ברכת 'לחיים' עם איחול וברכה 

כמו איתות מן שמיא: השנה זה יקרה... הוא שב לביתו בכוחות מחודשים, 
מרגיש שבוורים הזה עשה משהו שטרם עשה מעודו, שהשמחה לה הוא 

מרוה – קרובה מאי ועם! וזה קרה, כך בדיוק... 

איזה יום שמח מרבה שמחות בעקבותיו?

הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

תשועתם היית לנרח! 

פורים כבר כאן, וכל לב יהודי נרגש ומתרונן לקראת בוא היום הגדול 
הזה, כי קדוש היום לאדוננו. יודעים אנו שמצוות היום ומנהגיו הם 
בחובו  טומן  יותר,  הרבה  מכיל  הפורים  יום  אבל  מאוד,  חשובים 
הוא  הכיפורים  שיום  אמרו  צדיקים  להחמיץ.  שאסור  הזדמנויות 
המשל למה שאפשר לזכות בו ביום הפורים, שהרי 'כפורים' – היינו 
הכיפורים  ויום  בשנה,  הגדול  ליום  הדוגמא  הוא  פורים  פורים.  כמו 

משול לו... 
אנו  השנה  ימות  בכל  הרי  מאוד.  ובהרבה  לזכות,  במה  לכולנו  ויש 
מחפשים עיתות רצון, עומדים, מבקשים, מייחלים, מתחננים. אנו 
שיחוס  עולם  מבורא  בעזרתה  ומבקשים  התפילה  בכח  מאמינים 
עלינו, אבל לא תמיד שערי תפילה פתוחים, לא בכל עת התפילה 

מתקבלת ומביאה את הישועה הנכספת. אבל בפורים...
כשלא  גם  לקבל  כדת',  לא  אשר  המלך  אל  'לבוא  הזדמנות  יש  כאן 
חרי  עד  להיוושע  הזמן  הוא  וורים  מגיע.  כשלא  גם  לזכות  זכאים, 
'כטוב לב  ליד,  ולקחת מכל הבא  המלכות, להיכנס לחדר האוררות 
המלך ביין' – ואין מלך אלא מלכו של עולם. את השועות השמחה כל 
יהודי יכול לנרל, ולועול את הישועה לה הוא זקוק, אליה הוא נכסף.
לכולנו יש רשימה כזו, ישועות שאנו נכספים לקבל. יש מי שמחכה 
מתי  נו,  עצמם,  לילדים  שמצפה  מי  ויש  מהילדים,  בנחת  לזכות 
כבר יבואו, כמה אפשר לחכות... יש מי שסובל מבעיה בריאותית, 
והוא ממתין לרגע בו שערי רפואה  ממחלה קשה או מעצב נפשי, 
והיוקר  הכלכלי  מהמצב  שלחוצים  מעט  לא  יש  ייפתחו.  וישועה 
הבית  משלום  משתוללות,  וממגיפות  בעולם  ממלחמות  המאמיר, 
עיניים  נושאים  כולם  וקהילתיים,  משפחתיים  ומסכסוכים  הרעוע 

מייחלות...
והיין  ובפורים נפתחת להם הדלת, ובענק ממש. כי מתוך השמחה 
הנשפך כיין, זה הזמן לשאת 'כוס ישועות' מלאה על גדותיה, לנצל 
את עת הרצון ולקרוע שערי שמים לרווחה, כדי להביא אחת ולתמיד 

דחיפות  אין  מיוחדת,  רצון  עת  צריך  לא  המיוחלת.  הישועה  את 
יש  בפורים  כי  נהיה,  בו  המיקום  חשוב  פחות  סגולי,  תפילה  בסדר 

דרמה עולמית:
הרה"ק רבי יחזקאל משינאווא זי"ע בסורו 'דברי יחזקאל' במאמרי 
הכהן  של  הכח  את  מקבל  יהודי  כל  הוורים  ביום  כי  חושף  וורים, 
יהודי,  כל  מזה?!  יותר  יש  הכיוורים.  ביום  הקדשים  בקודש  הגדול 
בכל מקום, בכל מרב, מקבל את היכולת שהכהן הגדול זוכה לאחוז 
בה רק אחת בשנה, ביום ובמקום המקודש ביותר. בוורים – כל יהודי 
מקבל לידיו את הכח הזה. היכן שהוא נמרא, בכל שעה במשך היום 

–יכול הוא לועול ככהן גדול ביום הכיוורים!
פורים  במאמרי  זי"ע,  משמואל'  ה'שם  בעל  הרה"ק  גם  מגלה  וכך 
של  כח  שיש  יודעים  כולנו  העליון:  מהעולם  מדהים  גילוי  תרע"ז, 
'צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים', שלצדיקים יש כח לגזור על 
דעתו  את  מבטל  כביכול  הוא  ברוך  והקדוש  לטובה,  ישועה  אדם 
לדעת הצדיק, ומעניק את הישועה. היודעים אתם מתי לכל יהודי 

יש את הכח הזה?! – כן, בפורים! 
כי בוורים, כך כותב ה'שם משמואל', כל יהודי מקבל לידיו את הכח 
האמור במגילה 'ובבוקר אמור למלך'. הוא לא מבקש, הוא אומר, הוא 
נותן הוראות... כן, חיים מירושלים, נתי הנתנייתי, יענקי הבני ברקי 

Yonatan Sindel/Flash90
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הוא  ברוך  שהקדוש  לרדיקים  הווכים  אלה  כל   – אביב  מתל  וחביב 
לומר  האדם  ביד  יש  זה  'ביום  הזהב:  ובלשונו  להוראותיהם,  מריית 
הרדיקים  כעניין  תועל,  ומה  תעשה  מה  כביכול  הוא  ברוך  לקדוש 

הגוזרים על הקדוש ברוך הוא והוא עושה!'
ולא רק בישועות שאנו זכאים להן, אלא 'ומה בקשתך עוד ותעש' – 
כביאורו המאיר של הרה"ק בעל ה'מראה יחזקאל זי"ע בהגדה של 
פסח על הקטע 'הא לחמא עניא': גם ה'עוד', גם מה שלא מגיע לנו, 
גם מה שנדרשת מידת עזות או  בו,  לזכות  גם מה שאיננו אמורים 
אומץ כדי לבקש מבורא עולם – גם בזה 'ותעש', גם בקשות כאלה 

מתמלאות ביום הזה!
קורים  הללו  הגדולים  הרגעים  קרובה,  ההזדמנות  יקרים,  אחים 
אינטנסיבי  בעיסוק  רק  עלינו  לחלוף  לוורים  ניתן  בל  השבוע! 
האמיתית  הבונבוניירה  בבונבוניירות.  ברלוונים,  מנות,  במשלוחי 
רק  מעורב,  ברלוון  ארוזה  הנכסות  הישועה  בשמים,  לנו  ממתינה 
נושיט את היד וניגע בשרביט הזהב הוורימי שמשויע ישועות, רק 

נזעק ונתחנן למלכו של עולם לישועה ביום הגדול הזה!
שערי שמים נותחים, הישועות נשוכות כיין וורימי תוסס ומבעבע. 
לערמנו  נעשה  הבה  אמת,  ישועת  בלי  יחלוף  לא  הזה  שהיום  כדי 
רשימת ישועות אותן נבקש ביום הזה, על ערמנו, על מכרינו וידידינו, 
המלחמה  באיזורי  מרויים  יהודים  המוני  כולו.  ישראל  בית  על  וגם 
הניטשת עתה, ומרוים לישועה. הבה ננרל כל רגע מהיום הגדול כדי 
לבוא אל המלך, להתחנן לו ולבקש מלוניו, כי אז יאמר לנו המלך 

'מה בקשתך ויינתן לך!'

התהלים ש'חתך' שנות ריויה...
ברק  בני  העיר  חוצות  תשס"ב.  הפורים  יום  של  בעיצומו  זה  היה 
תוססים כהרגלם ביום הזה, הרצים יוצאים דחופים ומשלוחי מנות 
בידיהם. בכל קרן רחוב נרשמים דיונים ערים בין כהנים גדולים בני 
שמונה עד עשר, הצועדים לצד אחותם הכלה הקטנה, שביום הזה 

זכתה סוף סוף...
רבי אריה יושב בביתו, ולבו מלא כאב. למעלה מחמש שנים חלפו 
או  קטנה-גדולה  כלה  איזו  בידיו  להחזיק  יכול  היה  כבר  נישא,  מאז 
ליצן עליז וחייכן. לא זה ולא זה, רק המתנה ארוכה, כואבת, מייסרת. 
לילד  ציפיה  של  ארוכות  שנים  ושיממון.  ריק  אכזבה,  ועוד  אכזבה 

שיבוא כבר, שישמח או שיצעק, שיבכה או שירקוד. רק שיבוא...
ממהרים,  הכל  בחוץ  שבעתיים.  הכאב  מתעצם  פורים,  כמו  ביום 
ולמנהלים.  לגננות  ולמורות,  למלמדים  מנות  משלוחי  בידיהם 
הילדים שלהם לא נותנים מנוחה עד שהעניבה תשב בדיוק במקום 
והשפם הסינטטי יסורק למשעי. אבל רבי אריה רק ממתין, שיבוא 
גננת  לו משלוח מנות, או  לו מלמד שצריך לתת  כבר הילד שיהיה 

שצריך להכין לה עיצוב!
נזף   – היום!'  'פורים  הנוגים.  מהרהוריו  באחת  ניעור  הוא  לפתע, 
הוא  לו  לא  בכוחות  ושמחה!'  צהלה  יעקב  'שושנת  קמעא,  בעצמו 
מתנער, ויורד אל הרחוב הצוהל. מתעלם מכל מה שמעורר בו את 

הכאב, ואץ רץ, ממוקד במטרה, אל עבר בית המדרש.

הוא ווסע ונימה בלאט, בית הכנסת כמעט ריק מאדם. הכל עסוקים 
במרוות היום, ארים ומתרוררים. עוד מעט, בשיוולי היום, כשהחמה 
ושמחה'.  'משתה  לסעודת  יתכנסו  הכל  קרניה,  את  לאסוף  תתחיל 

עכשיו – כולם עוד עסוקים בשאר מרוות היום, ויש לו את הזמן...
הוא ניגש אל ארון הקודש ונעמד בחזיתו. נוטל לידיו סור תהלים, 
כשדמעות  לקרוא,  מתחיל  הוא  לתאר  שאין  הנוש  ובהשתוכות 
רותחות זולגות במורד לחייו. 'אוי, א-לי א-לי למה עזבתני', החסרים 
ילדים בשמי מעל לתת לי גם כמה כאלה? כמה אושר לרוות ולייחל? 

לא הגיעה עת הישועה, זמן להתרונן בשמחה?!
שנים של כאב, של ציפיה, של שאיפות גדולות המתנפצות שוב ושוב 
– התנקזו לשעה ארוכה של אמירת פרקי תהלים נלהבת, בדמעות 
בין  וביטוי  מקום  לה  מצאה  הכאב  סאת  כל  משתפך.  ובבכי  שליש 
פרקי התהלים, שנאמרו בהתלהבות נרגשת, בפתחון לב יוצא דופן. 
שעה ארוכה עמד מול ארון הקודש והתחנן כבן לפני אביו שבשמים, 

ולא נחה דעתו...
כולו,  התהלים  ספר  את  בניחותא  אומר  לפרק,  מפרק  עובר  הוא 
הזמן  וזה  פתוחים,  שמים  ששערי  חש  הוא  מקום.  לאף  ממהר  לא 
להיכנס בעדם, לדפוק על השולחן, להתעקש בכל הכח. עם כל פרק 
נלהבת.  ויותר  יותר  הפכה  תפילתו  וגברה,  התרגשותו  הלכה  ופרק 
וכשספר התהלים הסתיים – חש הקלה פושטת בלבו, תחושה שהיו 

לרצון אמרי פיו והגיון לבו, וישועתו קרובה לבוא.
מספר שעות חולפות, ובאותו היכל בית המדרש נערך השולחן הטהור 
לכבוד היום, בראשות מורי ורבי הרה"ק בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה 
זי"ע, שיומא דהילולא שלו חל בשבוע שעבר והוא ימליץ טוב בעדנו. 
רבי אריה שניצב שם יחד עם ההמונים, מקבל מהרבי ברכת 'לחיים' 
הוא שב  יקרה...  זה  וברכה כמו איתות מן שמיא: השנה  עם איחול 
לביתו בכוחות מחודשים, מרגיש שבפורים הזה עשה משהו שטרם 

עשה מעודו, שהשמחה לה הוא מצפה – קרובה מאי פעם!

הוא ווסע ונימה בלאט, בית 
הכנסת כמעט ריק מאדם. הכל 
עסוקים במרוות היום, ארים 
ומתרוררים. עוד מעט, בשיוולי 
היום, כשהחמה תתחיל לאסוף 
את קרניה, הכל יתכנסו לסעודת 
'משתה ושמחה'. עכשיו – כולם 
עוד עסוקים בשאר מרוות 
היום, ויש לו את הזמן...
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וזה קרה, כך בדיוק. וחות מעשרה חודשים חלוו, עד שרבי אריה זכה 
שהרקיעה  השמחה  את  להורים.  הוכו  ורעייתו  הוא  זכר,  בן  לחבוק 
שחקים לא נוכל לתאר, היה זה כעין מזכרת ליום הוורים השמח, בו 

ועל את השמחה הזו!
אריה  רבי  הרה"ג  ידידי  המעשה,  מגיבור  שמענו  כולו  הסיפור  את 
לייב אלבום שליט"א, ראש כולל 'אליבא דהלכתא' דחסידי נדבורנה, 
שחווה  כפי  הפורים  בימי  התפילה  כח  את  לראשונה  כאן  החושף 
בעצמו, את הישועה לה זכה בזכות דמעותיו ותפילתו ביום הפורים, 

כדי ללמד את כולנו:
לנו  שיושבת  ררה  עלינו,  שמעיק  משהו  יש  לכולנו  יקרים,  אחים 
על הלב. השבוע מגיע הרגע הגדול בו נוכל להיורד מהררות שלנו 
אחת ולתמיד, להיוושע בתשועת עולמים. ביום הוורים שערי שמים 
הוא  אליה  הישועה  את  בו  לועול  יכול  יהודי  כל  לרווחה,  נותחים 
נכסף. אחים יקרים, בל נחמיץ את ההזדמנות, בל ניתן ליין לבלבל 

ולסחרר אותנו...
ולהתחנן  המלך  אל  לבוא  כדאי  הוורים  ביום  לועול,  הזמן  השבוע 
לא  אם  התוילות...  על  להתקמרן  לא  בכוחות,  לחסוך  לא  אליו. 
עכשיו – כששערי שמים ותוחים – אימתי. הבה ננרל את עת הררון 
נרגשת מעומקא בליבא, הבה נעמוד בשער המלך בלבוש  לתוילה 
שק ונזעק זעקה גדולה ומרה. כי רק כך נזכה לראת מלוניו בלבוש 
תכלת וחור ועטרת זהב גדולה, וכולנו - כל המרוים לישועה - נזכה 

לרהול ולשמוח בישועת ה'!

המסמכים הסותרים והבעיה הנעלמת...
היה זה בחורף תש"פ, בבית אחת המשפחות בברוקלין שבניו יורק. 
הפכו  וכשאלו  עזים,  בטן  מכאבי  סבלה  המשפחה  מבנות  אחת 
לעצת  פנו  הם  בגו.  דברים  יש  כי  ההורים  הבינו   – וקשים  לתכופים 
רופא המשפחה שהפנה אותם לרופא גדול ממנו, אולם גם הרופא 
הילדה  את  ושלח  התעלומה,  דבר  את  לפענח  הצליח  לא  הגדול 

הקטנה לבדיקות דם מקיפות.
זימן הרופא את הורי הילדה ללשכתו,  כשתוצאות הבדיקה הגיעו, 
והסביר להם את המצב לאשורו. נתוני בדיקות הדם אינם מותירים 
ערכים  קשה,  בעיה  מקננת  הילדה  של  במעיה  כי  לספק  מקום 
תזונתיים מסויימים בולטים בחסרונם, ואחרים מצויים ברמה גבוהה 
מדי. 'נראה' – אמר הרופא בהסתייגות – 'כי הילדה סובלת מצליאק – 
מחלה שאינה מאפשרת לגופה לפרק גלוטן, וממילא מעתה ייאסר 

עליה השימוש בכל סוגי הדגן...'
ההורים שמעו, וחשו כי האדמה נוערת תחתיהם. בתם עודנה רעירה 
העלו  לא  הם  אך  עזים,  ממיחושים  סובלת  היא  כי  אמת  לימים, 
בדעתם כי מדובר בסוג של מחלת מעיים מורכבת למדי, המחייבת 
דגן. הם ביקשו  - כל החיים!, ממזונות בסיסיים כמו מיני  הימנעות 
להבין עוד על הבעיה והסיבות לכך שהרווא חושש לה, ועד מהרה 
הבינו שהרווא בערם מודיע להם כי הבעיה הזו קיימת, אלא שהוא 

רורה שייווערו בורווסור ממוחה לאישור העניין סווית...
רב  שנסיונו  אדם  מהולל,  פרופסור  של  שמו  את  להם  הציע  הוא 

לאותו  הפניה  להם  והנפיק  אלה,  כגון  בעיות  היא  ומומחיותו  שנים 
רופא. בהפניה כתב כי הוא חושש שמדובר ל'ציליאק', והסביר את 
המניעים לחששו זה. הוא ביקש מההורים כי ימהרו לקבוע תור אצל 

הרופא הנכבד, והלה יודיע להם כדת מה לעשות מכאן ואילך...
ברגליים כושלות, חסרי אונים ונטולי כוחות, עזבו ההורים המודאגים את 
חדרו של הרופא, כשתוצאות בדיקות הדם וההפניה לפרופסור בידיהם. 
המומחה,  הפרופסור  של  למזכירות  להתקשר  ומיהרו  לביתם  שבו  הם 
אשר משרדו שוכן אי שם בבניין מפואר במנהטן הסואנת. התור הקרוב 

ביותר היה לחודש אייר, והם ניאותו להמתין לו, ולקוות לטוב.
כל הסיפור הזה התרחש בשולי החורף, ימים ספורים לפני הגיע יום 
הפורים הגדול. האם שליבה דאב לנוכח הבשורה לא מצאה מנוח, 

והיא החליטה לנצל את יום הפורים כדי להעביר את רוע הגזירה...
כן כבר  פורים. הרחוב שסאן לפני  ליל  בוקר שקיטה,  שעת לפנות 
ורגוע  שליו   – שעות  כמה  עוד  ורועש  סואן  שיהפוך  הרחוב  שקט, 
עדיין. האם השכימה ממיטתה, נטלה את ידיה ועברה לסלון הבית. 
בתה,  שם  את  הזכירה  מהארון,  התהלים  ספר  את  הוציאה  שם, 

ופצחה באמירת תהלים נרגשת.
שעות ארוכות ישבה והתוללה ברגש ובדמעות, מחננת וני רווא כל 
הבדיקות  תוראות  נכון,  ליבה.  מקירות  מתוללת  בתה,  למען  בשר 
מוכיחות את שהן מוכיחות, מסקנת הרווא כנראה נכונה. אבל אוילו 
חרב חדה מונחת על רווארה היא אינה מתייאשת, ובהגיע יום הוורים 
בו 'כל הוושט יד נותנים לו' – היא וושטת את היד ובחוזקה, לקבל 

משמים ישועה על טבעית!
ספר  את  האם  הניחה  שליש,  בדמעות  ממושכת  תפילה  לאחר 
יום  את  לנהל  החלה  היא  לנס.  מייחלת  גדולה,  בתקווה  התהלים 
אבל  העניין.  מכל  שוכחת  כמו  גדולה,  בשמחה  בביתה  הפורים 

במקום אחר לא שכחו ממנה...
פורים חלף, גם פסח עבר, הגיע חודש אייר. ימים ספורים לפני התור 
ומבקשת  המשפחה,  לאם  הפרופסור  מזכירת  מתקשרת  שנקבע, 
להבהיר כי בעקבות התפרצות הנגיף – כל מטופל יכול לבוא בליווי 
אדם אחד בלבד. ההורים שתכננו לבוא יחדיו לביקור הגורלי, ייאלצו 

להחליט מי מביניהם יתלווה לבתם, ומי יישאר בבית במתח...
לאחר סיום השיחה, תוך כדי שהאם מהרהרת בלבה את מי עדיף 
לשלוח אל הפרופסור, לפתע היא ננערת באחת. רגע, בעת האחרונה 
לא נרשמו כל כאבי בטן, שקט ושלווה! – היתכן כדבר הזה?! – היא 
מקמטת את מצחה אגב מאמץ לחדד את זכרונה, ולא נחה דעתה 
עד שהיא שואלת את בעלה ואחר כך גם את בתה. כן, בחודש וחצי 

האחרונים לא היו כל כאבי בטן, הם חלפו לחלוטין!
מעניין!

את  לאחור  משחזרת  היא  להבין.  ומנסה  ממקומה,  מזנקת  האם 
היה  בשוליו  ייסורים,  רווי  היה  החורף  כי  וזוכרת  הכאבים,  תולדות 
הביקור ארל הרווא הראשון ואחר כך השני, הבדיקות וכל היתר. כל 
זה קרה תוך כדי כאבי בטן עזים. אולם מאיזה שלב הם וסקו? אולי 
מיום הוורים ואילך?! אכן כן! זכרון דברי הימים מעלה שיום הוורים 

חולל מהוך!

המשך בעמוד 22
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המשך מעמוד 1 | מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א

המשך מעמוד 2 | הגה"ר רבי אלימלך בידרמן שליט"א

המשך מעמוד 8 | הגאון הרב מאיר רימרוט שליט"א

המשך מעמוד 9 | הגאון רבי שלמה זלמן ורידמן שליט"א

כי אתה פסול לעבודה בבית המקדש,  "הלא תדע  פניו:  שחוק על 
שכן בעל מום אתה שאינך רואה בלי משקפיים..."!

'במה',  ענייני  כל  על  מקיף  קונטרס  לחבר  רבינו  חשב  בצעירותו, 
שהיתה בזמן שהיו ישראל מקריבין עליה קורבנות. ואכן העלה כמה 

מחידושי תורתו ב'שיח השדה' )חלק ג', מנחות ובעוד מקומות(.
בית  "שיבנה  עשרה:  שמונה  תפילת  בסיום  יום  בכל  מבקשים  אנו 
המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך", והקשה רבינו שליט"א: 
חלקנו  'תן  לבין  המקדש  בית  לבניין  תפילה  בין  שייכות  מה  וכי 

לנו  ישנם חלקים רבים בתורה שקשה  רבינו:  יישב  בתורתך'? אלא 
להבינם, כל זמן שאין בית המקדש על מכונו, כגון סדרי העבודה על 
כל הפרטים והמון עניינים, עד שלא רואים ממש - קשה מאוד מאוד 
להבין אותם, וגם כשבית המקדש בנוי, הרי כל מי שהיה רואה את 
העבודה המיוחדת של מלאכת שמים, היה מכוון גם הוא למלאכת 
שמים ועוסק בתורה )תוס' ב"ב כ"א א( וזהו, אפוא, עומק הבקשה 
"שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך". אמן ואמן!

)מתוך דברי שי"ח 162(

בדברים,  חברו  את  שמעודד  כגון  ממש,  של  חשיבות  בה  שאין 
יראה  לבוא  לעתיד  אולם  כלום,  עשה  שלא  לעצמו  וחושב 
ויקבל  ונצורות,  גדולות  והתאמצות אחת קטנה פעל  שמפעולה 

שכרו משלם על הכל.
על הדברים האלה היה חוזר הגאון רבי יעקב גלינסקי זצ"ל, והוסיף 
את  הצרות  כשתקפו  לפ"ק,  תרפ"א  שבשנת  זה,  לסיפור  סיום 
ישראל, החליטו שמונה עשרה בחורים מתלמידי ישיבת נובהרדוק 
לברוח מגבולות רוסיה, מבלי שיהיה להם אישורי יציאה. לדאבון לב 
והיו כולם בסכנה גדולה, כי  ידי שוטרי הגבול,  נתפסו הבחורים על 

בדרך כלל היו מענישים את הבורחים בעונש מיתה. 
משהגיעה הבשורה הקשה אל התלמידים שנשארו בישיבה, שלחו 

זצ"ל  גראדזינסקי  עוזר  חיים  רבי  הגאון  הדור  לגדול  הודעה  תיכף 
לשאול כדת מה לעשות, והוא שלח אותם לאותו יהודי שהציל את 
הבחורים,  את  לשחרר  מהמלך  ויבקש  שימהר  רודפיו,  מידי  המלך 
גלינסקי  הגר"י  סיים  ובזאת  לחיים,  המוות  מן  ניצלו  אכן  ידו  ועל 
במתיקותו: "המלך הודה לאיש מצילו שהציל את כל תושבי רוסיה, 
אך אני מוסיף ואומר, שבפעולתו זו הציל עוד שמונה עשרה בחורי 
שבין  אלא  עוד  ולא  רוסיה(,  גויי  מכל  כמה  פי  )החשובים  ישיבה 
ואף  זו היה גם הבחור רבי יעקב ישראל קנייבסקי,  קבוצת בחורים 
הוא ניצל מן הסכנה על ידו, ונמצא שבפעולה אחת גרם להאיר את 

כל העולם כולו בתורתו של אותו גאון וצדיק".

)מתוך 'באר הפרשה' ויקרא פ"ב(

מחוץ  מוכר  אני  המריצות  את  מריצות!  מבריח  אני  ולא!  לא  חול? 
לגבול במחיר מפולפל, ומזה אני מתפרנס"...

מה התברר? השומר התרכז בטפל, בחול, ולא הסתכל על העיקר: 
על המריצות!

טפלים  בדברים  מלא  הרחוב  'חול'.  מאד  הרבה  יש  בפורים  רבותי! 
ושטותיים, וחלקם אף מסוכנים מאד או מזיקים לבריאות. לצערנו 

הרב, יש רבים המתפתים להתמקד בחול הטפל...

זאת במקום להתמקד במריצה: פורים הוא יום המסוגל לריצה כלפי 
מעלה! בפורים "כל הפושט יד ומבקש רוחניות – נותנים לו"!

הבה נניח את הטפל ונתפוס את העיקר!
סיעתא  מהשי"ת  לבקש  הזה,  והגדול  הנפלא  היום  את  ננצל  הבה 

דשמיא לעלות מעלה מעלה בתורה וביראת שמים.
נזכור: שערי שמים פתוחים ביום זה!

)מתוך 'שוחר טוב' פורים(

מימרא  אם  ביניהם  כשהתווכחו  הוד,  נורא  מעמד  היה  פעם  מדי 
התוספות  אם  או  ח',  פרק  בסוף  או  ז'  פרק  בסוף  נמצאת  פלונית 
בענין פלוני הוא בדף י"ג או בדף י"ד, מ"ז או ל"ז וכדומה, עד מהרה 
הוצאה גמרא מהארון, לתדהמת כולם לפעמים צדק הבחור, כמה 
פעמים צדקו גם שניהם כשאחד כיוון לענין פלוני והשני לענין דומה, 
המעמד עשה רושם כביר בל ימחה על המספר הנ"ל, אשר היה נרגש 

מאוד, וכמה ימים אח"כ היה ממש משולהב מאותו מעמד.
הוסיף,  עצומה,  התרגשות  מתוך  הסיפור  את  הנ"ל  שסיפר  לאחר 
שלמחרת בתפילת ערבית פגש את הבחור עוד הפעם, ושוב חיכה 
בכוח  אותו  לדובב  ניסה  ואח"כ  תפילתו,  שיסיים  עד  רב  זמן  עליו 

שיאמר לו במה הוא תולה זכייתו זו, מלבד כמובן לימוד בהתמדה...
שלומד  מי  ושכל  ממנו,  רוצים  מה  יודע  כאינו  השתמט  הבחור 
וניסה להעביר את הנושא מדי פעם, אך עם כל  ברציפות הוא כך, 
שזקנתו  במה  הדבר,  תולה  שאביו  עצום,  משפט  פלט  לבסוף  זאת 
היתה מרבה באמירת תהלים ותפילות במיוחד על ענין זה, שתזכה 

לכאלו יוצ"ח, ולכן עזר לה הקב"ה בנכד כזה...
ללמדך שכדי לזכות לבנים טובים, צריכים לבכות ולהתחנן ולהתפלל 
בנים עוסקים  ובני  זוכים לבנים  ואז   – "ויבך אותו אביו"   – ועוד  עוד 

בתורה ובמצוות.

)מתוך 'נועם שיח' מכון אפריון לשלמה, ויקרא תשפ"ב(
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המשך מעמוד 11 | הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א

המשך מעמוד 14 | הרב בנימין בירנרוויג

המשך מעמוד 20 | הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

ישרותו וצדקת דרכיו, ואל לו לדאוג כי לא יאונה לו כל רע, אך ביקש 
ממנו, שלצורך מראית עין של חבר מרעיו הׁשופטים, עליו להשמיע 
מהחרבות  יחוש  ושלא  בביטחה,  ועדה  עם  קבל  טענותיו  כל  את 

הׁשלופות. 
טענותיו  את  והשמיע  לאולם  נכנס  סופר'.  ה'חתם  נהג  כן  כדבריו 
זכאי  יצא  שהוא  הראשי,  הׁשופט  פסק  כשלאחריו  ובשלוה,  ברגע 
וחתימתו  שהיות  בטענה  עליו,  שהוטלו  מהאשמות  ונקי  במשפטו 
האישית לא מתנוססת על פסק הדין, רק חותמת בית דינו, אין הוא 

נושא באשמת הגזלה, ובוודאי שאין לתלות על צווארו אשמת מרד 
בׁשלטון הצרפתי.

ה'חתם סופר' התפעל אז שוב, מהבחינה שהנהיג הקדוש ברוך הוא 
התברר,  למפרע  יראו".  לא  ופני  אחורי  את  "וראית  של  בבריאה 
הצרפתי  החייל  של  בואו  את  הבורא  סיבב  שנים  עשרות  שלפני 
למינץ, והוכרח למורת רוחו לישון עמו בחדר אחד, כדי שבסופו של 

דבר זה מה ׁשיעמוד לו להצלה וישועה.

)מתוך 'אוצרותיהם אמלא' כי תשא(

חשש רבי ישראל שלא יוכל לקיים מצות הצדקה בהידורה, לדאוג 
לעניים לרוממם ולכבדם! כי זו היא מעלת הצדקה!

מצמיח  צדקות  "זורע  התפילה  את  כך  על  להמליץ  אפשר  לסיום 
ישועות" כפי שכבר כתבו בספרים הקדושים, שאדם ש'זורע צדקה' 
הוא 'מצמיח ישועה', אבל יש להוסיף שכשהנתינה של הצדקה היא 

לא רק נתינה אלא זריעה - שכמו שאדם זורע זרע הוא בודק ובוחן 
את הדברים והדרכים הכי טובות כדי שהזרע יקלט יצמח ויגדל, כן 
וגמרנו,  כנתינה לעני  בנתינת הצדקה המעלה היא לתת צדקה לא 
זו   – זו  אלא כנתינה עם לב מחשבה ותחבולה שירגיש טוב בנתינה 

פסגת מעלת הצדקה והיא צדקה המצמיחה ישועות!

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

היא מתקשרת לרופא שהפנה אותם אל הפרופסור, והלה מבקש לעיין 
בתיק בשנית. הוא מביט בתיק הרפואי, ופוסק קצרות: 'אין לי מושג. 
אני שלחתי אתכם אל הפרופסור? – כן, אני רואה שכך רשמתי, אבל 

אינני רואה כל סיבה לכך! התור מיותר, תבטלו אותו. הילדה בריאה!'
אלימלך  רבי  הגה"צ  המשפיע  אל  סיפורם  את  ששלחו  ההורים, 
שני  את  בידיהם  מחזיקים  הם  כי  מעידים  שליט"א,  בידרמן 
לפני  ימים  כמה  כותב,  הרופא  בו  ה'מרשיע',  המסמך  המסמכים: 
פורים, שכל הנתונים מוכיחים שמדובר ב'ציליאק', ומפנה אותם אל 
הפרופסור. ולצידו, המסמך ה'מזכה', בו הרופא כותב כי אין להם כל 

צורך בביקור, הכל בסדר!
מי   – ויום הוורים  – באמרע היה וורים.  מדהים! מה קרה באמרע? 
שמנרל אותו נכון, יכול לזכות שהעולם ישתנה לכבודו, שהכל יתהוך 
לטובה. יום הוורים הוא הזדמנות חד שנתית נולאה, בה 'כל הוושט 
יד נותנים לו', וותחים עבורו שערי שמים. זה דורש תוילה, זה מחייב 

דמעות, זה לא יקרה בלי שנקיש בשערי שמים בכל הכח...
ידידינו  למען  למעננו,  ליבנו  מעומק  נזעק  היטב,  שנתולל  וככל 
כולו  ישראל  עם  למען  לישועה,  הזקוקים  מכרינו  למען  וקרובינו, 
הזהב,  לנו את שרביט  יושיט  נזכה שבורא עולם  כך   – השרוי בררה 

ויזכנו לשמוח בישועת עולמים!

שמחה כוולה בתוילה קררה...
ע"ה,  טויסיג  הרבנית  של  לביתה  בשנים.  עשרות  לפני  זה  היה 
בני  הגיעו  שליט"א,  אהרן  רבי  הגה"צ  המשפיע  יבלחט"א  של  אמו 
מצפה  ה-28,  בן  בנם  יושב  בביתם  צרתם.  את  ותינו  לב,  שבורי  זוג 

היא  גם  מייחלת   ,26 בת  'רק'  בתם,  אחריו  ביתו.  בהקמת  לישועה 
לרגע הגדול...

הרבנית שמעה, וליבה נעצב. היא פנתה לבנה – רבי אהרן שליט"א - 
ממנו שמענו את הסיפור, והציעה לו כי ביום הפורים יסע אל הכותל 
המערבי, ויתפלל שם למען האח והאחות מעוכבי הזיווג. היא ידעה 
שפורים הוא יום עמוס במצוות ובמשימות, וביקשה ממנו כי למרות 
תפילה  ולו  למענם,  שם  ויתפלל  המערבי  הכותל  אל  יסור   – זאת 
קצרה, כי בפורים אפשר לפעול ישועות גדולות גם בדקות ספורות. 
אל  הגיע  הפורים  וביום  לבקשה,  ציית  אהרן  רבי  כי  לציין  למותר 
ולפיכך הצליח  גדול,  בו קהל  ביום כמו פורים אין  הכותל המערבי. 
כך  כל  המצפים  והאחות  האח  למען  ולהתפלל  בשלווה,  להתרכז 

לזיווגם. הוא התחנן ברגש רב, ואחר – שב לביתו, מצפה לישועה...
הוורים,  מיום  מחודש  וחות  חמץ,  בדיקת  בליל  ובגדול:  קרה,  וזה 
בא הבן בברית האירוסין. שנות המתנה ארוכות הסתיימו להן וחות 
לא  הוורים.  ביום  המערבי  בכותל  הנרגשת  התוילה  מאז  מחודש 
חלוו אלא שבועיים וקרת, ובליל ראש חודש אייר התארסה גם הבת 

בשעה טובה ומורלחת!
בקשתך  'מה  אדירה.  הזדמנות  גדולה,  שמחה  בא,  וורים  ללמדנו: 
די  יש  המושיע  למלך  להתעקש.  להתחנן,  לבקש,  רק  לך'.  ויינתן 
לקוראים  אותן  יתן  והוא  לכולנו,  לחלק  באמתחתו  ישועות  והותר 

אליו באמת ביום הוורים. הבה נעשה זאת מכל הלב!

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

מתוך הספר המפואר פניני פרשת שבוע
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 באיזה מקרה כדאי לברך 'אלקי נשמה' דווקא לאחר שינה ביום?
 מתי עדיף לומר תהילים – לוני תוילת שחרית או לאחריה?

 מדוע ררוי לכסות את הראש בטלית?

סיכום 
שבועי 

ב'דף יומי 
בהלכה'

ֵמהלכות ברכות 'אשר ירר' ו'אלקי נשמה'

ונזכר בכך  • מי ששכח לברך 'אשר יצר' לאחר עשיית צרכיו, 

לאחר שעשה צרכיו פעם נוספת – לדעת השולחן ערוך, מברך 

אחת  פעם  מברך  רבים,  אחרונים  ולדעת  פעמיים;  יצר  אשר 

בלבד, וכן הלכה.

שתה,  או  אכל  מכן  ולאחר  יצר,  אשר  בברכת  שהתחייב  מי   •

והוצרך לברך ברכה אחרונה; או להיפך, שאכל ושתה, ולאחר 

מכן התחייב בברכת אשר יצר – יברך אשר יצר, ואחר כך ברכה 

אחרונה.

• למנהג בני ספרד, בנוסח ברכת אשר יצר, אומרים: "ִאי ֶאְפַׁשר 

"ֲאִפּלּו  מוסיפים:  ספרד',  וב'נוסח  ְלָפֶניָך",  ְוַלֲעמֹוד  ְלִהְתַקֵּים 

ֶאְפַׁשר  "ֵאי  אומרים:  ספרד,  בני  למנהג  ואילו  ֶאָחת";  ָׁשָעה 

ְלִהְתַקֵּים ֲאִפּלּו ָׁשָעה ֶאָחת".

שהשולחן  בכך  הברכות  מכל  מתייחדת  יצר',  'אשר  ברכת   •

ערוך והרמ"א מפרשים אותה מתחילתה ועד סופה, באריכות 

שאינה מצויה בשולחן ערוך; כאשר על חלקים מנוסח הברכה 

ֵמֶהם", מובאים  ֶאָחד  ִיָּסֵתם  אֹו  ֵמֶהם  ֶאָחד  ִיָּפֵתַח  "ֶׁשִאם  כגון   –

מספר פירושים.

ה'  אתה  "ברוך  במילים  פותחת  אינה  נשמה',  'אלקי  ברכת   •

אלקינו מלך העולם, ולכן ראוי להסמיכּה לברכת אשר יצר; וכן 

מנהג רוב ככל ישראל בימינו.

• מי ששכח לברך אלקי נשמה, ונזכר לאחר תפילת שחרית – 

ויש  המתים',  'מחיה  בברכת  חובה  ידי  יצא  שכבר  אומרים  יש 

חולקים. ואם ישן מעט ביום, לכל הדעות יברך אלקי נשמה.

המילה  בין  להפריד  יש  נשמה,  אלקי  ברכת  אמירת  בשעת   •

חלילה,  נשמע,  יהיה  שלא  באופן  "ְנָשָׁמה",  למילה  "ֱאֹלַקי" 

כאומר שהנשמה היא אלהיו.

הלכות שונות

לפני  אותם  שיאמרו  עדיף  בבוקר,  תהילים  פרקי  האומרים   •

אלו  שדברים  שכתבו,  ויש  לאחריה.  מאשר  שחרית  תפילת 

אמּורים רק על אלו האומרים את פרקי התהילים בדרך שבח 

ראוי  ובקשה,  תפילה  בדרך  אותם  האומרים  אבל  והודיה, 

שיאמרו אותם לאחר התפילה.

שיוצאים  באופן  אומרּה  והמברך  אחר,  מפי  ברכה  השומע   •

מעיקר  שאינן  מילים  שמדלג  וכגון  בדיעבד,  רק  חובה  ידי  בו 

נאמרת  אינה  שהברכה  בכך  מבחין  כשהשומע  מיד   – הברכה 

כראוי, יכוון שלא לצאת ידי חובה בשמיעתו, כדי שיוכל אחר 

כך לאומרּה בעצמו כראוי.

ֵמהלכות רירית

• לאחר נטילת הידים בבוקר, יש ללבוש את הציצית לאלתר, 

ללא   – אמות  ארבע  ללכת  שלא  שכן  וכל   – לשהות  שלא  כדי 

ציצית. ואין ללבוש את הציצית לפני נטילת ידים.

• לאחר הברכה על ה'טלית גדול', יש לכסות את הראש ואת 

הפנים – עד הֶּפה, ולא עד בכלל – בטלית, ולאסוף את ארבע 

ארבע  הילוך  של  זמן  למשך  השמאלית,  הכתף  אל  כנפותיה 

אמות.

מכניע  זה  שכיסוי  משום  בטלית,  הראש  את  לכסות  רצוי   •

את לב האדם ומביא ליראת שמים. וכתבו אחרונים, שבשעת 

התפילה, מתחילתה ועד סופה, צריך לכסות את הראש בטלית.

'עטרה'  הטלית  גבי  על  לתפור  דנא,  מקדמת  ישראל  מנהג   •

ִמַּבד, במקום בו מכסים את הראש, כדי ששתי הכנפות שלפניו 

תהיינה תמיד לפניו, ואלה שלאחוריו תהיינה תמיד לאחוריו.
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איזה תענוג זה ככה בסוף זמן, לחוות 'ורישקייט' בכזה עורמה, לשמוע 
את כל ה'טריים' בתחילת הדרך. בקירור - אלול וינת וורים...

החיזוק של 'יום כיוורים' כ'וורים'

רוצים  אם  כ-פורים.  הוא  כיפורים  יום  המפורסמת  האימרה  ידועה 
לקשר בין שני הימים האלו. תשמעו סיפור קטן.

ספק  ללא  הוא  בעולם,  והבולטים  הגדולים  התשובה  ממרכזי  אחד 
אלבז  ראובן  רבי  הגאון  של  בראשותו  החיים',  'אור  שבישיבת  זה 

שליט"א. 
בתשובה  לחזור  הרוצים  הארץ  רחבי  מכל  ומבוגרים  צעירים 

מתמגנטים ממש למקום תורה זה.
בישיבה  ושם,  העולם,  בכל  שם  לה  קנתה  החיים'.  'אור  ישיבת 
המפורסמת והמתנוססת לתפארה, יודעים איך להקנות לכל יהודי 
החפץ בכך, את היכולת ללמוד גמרא, להבין את דברי הגמרא ואפילו 

ללמוד בכוחות עצמו דף גמרא. ולהגיע להישגים גדולים. 
ברכי  על  גדלו  שלא  באנשים  כשמדובר  בכך,  מה  של  עניין  זה  אין 

החכמים, ולא הורגלו מצעירותם בהוויות דאביי ורבא. 
היא  הפעילות  של  העומס  תקופת  הכיפורים'.  ל'יום  נגיע  ועכשיו 
אמירת  היא  המפורסמות  מן  והסליחות.  הרחמים  בימי  כלל  בדרך 
הסליחות בבית המדרש של ישיבת 'אור החיים' או אולי יהיה מדויק 
יותר לומר "בבתי המדרש של הישיבה", משום שההיכל הגדול ובו 
וההמונים  אינו מספיק להכיל את הקהל העצום,  כ-1,200 מקומות 
והתפילה שבקומפלקס הענק של  מתכנסים בכל אולמות הלימוד 

'אור החיים'. 
כך, במשך כל חודש אלול ועשרת ימי תשובה מגיעים המונים מכל 
רחבי הארץ, ובסך הכל עוברים ב'אור החיים' עשרות אלפי צעירים 
אל  בבואם  נמס  וליבם  לראשם,  לבנה  כיפה  שחובשים  ומבוגרים, 

הקודש, למשמע תפילתו המתחננת של ראש הישיבה שליט"א. 
שבועות  ובמשך  בהם,  לקנן  ממשיך  רבים  בלב  שנדלק  ניצוץ  אותו 
אל  חדשים  תלמידים  להגיע  ממשיכים  עדיין  מכן  לאחר  וחודשים 

הישיבה מכוחה של אותה התפילה. 
במשך השנה למרות שתלמידים חדשים ממשיכים תמיד להגיע, אך 

הקצב נמוך יותר באופן משמעותי. 

ועכשיו נגיע ל'פורים'.
כך מספר לנו בהתלהבות הרב ישראל היימן, פעיל 'אחינו' שמסייע 

בלימוד ובקליטת התלמידים בישיבה.
עם  מורחבת  אורחים  שבת  בישיבה   התקיימה  שבועיים  לפני 
כ200 נערים מכל רחבי הארץ שבאו לחסות לשבת אחת בצל כנפי 

השכינה.
הייתה שבת מרוממת במיוחד שאפילו הוותיקים שבישיבה טוענים 

שהם לא זוכרים התעלות ועוצמה כזו כבר הרבה מאד שנים,
לבדוק,  לבוא  לנסות,  להחליט  נערים  לעשרות  גרמה  הזו  השבת 

ולהיכנס לפחות לתקופה לישיבה.
אווירה כזו של עשרות חדשים וכל יום מתקבלים חדשים באמצע 
רק  הסליחות  לתקופות  מתאימה  הזו  הכמות  נדיר,  דבר  זה  השנה 
ולנסות  אחד  בכל  להשקיע  ופניות  זמן  יותר  הרבה  יש  שעכשיו 

לשמר ולקרב כל בחור חדש.
ולהנמיך פרופיל כמו  איזה תענוג זה ככה בסוף זמן, במקום ללכת 
'פרישקייט' בכזה עוצמה, ללמוד  שקורה בהרבה מקומות,  לחוות 
כל  את  לשמוע  לחדשים,  אברכים  בהצמדת  ולסייע  בחברותות 

ה'טריים' בתחילת הדרך, ללמד גמרא את השלב הראשון,
בקיצור - אלול פינת פורים...

הרב יהושע לייבזון השבוע



מאזהרות הרופאים, הוציאו מביתו 

מספר פעמים, כדי למנוע בעדו 

לא עזר, מלקרוא בספרים, אך גם זה

שכן הילד היה יושב בחוץ לא פעם 

בחשיכה, תר אחר קרן אור מזדמנת 

וקורא. בסופו של דבר לא נותרה לאב 

והוא הכניסו הדואג כל ברירה,

למחסן עצים להסקה, בסברו כי שם 

בודאי לא יוכל הנער ללמוד, ועיניו 

יוכלו לנוח. אבל הנער לא נח אף לא 

לרגע, הוא פסע לכאן ולכאן באפילת 

המחסן, וחיפש משהו להשביע את 

רעבונו לתורה. בסופו של דבר גילה 

מתחת לערימת העצים ספר ישן 

מים ומאובק, היה זה מחזור תפילה לי

הנוראים, מחוסר ברירה למד מן 

המחזור ושינן בו שוב ושוב, עד אשר 

את כל התפילות וידע על בורי

והפיוטים בעל פה.

ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו 

ט"ו)-יאכל (ז' 

ה"אמרי אמת שאלו פעם את הרה"ק 

מגור זיע"א, מה טעם נאכל קרבן 

תודה רק ליום אחד, שלא כשאר 

ת? השיב הרבי, קרבן תודה הקרבנו

מביאים אותו על נס שאירע ליהודי. 

והרי בכל יום ויום מתרחשים אתנו 

קרבןהסים חדשים, ואיך יאכלו את ינ

מנס של אמש על נס של היום.

513גליון 
י"א תשפ"בשנה 

צופרשת 

ב'-צו את אהרן ו' 

אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר 

רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז 

במקום שיש בו חסרון כיס (רש"י) 

רבי מנחם מנדל מקוסוב מסופר על הרה"ק

זיע"א שאמר, בזמן שבית המקדש היה 

קיים, אדם שנכשל בחטא מביא קרבן 

ומתכפר, בזמן הזה מרבה בצדקה ופודה 

את עצמו מן החטא, ואילו בשבת קודש 

שהכיס ריק ואין בו נתינת צדקה, מה יעשה 

אדם ויתכפר? יהא זריז להזמין אורחים 

עניים עניים לשלחנו לסעודת שבת, ויהיו 

אוכלים ובעלים מתכפרים.

אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה 

ו')-(ו' 

התמדה בלתי פוסקת בתודה 

מסופר על הרה"ק רבי צבי אלימלך 

מדינוב בעל ה'בני יששכר' זיע"א, שהיה 

מאז ימי ילדותו ועד שנות זקנה ושיבה, 

אות ומופת להתמדה בתורה. וסיפרו כי 

עבור לפני במשך שנים רבות כאשר נהג ל

התיבה בימים הנוראים, היה אומר את כל 

פיוטי התפילה הארוכים בעל פה. פעם 

הסביר את פשרה של תופעה זו. התברר 

כי בילדותו סבל מכאבים עזים בעיניו, עד 

אשר אמרו הרופאים שמאור עיניו מוטל 

בסכנה, אם לא ימנע מקריאה לפרק זמן 

מסויים. אולם בגלל אהבת התורה שבו, 

פסיק ללמוד, והגיעו הדברים לידי לא ה

כך, שאביו שראה כי בנו מתעלם 

ויקרב משה את אהרן ואת בניו וירחץ

')ו'ח(אותם במים 

לאהרן, הוא היה משה נעשה סגן הכהנים

מפשיטו, הוא היה מלבישו. וכשם שנעשה 

לו סגן בחייו, כך נעשה לו סגן במותו, 

שנאמר קח את אלעזר בנו והפשט את 

אהרן את בגדיו, ויעש משה כאשר צוה ה'. 

ויעלו אל הר ההר ויפשט משה את אהרן 

את בגדיו. וכי האיך היה יכול משה 

להפשיט את בגדיו כסידרן, העליונים הם

עליונים לעולם, ותחתונים הם תחתונים 

לעולם. אלא זה היה מעשה נסים ועשה לו 

הקדוש ברוך הוא במיתתו יותר מבחייו, 

והעמידו משה על הסלע והפשיטו בגדי 

כהונה, ובגדי שכינה נלבשים תחתיהם 

וילבש אותם אל אלעזר בנו, וכי האיך היה 

לביש את אלעזר בגדים היכול משה ל

וד גדול חלק לו הקדוש אלא כב?כסידרן

ברוך הוא במיתתו יותר מבחייו, שלבשו 

בגדי שכינה תחילה למטה, וחזר משה 

והלביש ,והפשיט אהרן את הבגדים כסדרן

את אלעזר בגדים כסדרן.

(ספרא מכילתא דמילואים צו ב פ"א)

זמני כניסת השבת
5:28ת"א: 5:13ירושלים: 

השבתזמני יציאת 
7:04ר"ת: 6:28ת"א: 6:26ירושלים: 
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הכרת הטובהנסיך שלמד מה זה 

אהבמאדהמלך.יחידלו בןשהיה.ועשירגדולמסופר על מלך

אתלשמחאוכלאיך".לורקנתונותהיומחשבותיוכל.  בנואת

מה?  מאושרויהיהיגדלכיצד, "הזמןכלהמלךחשב?" היקרבני

, זריזיםבמשרתיםמוקףהיההנסיך?"צערידעשלאכדילעשות

, שבעולםטובכלממנונמנעלא.רציםאציםרצונואתשלמלא

הילדהיהברור לכל שהנסיך.ונסיעותטיולים, ומשחקיםממתקים

היהתמידהנסיך! הפוכההיאהאמתאך.העולםביותרהמאושר

אביו.מספיקלונותניםשלאהרגישהזמןכלהוא. מרוצהלא

כיצד, נפלארעיוןעלהמלךחשב, אחדיום.עצותאובדהיההמלך

לארמוןהגיעשבועותכמהלפנירק.היקרבנואתלשמחיוכל

בדיםעלנפלאיםקישוטיםלארוגהיודע, נפלאאומןהמלך

, רקוםמעילהנסיך, לבנולתפורממנולבקשהחליטהמלך.ובגדים

.העולםבכלכמוהושאין, אומןמעשה

הוא, מאומצתעבודהשלחודשיםולאחר. במלאכתוהחלהאומן

קריאתאתלעצוריכללאהמלך.הנפלאהמעילאתלמלךהגיש

קרא!" נפלאמעילאיזה".המעילאתראהכשהוא,ההתפעלות

היקרלבנוהמלךקרא.רבשכרלוושילםלאמןהודההוא. המלך

מתנה! מאדמיוחדתמתנהלךלתתהחלטתי! חביביבני":לוואמר

למלךקרבהנסיך."מידיהמתנהאתותקבלאליגשרב,הוןהשווה

.הנפלאהמעילאתארוזהמחבילההוציאוהמלך.חתוםבמבט

המשרתיםוכל, השמשקרנילאורנצצווהזהבהכסףחוטי

.הנפלאמהמעילעיניהםאתלהסיריכלולאבחדרהנוכחים

תאמרלאתודהאפילו".הנסיךהיה,לגמריאדיששנשארהיחיד

שלחיוךלראותחיכהכההוא, מאוכזבהמלךשאל?" לאביך

.רצוןבליהבןאמר." אבא, תודה. "בנופניעלשמחה

, וחשבהמלךחשב.לעשותאפשרעודמה. ממשנבוךהיההמלך

המלךשלבאורוותו.דופןיוצאמעשהעלהחליטאחרוןוכמוצא

הסוסאת. המלךשלהאישיסוסוהיהזה. במינומיוחדסוסהיה

. ויפהמאדחזקהיההסוס.רחוקהמארץמתנהבתורלמלךהביאו

?" מבנייקריותרלימי".כמוהומשובחסוסהממלכהבכלהיהלא

והודיעלבנוהמלךקרא!"במתנהסוסיאתלואתן, "המלךחשב

הנסיךשמע.במתנהסוסואתלולהעניקרצונועלחגיגיתלו

כחושלינראההוא. במיוחדהזההסוסאתמחבבאיני: "ואמר

ידעולאנסערהיההוא. אוזניולמשמעהאמיןלאהמלך.מעט

עםיהיהמה":ושאלוהאישיליועצוקראהוא.מצערנפשואת

חכםאדםהיההיועץ?"נפשומרעצובלעולםישארהאם? בני

כמהבמשךאיתודיברכךואחרהמלךלשאלתהאזיןהוא, מאד

בפעםלבנוהמלךקרא, החשובההשיחהנגמרהכאשר.שעות

, היקרבני".בפיוהיולגמריאחרותחדשותהפעםאך.נוספת

הנסיך!"בארמוןאתלעזובכרגעאתהמוכרח, עמיהכמוסמטעם

המלךמעובדיכמהתפסוהווכבר, הנאמראתלהביןהספיקלא

.המלוכהמארמוןהרחקהרחק, לסוסיםרתומהבעגלהוהובילוהו

על, העבותליערמעברוהניחוהוהמלךבןאתלקחוהמלךעבדי

, רוציםלא".לבדלגמרינשארהמפונקהנסיך.השדותליד, השביל

לעברהנסיךקרא!"  בלעדיכםמצויןאסתדראני! צריךלאאז, אותי

. בשביללצעודהתחילוהנסיך.בעגלההמתרחקיםהמלךעבדי

.פורחיםופרדסיםשדותדרךהנסיךאתהשבילהובילבהתחלה

.בפרדסהגדליםהעסיסייםמהפירותאכלואףמהנוףנהנההנסיך

, ליערמובילהשבילאם".היערלעברפנההשבילכךאחראולם

.הנסיךלעצמוחשב", אדםבנישלישובבהמשךישכנראה

בחשבוןלקחולא, אלוכגוןבטיוליםמנוסההיהשלאהנסיךאך

גדולתענוגאינובלילההיערבאמצעוטיולהשמשתשקעמעטשעוד

ויותריותרנהיהלאטולאט, היערלמעבההתקדםהנסיך.ועיקרכלל

ראההואאזאבל, לאחוריולשובורצהנבהלמאדהנסיך.חשוך

שמח" אנשיםשםשישאומרתזאת, אורשםישאם".קטןאורמרחוק

הנסיך.לנשבהתחילהקרהורוחגשםלרדתהתחילאזובדיוק.הנסיך

עציםוגזעיבבורותמלאהיההיעראבל.האורלעברלרוץהתחיל

התקרב, מקורורועדרטוב, חבול.צעדכלעלבהםנתקלשהנסיך

בקצההעומדקטןאיכריםביתלפניוראההוא.האוראלהנסיך

הדלת.הדלתעלונקשלביתעדהגיעהואכוחותיובשארית.היער

בןאני".האיכרשאל?" רצונךמה"מגושם. איכרידיעלנפתחה

בידלךישלםוהמלךלביתךבבקשהאותיתכניס, ביערטעיתיהמלך,

הנסיך. אמר" רחבה

מאשר, קבצןיותרנראההיההנסיךובאמת.מלאבפההאיכרצחק

אפשראיוכבר, ומלוכלכיםקרועיםהיוהרטוביםבגדיו. המלךבן

צריךלאאני".הנסיךשלהפארבגדיאתבהםלהבחיןכמעטהיה

עכשיו.הנסיךשלפניועלהדלתאתוטרקהאיכראמר" בביתמשוגע

אחדאף. אמיתיתלצרהשנקלעהביןהוא.אומללבאמתהיההנסיך

אתלשרךהמשיךהואברירהבאין.המלךבןשהואלויאמיןלא

ונקשהקרובהכפרבקצה, עלובהבקתהלעודהגיעהוא.הלאהרגליו

אנא".שאלהוא?" בחוררצונךמה".לופתחמבוגראיכר.הדלתעל

" ללכתלאןליואין, ורעבעייף, מקוררועדאנילביתכםהכניסוני

הבחורשלהעלובלמראהונכמרוהאיכרשלרחמיו.הנסיךהתחנן

מתנדנדספסלעלמקשמזרןלוהציעהוא.הקטןלביתוהכניסווהוא

כאלולמאכליםרגילהיהלאהנסיך.וגסשחורלחםפרוסתלוונתן

ממששהואוהרגישהקשההלחםאתללעוסהצליחבקושיהוא. כלל

האחלידלהתחמםיכולהואסוףשסוףשמחהואאך.בגרוןלונתקע

.לישוןהלךהואהדלהבסעודהנפשואתשהשיבלאחר.המוסק

הואעייפותושלמרות, לנסיךנוחהלאכךכלהייתההחדשההמיטה

שנתואך.נרדםהואהלילהסוףלקראת.רבזמןלהירדםהצליחלא

לנסיךוגם, לחייםהבקתההתעוררההשחרעםמיד.רבזמןארכהלא

מביןאני, "האיכראמר," בחורתשמע".יותרלישוןהאיכרנתןלא

בבושתנשלחאיךנזכרהוא. בצערהנהןהנסיך."ללכתלאןלךשאין

.ביערהאיכרמביתפנים

אתההרי. לעבודחייבאתה, אצלילהישאררוצהאתהאם, ובכן"

מספיקבקושיהלחם. הפרנסההיאקשהכמהעדבעצמךרואה

. אותךגםלכלכלעצמיעללקחתיכוללאאני. ביתיבניאתלכלכל

אמר" אחרמשהו זה, תועלתולהביאלעבודמסוגלאתהאםאבל

.בהכנעההנסיךאמר," לישתאמרמהכללעשותמוכןאני".האיכר



השדהעבודותכלאתהנסיךאתללמדהתחילהאיכרואכן

בעבודותערבועדמבוקרלעבודצריךהיההנסיך. הקשות

כאבגופוכל, הראשוניםבימים.כללאליהןהורגלשלאקשות

חישבגבו, ופצעיםבחבורותמלאותהיוידיו. מהמאמץ

בביתהגסהאוכלגם.ברירהלוהייתהלאאבל.להישבר

מתחילרקהיההנסיךאםאבל.לנסיךאמיתיעינויהיה, האיכר

כךעלורומזהדלתעללומראההאיכרמידהיה, להתלונן

.נשארוהנסיך.הביתאתלעזוביכולשהוא

בארמונוהיפיםבחייונזכרוהיה, לבכותמרבההיההואבלילות

כךכלשהיה, דבריםעלרוטןהיהאיךנזכרהוא.אביושל

צערשהסבזהעלמאדהתחרטהוא.עכשיומהםלקבלמאושר

חייועללהסתכליכלהואעכשיו.טובתואתרקשביקש, לאביו

וחסר, מפונקהיהכמהעדראההוא. אחרממבט, בארמון

היהכמהאחורה,הגלגלאתלהחזיריכולהיהלו.הטובהכרת

בחייוקטןנסקרהאחדיוםטובה. ואזמכירהיהכמהמאושר,

, מפרךעבודהיוםאחרלבקתהחזרכשהוא.הנסיךהקשים של

בביתכמוהולקבלחלםלאשמעולם, מעודןמאכלראההוא

באמתאתה: "אמר, התפעלותואתשראההאיכר.האיכרים

ממשהיההנסיך."מיוחדמשהולךלהכיןהחלטנו, חרוץעובד

בפימיליםאיןמטיבי,, לךתודה: "לאיכרהודההוא, נרגש

שהנסיך, הראשונההפעםהיהזה"תודתיהכרתאתלהביע

ומאז.נפלאההרגשההייתהזו. הטובהכרתבאמתהרגיש

זהאחדיום.האיכרבביתהפתעהלנסיךציפתהיוםכלכמעט

הביןלאוהנסיך, בחיוךלוהגיששהאיכרויפהחדשבגדהיה

חציהיהזהשנייום.כזהמשובחבגדלהשיגהאיכריכולמהיכן

הפסיקלאוהנסיך.במתנהלנסיךהאיכרשנתןחופששליום

.איתוגמלשהואהטובותכלעללאיכרלהודות

, האיכרבביתהרעועהשולחןלידהנסיךכשישבאחדערב

המתנותכלעלמתפלאאתההאין":ושאלהאיכראליוניגש

.הנסיךענה" מאדמתפלאאני"?"האחרוןבזמןלךמעניקשאני

לאכללשקיבלתהמתנותגדול,סודלךלגלותאניעומדובכן"

אביך".פעימההחסירהנסיךשלליבו.האיכראמר" ממניהיו

הנסיך.האיכרהמשיך" מתנותיואתלךששלחזההוא, המלך

וכי? מתגעגעאתה".אותוהציפועזיםגעגועים. מרבבכיפרץ

?" במיוחדטובשםלךהיהלאוהרי? לארמוןלחזוררוצההייתה

הנסיךצעק" מאודיבכלרוצה, רוצהאני".האיכרשאל

הייתיכמהעדהבנתי, האיומהטעותיאתהבנתיאני, "לעומתו

אני, לאבילחזורפעםאיאזכהאםהטוב,הכרתוחסרמפונק

בכבודווהמלךהבקתהדלתנפתחהזהלגמרי, וברגעאשתנה

אי אפשר לתאר. המרגשתהפגישהאת.פנימהנכנסובעצמו

עםחזר, מפונקפעםשהיה, שהנסיךהיה,המשך הסיפור אך

.סובביולכלהטובהכרתמלאהיההואומאז. לארמוןהמלך

העולם.בכלממנוהמאושרבחורהיהולא

הכרת הטוב להקדוש ברוך הוא

"חובת הלבבות" כתוב שמידת "הכרת הטוב" בספה"ק

היא אחת המידות הבסיסיות והכרחיות בעבודת השי"ת, 

והסיבה לכך שהאדם לא מכיר טובה לבוראו, היא מפני 

שחושב שהכל מגיע לו.

לזוג שבמשך שנים רבות גידלו בביתם יתום משל

ודאגו לכל מחסורו. היתום הרגיש בביתם כבתוך שלו, 

ה עושים אתו חסד במשך שנים כה ולא חש שלמעש

ארוכות, באחד הימים הגיע עני לבית ונתנו לו נדבה 

הגונה, ופיו לא פסק מלברך את בעל הבית ולהודות לו 

על חסדו הגדול. לנוכח ברכות אלו של העני, שאלה 

בעלת הבית את בעלה: מדוע העני שעשינו לו טובה פעם 

מגדלים אחת, מודה לנו כה רבות, ואילו היתום שאנו

בביתנו ומשפיעים עליו טובה כה גדולה ותמידית, אינו 

מודה לנו אף פעם? אמר לו בעלה: אם תרצי אוכל לגרום 

לו ליתום שיתחיל להודות לנו. הוא קרא ליתום ואמר לו: 

גידלנו אותך במשך שנים הרבה עד עכשיו, ואנו שמחים 

שהקב"ה זימן לנו מצוה כה חשובה, אולם עכשיו גדלת 

באפשרותך לעהמוד ברשות עצמך, לכן, אני מציע ויש 

לך שתעזוב את ביתי ותנסה לחיות חיים עצמאיים. 

הדברים נפלו על לבו של היתום באופן קשה מאד, אך 

בלית ברירה הוא יצא לרחוב, ניסה להתפרנס ולמצוא 

אוכל, ניסה למצוא מקום מגורים וכו', לצערו לא עלה 

בב ברחובות, כשראה הדבר בידו, רעב ונושפל הוא הסתו

אותו אותו אדם, קרא לו ואמר שהוא רואה שהוא אינו 

מסתדר לבד ולכן, הוא יקבל אותו שוב בשמחה לביתו 

כפי שהיה עד כה. מאותה שעה ואילך ידע אותו יתום 

כיצד להודות למטיבו, העובדה שנישל אותו מכל הטובה 

שהיתה לו, החדירה לדעתו את הידיעה שעושים עמו 

די ועליו להכיר טובה ולהודות על כך.חסד תמי

: האדם חי בעולמו של הקב"ה, וה' משפיע עליו הנמשל

חסד תמידי ללא הרף, אולם האדם שהורגל לכל זאת 

אינו חש בטובה הגדולה ואינו יודע להודות לה' על כך, 

אולם כאשר האדם נקלע ח"ו לצרה או כשפוקדת אותו 

ו וכל נשימה שלו חלילה מחלה, אזי הוא מבין שכל חיי

הינם חסד שהבורא יתברך מעניק לו באותו רגע, באותה 

שעה הוא לומד גם כיצד להודות לה' על חסדיו 

התמידיים, והוא מכיר טובה לה' על כל מה שהוא עושה 

למענו תמיד. 

עפ"י ה"בן איש חי "זיע"א)



לע"נ

זיע"אהרה"ק רבי משה יהושע
אפזיע"בהרה"ק חיים מאיר מויזניץ

נלב"ע כ' אדר תנצב"ה

"דודי קאר"בחסות 
הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב 

052-7655-222מכל החברות 

הצדיק שואב המים

מסופר על רבה של ירושלים ת"ו 

הרה"ק רבי יוסף חיים זונענפעלד

זיע"א (יומא דהילולא י"ט אדר 

שני) שחזר פעם מתפילת שחרית 

עטור בטלית ותפילין, וראה בדרך 

שני ילדים קטנים עמלים לשאוב 

מים מהבור, ניגש אליהם ושאל: 

שואב המים לא מביא לכם למה

ה? ענו הקטנים: אין לנו מים הבית

במה לשלם לו, ואיפה אבא ואימא? 

ם שאל רבי חיים, האבא חולה וג

אימא חלשה ולא חשה בטוב, מיד 

חלץ את התפילין ופשט את 

הטלית, הוציא מידם את החבל עם 

הדלי ושאב להם מים. 

לא לפגוע בכבודו של אדם

מסופר: על אחד מתלמידי 

הרה"ק רבי שלמה זלמן אויערבאך 

כ' אדר) זיע"א (יומא דהילולא

שהזמין אותו לסידור חופה 

וקידושין. כשהגיע זמן החופה נודע 

לרבי שלמה זלמן, מי יהיו עדי 

הקידושין, ונסתפק לגבי כשרותו 

של אחד העדים. התלבט רבי 

שלמה זלמן מה לעשות, מצד אחד 

הרי חייבים העדים להיות כשרים 

על פי גדרי ההלכה, ומאידך כבר 

עד, הזמינו את אותו אדם להיות

ואם יטלו ממנו כיבוד זה עלול 

הדבר לפגוע בכבודו. בשעה זו בא 

לידי ביטוי ענוותנותו ופקחותו של 

רבי שלמה זלמן, הוא ניגש אל העד 

ואמר לו בחיוכו הידוע: אני מבקש 

מכבודו שיהיה מסדר קידושין 

במקומי, ואילו אני אהיה עד. הלה 

ניסה לסרב ואמר כי אינו ראוי 

רבי שלמה זלמן לאיצטלא זו, אך

')ולעבור בפני המתפלל (
האיסור לעבור בפני המתפלל, א)

מתחיל מעת שמתחיל המתפלל לומר 
תפתח. (ספר ד' אמות פסוק ד' שפתי

של תפילה, סימן א', סעיף ו')

אפילו אם המתפלל עומד בתחנונים ב)
שלאחר התפילה, כל זמן שלא פסע ג'

פסיעות לאחוריו, אין לעבור או לישב 
)בפניו. (משנה ברורה סימן ק"ב, ס"ק ג'

מקילים שאם גמר התחנונים, ויש 
לא פסע ג' פסיעות לאחוריו, ועדיין

לעבור או לישב בפניו. (ספר ד' שמותר
אמות של תפילה, סימן א', סעיף ז')

ט"ז אדרשבת קודש 
הרה"ק רבי אלעזר מנחם מענדל ב"ר משה מלעלוב 

(תרמ"ג)
הרה"ק רבי שמעון סופר אב"ד קראקא ב"ר משה

תרמ"ג)-(בעל החת"ס
הרה"ק רבי פינחס מנחם ב"ר אברהם מרדכי

תשנ"ו)-("פני מנחם" מגור 
י"ז אדריום ראשון 

הרה"ק רבי אברהם מפראהביטש ב"ר שלום שכנא 
תקע"ו)-(אחיו של הרה"ק מרוזין 

י"ח אדריום שני 
הרה"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר ב"ר פינחס (תר"ל)

י"ט אדריום שלישי 
רבי דוד ב"ר צבי אלימלך מדינוב הרה"ק

תרל"ד)-(צמח דוד 
הרה""ק רבי יעקב שמשון ב"ר חיים מקאסוב (תר"מ)

הרה"ק רבי אברהם מפאריסוב ב"ר יהושע אשר 
ב (תרע"ב)מפאריסו

הרה"ק רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצה
ב"ר אברהם יצחק (תרפ"ח)

הגה"ק רבי יוסף חיים ב"ר אברהם שלמה 
(אד"ש תרצ"ב)זונענפעלד 

כ' אדריום רביעי 
ה"א ת')-הגה"ק רבי יואל ב"ר שמואל (הב"ח 

הגה"ק רבי שלמה זלמן אויערבאך ב"ר חיים יהודה 
לייב (תשנ"ה)

הרה"ק רבי משה יהושע בהרה"ק חיים מאיר מויזניץ 
(תשע"ב)

כ"א אדריום חמישי 
הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק ב"ר אליעזר 

ליפמן (תקמ"ז)
כ"ב אדרים שישי 

הגה"ק רבי אליהו ב"ר שלמה אברהם הכהן 
תפ"ט)-מאיזמיר (שבט מוסר 

הרה"ק רבי יוסף בלאך אב"ד סטאנוב ב"ר אברהם 
תק"נ)-(גנזי יוסף 

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

עמד על כך והפציר בו עד 

שנתרצה.

בית פתוח לרווחה

ביתו של רבי ברוך מרדכי 

טשרני מוורשא היה פתוח 

לרווחה בפני כל, ועניים היו 

עושים בו כבתוך שלהם. כה 

הפליג בעל הבית בצדקה וחסד 

עד כי לא הקפיד עם הבאים בצל 

קורתו, הללו יכלו לעשות בכל 

להם, ואין פוצה חפצי הבית כבש

פה ומצפצף. וכך אמר עליו, על 

רבי ברוך מרדכי, רבי שבתי יגל 

מסלונים זצ"ל: כשברוך מרדכי נח 

בביתו על הספה, אין זאת אומרת 

ששכב על מיטתו שלו, אלא 

שבאורח מקרי הצליח לתפוס 

מקום בטרם יקדימנו אחר. באחד 

הימים הגיע עני אל ביתו של רבי 

מקום ברוך מרדכי והתאכסן ב

משך כמה שבועות מבלי שיכיר 

בר' ברוך מרדכי שהוא בעל 

הבית, לתומו סבר העני כי אף זה 

הנו עני התארח פה. שכן ר' ברוך 

מרדכי נהג בפשטות כיתר 

החוסים בצלו. כשארכו הימים 

והעני עדיין שהה בבית, פנה לפי 

תומו אל ברוך מרדכי ושאלו: 

רואה אני, שהנך בן בית ותיק כאן, 

אי בקי אתה במנהגים אשר ובווד

פה. אמור נא לי: האם לא יקפידו 

עלי אם אשאר פה עוד כמה 

ימים?. משך ר' ברוך מרדכי 

בכתפיו והשיב: סבורני שיכול 

אתה להישאר, הנה גם אני שרוי 

פה תקופה נכרת, ישן פה ואוכל 

על חשבון בעל הבית, ואיש אינו 

פוצה פיו. 
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17:14 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל
 

נָּי" עֹלָּ זֹאת ּתֹוַרת ו ַצו ֶאת ַאֲהרֹן וְֶאת בָּ  ה"הָּ

 )ויקרא ו, ב(

 

 בברכת שבת שלום

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 
 

יכול בקלות לבוא שמעכב בעדה, לכן האדם 
חלילה לידי מחשבות לא טהורות, אם לא 

 יעמוד על המשמר בכל כוחו.
 

דברי רשב"י הקדוש במדרש מרמזים על 
ביותר צריך הכתוב העניין שרש"י פירש: "

 ". לזרז במקום שיש חיסרון כיס
 

כלומר, התורה צריכה לזרז את האדם, 
 -כיס"שיש חסרון להתריע ולהזהיר במקום "

 ין כיס. במקום שא
 

הכוונה היא למוח האדם, ששם אין 
למחשבות שום כיסוי שעשוי לשמש מעצור 

 טבעי מהרהורים רעים. 
 

לכן התנא האלוקי המקובל רבי שמעון אמר 
שדרוש זירוז מיוחד ושמירה יתירה על 

 המחשבה שבמוח.
 

)פכ"ב מאיסורי ביאה רבינו הרמב"ם כתב 

שאין מחשבת עריות מתגברת אלא  הכ"א(
 בלב הפנוי מן החכמה. 

 

אם כן, העבודה שלנו היא להרבות בתורה 
ובחכמתה ובלימוד בעיון ולהיות עמלי תורה. 
כך נצחצח ונטהר את המחשבות והרעיונות 
שלנו ונזכה בעז"ה לעבוד את ה' יתברך 

 בשלימות.

 

17:32 

צופרשת   

17:33 

 

רש"י הקדוש פירש: אין צו אלא לשון זירוז. 
התנא רבי שמעון זיע"א אמר: ביותר צריך 

)כלומר הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס 
  הפסד כספי(.

 

פשט הדברים, שטבע האדם להזדרז בדברים 
שיש לו בהם ריווח. לכן בשאר הקרבנות, כגון: 
שלמים וכדומה, כיוון שיש חלק לכהן המקריב, 

שוק, אין צורך לזרז אותו כל כך שיזהר חזה ו
 בהקרבתו. 

 

אבל בקורבן עולה שעליו הפסוק מדבר, מכיוון 
שאין לכהן הנאה ממנה, כי הכל עולה כליל 

, אם כן צריך לזרזו )למעט העור(למזבח 
 במיוחד על כך, ולכן נאמר: "ַצו ֶאת ַאֲהרֹן"

 )ויקרא ו, ב(.
 

ברג האדמו"ר מגור, ר' יצחק מאיר אלתר רוטנ
הסביר שבפסוק זה יש  )מח"ס חידושי הרי"ם(,

 רמז לחיי היום יום של האדם.
 

כידוע, קורבן עולה מכפר על חטאים שאדם 
חטא במחשבה, כפי שרשב"י הקדוש אומר 

לעולם אין העולה : )רבה פ"ז אות ג(במדרש 
 . )מחשבות(באה אלא על הרהורי הלב 

 

כאשר נתבונן באברי האדם נמצא שלכל איבר 
יבר יש 'כיס', כעין מחסום שעשוי לכסותו וא

 ולמנוע אותו מן החטא. 
 

לדוגמא: ניתן לעצום את העיניים על ידי 
העפעפיים. ניתן לסתום את האוזניים על ידי 
האליה. ניתן לחסום את הפה על ידי 

 השפתיים והשיניים וכו'. 
 

לעומת זאת, למחשבה שבמח אין שום כיסוי   לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 

18:26 
 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 

 ה'תשפ"ב ב'אדר  "זט
 
 

18:24 

ש   רָּ בָּ ת ְקֻדשַ  - וצ  ת פָּ  הַהַמְחשָּ

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 רפאל בן איריסולילד אלחנן 
 ולילד אורי חיים בן שלי

 

 

19:07 

 

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

 

 

 

18:25 

 

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

 

 

 

 

19:09 

19:06
  

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

 שמים יראת        -ברכה רחל  ישראל בןמאיר 
 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 -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 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       רז דוד בן לאה 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        אנאל חביבה בת שולמית   

 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו
   נעם בן שרה      בת שולמית  טליה עדן אסתר

 דוד עומרי בן יהודית  שירי ימנה בת שולמית  
 שמעון בן שולמית  שושנה שירה בת סילביה  

 עמית בת טובה   סיון רבקה בת אלן אסתר    
 אורן בן נעמי     אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 

 זרע קודש בר קיימא

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

 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 מיטל בת שושנה

 

 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

 מיכאל יהודה בן מרים       סימי בת סוליקה  
 אורן בן אסתר                        דינה בת מזל 

 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

          הודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווהי
  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

 עינת בת רחל ברכה             משה בן נזימה  
 רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה            

 רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     
 קסנש בת דגטו                רונית בת סבריה   

 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה
בנימין בן ברכה                       אליהו בן רחל            
 נעימה בת שרה               אלן אסתר בת שרלוט

     יהודה לייב בן אסתר מלכה
רפואה שלמה ובריאות    -נעם אלימלך בן אושרית

 איתנה    
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

 רחל נלי בן דביר

 

 

 

 

 

17:33 

 פניני עין חמד

18:26 

 

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 

 

 

19:08 

 



 

 

 

 האם מותר להפריד גביעי לבן? האם מותר לקרוע נייר כסף בשבת?
 

 :'הכשרות למעשה'רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו  מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכום ההלכה  להלן
 

 גביעי לבן וכיוצא שמיוצרים בזוגות, וביניהם יש חריצים כדי להקל על הפרדתם, מותר בשבת להפריד אותם. 
הגרש"ז אוירבך בספר אורחות שבת )פי"א סמ"ב( מכיון שאין כוונת המפריד לחתוך אותם בקו ישר, ומה שמפרידם בחריץ, מכיון  מקורות:

 שהוא המקום הנוח ביותר להפריד אותם. כ"כ בשו"ת אור לציון ח"ב )פכ"ז סק"ז(. כן דעת הראש"ל בספרו הליכות עולם ח"ד )עמוד רנד(.
 

הגרי"ש אלישיב הובא בספר ארחות שבת )שם(. מכיון שהגביעים נחתכים בקו ישר, ודעתו להפרידם במקום זה  מקורות: יש מחמירים.
דווקא, הרי זה בכלל מקפיד על המידה, ויש בו איסור מחתך. כן דעת הגר"ש וואזנר הובא בקובץ מבית לוי ח"ו )עמוד מה(. ע"ע בספר מעין 

 גודיס ח"א )סימן סז( דלכתחילה יש להפרידם מערב שבת. -ו"ת מנחת דניאלאומר ח"ב )עמוד קסג(. כן העלה בש
 

כמבואר בשו"ע )סימן שיד ס"ח(. כתבו  מקורות:מותר לפתוח חטיפים בשבת כדי להוציא את המאכל, ואין בזה איסור קורע. 
שהם משמשים אותו, והוא הדין שהשקית בטלה לאוכל, ולכן מותר לקרוע אותה.  הפוסקים הטעם שהחותלות והעור בטלים לאוכל, מכיון

הגרש"ז אוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה )פ"ט הערה יב( דעתו, שרצוי מאוד לא להפריד במקום ההדבקה, שהרי כל צד הוא בספק 
ח(. לדעת החזון איש )סימן סא סק"ב(  -ן שיד טקיימא, שפותחים תמיד רק צד אחד, והצד השני נשאר סגור. ראה בספר שולחן שלמה )סימ

 יש לעשות כן בדרך של השחתה וקלקול.
 

דעת  מקורות:עם ציפוי פלסטיק, מותר לקרוע אותו בשבת, למרות שכתוב עליו אותיות.  בקבוקי יין חדש שיש לו מכסה
ולהסיר את הפלסטיק. אין בכך איסור של  הגרש"ז אוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה )פכ"ג הערה סב, פ"ט הערה כז( שמותר לחתוך

'מחתך' מכיון שלא מקפיד על מידתו, והוא חותך במקום שנוח לו לפי מה שעשו בבית חרושת. לעניין רישום אותיות על גבי העטיפה, כן 

 יש מחמירים בכיתוב אותיות.העלה בספר מנוחת אהבה ח"ג )עמוד קסד(. 
 

 תלוש בשבת משום איסור 'מחתך'. כן הדין שאסור לחתוך מפה מגליל ניילון גדול.שקיות ניילון שמחוברות זו לזו, אסור ל
 

מקורות: בשו"ע הגר"ז )סימן שמ סי"ז( ס"ל שאין איסור אסור לחתוך נייר כסף או ניילון נצמד בשבת, ויש בו משום איסור 'קורע'. 
שמ סי"ג(. הגם שאין כאן קורע על מנת לתפור, שהוא אסור  קורע בגוף אחד. מכל מקום הפוסקים דחו דבריו כמבואר בביאור הלכה )סימן

מהתורה, מכל מקום יש בזה איסור דרבנן של מלאכה שאינה צריכה לגופה. כאשר מקפיד על המידה וחותך עם פס חיתוך שמוצמד לקרטון, 
תשרי תשע"ח עמוד קסז( לענין חיתוך גודיס ח"א )סימן סז(. ע"ע בקובץ היכלא ) -יש בזה גם איסור מחתך. כן העלה בשו"ת מנחת דניאל

 מפות שולחן ע"י גוי.
 

 
 

כנסת, שבקושי 'גירד' מניין מתפללים. כל יום היה עליהם להמתין ולהתקשר לאנשים עד שהצליחו -אביב היה בית-בצפון תל
לאסוף מניין. יום אחד התחיל להגיע למקום מבוגר כבן שבעים. הוא לא נראה דתי מבית. הוא נהג להתפלל ובסיום 

 התפילה מיד לצאת. 
 

דם כזה מגיע לאזכרה, אבל האיש לא אמר קדיש. לאחר מספר פעמים שהאיש רב בית הכנסת התפלא: בדרך כלל א
"לא", האיש ענה, "אני חוזר  -הופיע, הרב פנה אליו ושאל: "האם אתה זקוק לעשות אזכרה? אני פה הרב, תוכל להגיד לי."

 בתשובה". הרב נדהם מדבריו: "מה קרה? מה הוביל אותך לחזור בתשובה?". 
 

מעת על הסיפור של הרב יצחק רביץ ז"ל?". הרב נזכר במקרה שאירע עם הרב רביץ, שעשה קידוש האיש השיב: "האם ש
השם. הוא היה זקוק להשתלת כליה. כל ילדיו נלחמו ביניהם מי יזכה לתת את כלייתו לאביו! לאחר שלא הצליחו להגיע 

כור זכות הבכורה, ואכן הבכור תרם לאביו לעמק השווה, הם ניגשו לדין תורה אצל מרן הרב אלישיב זצ"ל. מרן פסק כי לב
 כליה. מעשה זה התפרסם ועשה קידוש השם גדול. 

 

"כן, שמעתי. באמת קידוש שם שמיים", הרב אמר. "אז תדע, כבוד הרב, שלי קרה אותו סיפור בדיוק! הייתי זקוק להשתלת 
ן אמר שהוא נוסע עוד מעט לטיול בחו"ל. כליה. הרופאים פנו אל ילדי. יש לי בן ובת. כששמע הן את בקשת הרופאים הב

הוא זקוק לכוחות ותרומת הכליה תחליש אותו. הם פנו לבתי, אבל היא טענה שעוד מעט היא מתחילה את לימודי 
 המאסטר באוניברסיטה. היא זקוקה לכוחות ללמוד, ולכן גם היא לא יכולה". 

 

יים שלי. השקעתי בהם הכל. הזרמתי כספים בלי סוף. כאן הזקן פרץ בבכי והמשיך: "אתה רואה? נתתי לילדי את הח
והם השאירו אותי ככה! הייתי מאוד מדוכדך. בדיוק אז נחשפתי לדין  -שלחתי אותם ללמוד. נתתי להם חוגים ומה לא 

התורה בין ילדי הרב רביץ. ראיתי מה זה הכוח של התורה. באותו רגע החלטתי לחזור בתשובה". )מעובד מתוך 'ברכת 
 (דוד'

 

  
 
 

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

 )הנייד באישור ועדה רוחנית( 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
 
 

הַהְקדֹושָּ ה ַהּתֹורָּ  ּכֹוחַ   
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. עוד בפרשבורג (1820)י"ג טבת ה'תקפ"א -נולד ב -הגאון הרב שמעון סופר מקרקוב זצ"ל
שנים התחתן.  17כילד למד אצל אביו ונודע כעילוי ותלמידי אביו השתעשעו עימו. כשהיה כבן 

שנתיים לאחר פטירת  (,1842)לאחר נישואיו התגורר סמוך לאביו בפרשבורג. בשנת ה'תר"ב 
התמנה כרב  (1844)אביו, עבר להתגורר למשך זמן מסויים בקרולה. בשנת ה'תר"ד 

שנה. במהלך שנות כהונתו  18ישיבה, תפקיד אותו מילא במשך -אשבמטרסדורף ועמד בר
הציעו לו לכהן כרב בקהילות יארמוט וניקלשבורג אבל הרב סירב להצעה. בשנת ה'תרט"ו 

 (1861)התבקש מקהילת פאפא לכהן כרבם, אבל גם כאן סירב. בשנת ה'תרכ"א  (1856)
נה את אותותיה בעיר. מילא את התמנה כרבה של קרקוב כדי לעמוד מול ההשכלה, שכבר נת

 עקב כך ספג רדיפות רבות מצד המתנגדים לו.  .שנה עד ליום פטירתו 22 התפקיד במשך
 

פרצה מלחמה בין עסטרייך ואשכנז. מאות פצועים נשלחו לקראקא כדי  (1865)בשנת ה'תרכ"ו 
ר שיתרפאו. רבינו התאמץ בכל כוחו והשגיח עליהם למלא את מחסורם. קיבל מאת קיס

אוסטריה, פרנץ יוזף הראשון, עיטור כאות הוקרה על כך. פעל רבות למען היהודים. בשנת 
נבחר לחבר בפרלמנט בווינה. ממנהיגי היהדות החרדית בגליציה. ניהל  (1879)ה'תרל"ט 

מערכות ציבוריות לחיזוק ענייני היהדות. לשם מטרה זאת יסד את אגודת 'מחזיקי הדת' 
יחד עם ר' אהרון מרקוס הקים את ארגון 'ראש  .ן בשם מחזיקי הדתבגליציה וביטאון שבועו

הקודש. גאון בנגלה ובנסתר. כתב קמיעות. ענוותן -סבל מעוני ומחסור. בעל רוחפינה'. 
שנים. ציונו בבית העלמין היהודי החדש  63-. חי כ(1883)י"ז אדר ב ה'תרמ"ג -נפטר ב מופלא.

 ורניצר, שמילא את מקומו כרבה של קרקוב.בקרקוב, לצּד מצבת חתנו, הרב עקיבא ק
 

)בתו של הרה"ג ר' עקיבא איגר(. שרל -מרת שרה אימו: )ה'חת"ם סופר'(.מרן הרה"ג ר' משה  אביו:

 מרבותיו:(. 1838 -)בת הגביר דב בר שטרנברג מקרולה. נישא בשנת ה'תקצ"חמרת מרים  אשתו:
הגאון ר'  חתנו:הגאונים ר' ישראל דוד שמחה, ר' שלמה אלכסנדרי.  ילדיו:אביו, ר' משה. 
 שו"ת ודרשות. –מכתב סופר • מספריו: )בן אחותו(.עקיבא קורניצר 

ק רבי ישכר דב מבעלזא זיע"א. במהלך השיחה ”עם אחת הגה"ק ר' שלמה אלכסנדרי היה אצל הרהפ

סופר' ומאביכם רבי שמעון". ר' שלמה  הרה"ק מבעלזא ביקש ממנו: "ספרו נא משהו מזקנכם, ה'חת"ם
בפרשבורג היה המנהג, כנהוג בהונגריה העילית, שבשבת קודש לאחר תפילת שחרית, היו אומרים “ :סיפר

׳עלינו׳ והולכים איש לביתו, לקדש על היין ולטעום מיני תרגימא. היו חוזרים לבית המדרש בשעה אחת 
לה, שהתפללו מוסף מיד אחרי שחרית, אבל לקריאת עשרה לקריאת התורה ותפילת מוסף. היו גם כא

 ד". ”התורה הכל היו חוזרים להיות יחד בביהמ
 

ד לקריאת התורה, חלף על פני המטבח, והנה ”"שבת אחת, כאשר רבינו התכונן לצאת מביתו ללכת לביהמ
מושך בבגדיה,  צדו עיניו את בנו החביב שמעון, שהיה כבן חמש או שש שנים. הוא עומד ליד ִאמו הרבנית,

ושואל ממנה איזה דבר, ואימו מתעלמת ממנו ולא עונה. כעבור דקות ספורות, רבינו חלף שוב על פני 
המטבח, ושוב הבחין בילד שלא מרפה וממשיך לשאול, אלא שהפעם הרבנית מפטירה לעומתו בקוצר רוח: 

 "חדל ממני והנח לי משאלותיך הקבועות". 
 

סופר, התעוררה התעניינותו לדעת מה הילד שמעון מרבה לשאול. הרב פנה אל  "כשראה זאת סבי, החת"ם
הילד ואמר: "שימע'לע, הגד נא לי, מה שאלת את אמא?". הילד הפיקח השיב: "אנחנו אומרים ב'קדושה': 

וכי מי מאיתנו שמע כיצד המלאכים שרים,  -'נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום' 
 משבחים את שמו יתברך בשמי מרום, שנוכל להתאוות לשירתם ולכסוף לקדש כמותם?!" מקדישים ו

 

"כששמע את הדברים, פניו של רבינו נהרו. הוא פנה אל בנו ואמר: 'נו, שימע׳לע, הרי שאלה טובה שאלת. 
 בוא עימי לבית המדרש". שניהם הלכו יחדיו לבית המדרש. הם היו שם בקריאת התורה והתפללו מוסף.

סופר לקח את בנו הקטן, העמידו אותו על גבי כיסא קרוב אליו ואמר לו: הטה את אוזניך אל הסטנדר, והחזק  בזמן חזרת הש"ץ, החת"ם 
 אותן שם'. כשהגיעה עת אמירת הקדושה, אוזני הילד היו אצל הסטנדר, כמצווה עליו, ועשה אותן כאפרכסת במהלך כל אמירת הקדושה. 

 

"לא!" השיב הילד, כשעיניו בורקות, "כעת הכל  -שימע׳לע, האם הקושיה עדיין קשה לך?" עם תום התפילה, החת"ם סופר שאל את בנו: "נו
אביו ביקש לשמוע. הילד ענה: "בהתחלה שמעתי צעקות נוראות, ואחר כך שמעתי שירה יפה מאוד". כששמע  -ברור". "אמור לי, מה שמעת" 

 בן!" )מעובד מתוך 'ספרא דמלכא'(פלא הוא האב, ופלא הוא ה“מרן המהרי"ד את המעשה, הפטיר ואמר: 

בינו נודע באהבת ישראל, שפעמה בקרבו להתפלל ולהושיע את חולי ישראל. פעם אחת באה אישה קשת רוח מרוסיה עם בתה, ילדה בת ר

עשר שנים, שחלתה במחלה קשה. לאחר שהבריאה ניטל ממנה כוח הדיבור. האישה ביקשה מרבינו שיושיע אותה. רבינו ענה: "יש אדמו"רים 
 יוושעי", אבל היא הגיעה אליו כל יום ודמעתה על לחיה. צדיקי הדור, תפני אליהם ות

 

לאחר שהפצירה במשך מספר שבועות רבינו אמר לה, שבליל שב"ק הילדה תהיה בשעת הקידוש בחדרו. רבינו קידש והילדה עמדה קרוב 
רבינו אמר לאמא השמחה שלא אוליו. אחרי הקידוש רבינו אמר לילדה לברך על הכוס. היא אמרה ברכת הגפן ושתתה מן הקידוש. אח"כ 

 תספר לאף אדם מה אירע.

ד קראטשין, מח"ס 'בית אהרן' על הלכות גיטין( ובין רבינו שררה ידידות גדולה. ר' שמואל אהרון חלה ”ל )אב”ין הגאון ר' שמואל אהרון זצב

ת חותנו. רבינו שאל אותו: "מדוע כשאני קשות והובא לקראקא לצורך רפואה. חתנו הגאון ר' שלום ריינמאן מנאראל בא לרבינו להזכיר א
מתפלל על חותנו תמיד בא בפי השם 'אהרון שמואל' ולא 'שמואל אהרון'?" ר' שלום חקר אודות שם חותנו, ונודע לו כי כאשר נולד נקבע שמו: 

 ופר()רבינו שמעון ס .'אהרון שמואל'  וכשהיה ילד מחמת חוליו שינו את שמו ל'שמואל אהרון' ויהי הדבר לפלא
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

אשֹונִׁים ְּכַמְלָאכִׁים ם רִׁ אֹו -אִׁ רַ ן ַהגָּ ְמעֹו בהָּ קֹור סֹופֵ  ןשִׁ ַקרָּ  "לזצ במִׁ
 

 

 

 



 

 

  
 

 

ה בשבילך. קרה. הוא אמר לי: "תשמע, יש לי עצה טוב
תאמר פרקי תהילים. לאחר מכן, רק תודה לבורא עולם על 
כל הטוב שעשה לך עד עכשיו. תאמין באמונה שלימה 

ה ניהל אותך בצורה הטובה ביותר, ”שכמו שעד עכשיו הקב
גם עכשיו הכל יתהפך לטובה. אל תחשוב כיצד בורא עולם 

 יושיע אותך".
 

תקשר למודעה למחרת, יום חמישי בצהריים, אני מנסה לה
ר במחיר ”מ 97חדרים  4שמפורסמת כמה שבועות: דירת 

ברח' יונה, אבל לא היה מענה זה זמן רב. ₪ 1,550,000
למרבה הפלא אישה מבוגרת ענתה: "אתה יכול לעלות 

 להתרשם מהדירה". עליתי ואכן התרשמתי מאוד...
 

בהמשך שלחתי את אשתי לראות את הדירה. היא אמרה 
ת יותר מהדירה הקודמת. בעלת הדירה שדירה זו מוצלח

אמרה שבנה מטפל במכירת הדירה והוא יגיע בשעה 
. הגענו בשעה היעודה, ואז גילינו שיש שם עוד 21:00

ארבעה אנשים שרוצים לקנות את הדירה! התחיל ויכוח בין 
האנשים מי היה הראשון. היה גם אחד שטען שהוא בר 

 מצרא.
 

לאחר מכן הבן הודיע: "תשמעו, הוצאנו את הדירה למכירה 
לפני זמן מה. לא יכולנו להתעסק עם זה כי אימי היתה 
מאושפזת בבית החולים. אנחנו זקוקים בדחיפות לסכום של 

רכשתי לאימי יחידה בדיור מוגן, ואני . עד למחר₪ 300,000
חייב להעביר להם את הסכום עד למחר. כל מי שחוזר 

 עם הכסף, אני מוכר לו את הדירה".  22:00עה בש
 

אחד  22:00כולם אמרו: "אנחנו נשיג את הכסף". בשעה 
והיה אפילו אחד ₪, 100,000השני עם ₪, 50,000חזר עם 

אבל אנחנו היחידים שהצלחנו ₪. 150,000שהצליח להשיג 
בזכות העובדה שהמוכר ₪, 300,000-להביא את כל ה

 דם להשיג לו את הכסף.הראשון לחץ עלינו יום קו
 

מיד הבאנו בקבוק ליקר ושתינו לחיים, כשבעלת הבית 
מתרגשת מהסיעתא דשמיא שיש להם את כל הכסף לדיור 

 ₪. 1,500,000מוגן. היא גם הסכימה להוריד במחיר ל־
 

חסכנו גם את דמי התיווך, שהיינו צריכים לשלם בדירה 
לאחרונה הקודמת. דירה זו יותר גדולה, ועברה שיפוץ 

כשהמטבח כמעט חדש, מה שלא היה בדירה הקודמת, שם 
 היינו צריכים לעשות שיפוצים נרחבים.

 

חזרנו הביתה כמעט בריקוד. ראינו כיצד ה' דאג לנו כל כך: 
ארגן לנו קצת עוגמת נפש כדי שנתחזק באמונה, ואז הראה 
לנו שהכל לטובה. מאז למדנו שבכל עוגמת נפש שיש לנו, 

ונה ומודים לבורא על הכל. כבר ראינו בחוש מתחזקים באמ
ָך", תשליך  ֵלְך ַעל ה׳ יְָׁהבְׁ שהעצה הטובה ביותר היא: "ַהשְׁ

כְֶׁלָך" הוא כבר יעשה  )תהילים נה, כג(. הכל עליו, "וְׁהּוא יְַׁכלְׁ
 טוב מכל התחזקות באמונה וביטחון, ותראה שהכול לטובה. 

 

להלן סיפור המעובד מתוך 'ווי העמודים'. יש בו כדי ללמדנו כי 
הכל לטובה. גם כאשר נראה באותה  -כל מה שה' עושה

השעה, כי הדבר לא לטובה, יתכן מאוד שנזכה לגלות לאחר 
 מכן כי הדבר היה לטובתנו ולתועלתנו.

 

סיפר: גרתי בבני ברק בדירה שכורה  הרב אברהם פ. שליט"א
קטנה כאשר אני משכיר את דירתי באלעד. הדירה בבני ברק 
היתה קטנה מלהכיל את משפחתי המתרחבת. לעבור לאלעד 
 כבר לא היה כל כך מעשי, מכיון שכבר התאקלמנו בבני ברק. 

 

התייעצנו עם הרב והוחלט לחפש דירה גדולה בבני ברק. גם 
ר. התחלתי לחפש. לקנות דירה המשפחה הסכימה לדב

גדולה בבני ברק, שתתאים גם למשפחה, וגם לתקציב שיש 
לקניית הדירה, היא משימה לא פשוטה ומתישה. בכל יום 
במשך שעות רבות עברתי מדירה לדירה והתאכזבתי בכל 

 פעם מחדש.
 

החיפושים נמשכו בכל חודשי החורף של שנת ה'תשע"ה. 
בעיצומם. לקראת פסח שני הגיע הקיץ והחיפושים עדיין 

ר במחיר ”מ 93עלתה הצעה לדירה בת ארבעה חדרים בגודל 
ו אייר ה'תשע"ה ”ם. ביום ב' ט”ברח' חידושי הרי₪ 1,650,000

התרשמתי מהדירה המרווחת. המחיר היה קצת יקר, אבל 
 בהסכמת ההורים החלטנו לסגור על הדירה.

 

שאני בעצת הרב הוחלט שלא אמכור את הדירה באלעד עד 
ברק. המחיר עלול לעלות, ובמצב שכזה -לא אקנה דירה בבני

אני אשאר תקוע עם הסכום הקודם שקיבלתי בנוסף לעובדה, 
 שבינתיים אפסיד את דמי השכירות. 

 

ז אייר סיכמתי עם המוכר בע"פ על קניית ”למחרת ביום ג׳ ט
במעמד חתימת החוזה, ונתן ₪  350,000הדירה. המוכר דרש 

וס הסכום. לא היה לי את הכסף בשביל מעמד לי שבוע לגי
 חתימת החוזה. 

 

ג בעומר ”חשבתי כבר לסגת מהקנייה, אבל לאחר תפילה בל
ת עזר וחמי השיג לי הלוואה ”י הקדוש, השי”במירון אצל רשב

₪ 150,000מהבנק. הצלחתי לגייס עוד ₪ 200,000בסך 
 מחסכונות, ידידים וכו'.  ברוך השם הסכום בידי.

 

ד ”ג אייר סיכמנו על חתימת חוזה למחרת אצל עו”' כביום ג
. למחרת בבוקר התחילה העברת טיוטות בין 13:30בשעה 

שעה וחצי לפני חתימת החוזה,  -12:00עורכי הדין. בשעה 
והעברת הכסף אותו גייסתי בקושי רב ולאחר מאמצים 

 אני מתבשר מהעורך דין שהמוכר התחרט!מרובים, 
 

אחר חיפושים ממושכים כשסוף כל האכזבה היתה עצומה. ל
סוף מצאתי דירה שמתאימה לי גם בגודל וגם במחיר, ולאחר 
שכבר עבדתי קשה להשיג סכומים כל כך גדולים, פתאום 

 המוכר מתחרט זמן קצר לפני חתימה החוזה.
 

פגשתי את אחד מגדולי הרבנים בבני ברק וסיפרתי לו, מה 

ֹ  -העֹושֶ ה' שֶ ה מַ ל ּכָּ  הְלטֹובָּ ל ַהּכ  
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áéúëäìéâîá(æë è)íéîéä éðù úà íéùåò úåéäì' ,
äðäå ,'äðùå äðù ìëá íðîæëå íáúëë äìàä
éøòáù àéä äðååëä 'àø÷î ìù åèåùô' éôìù íâä
åìéàå ,øùò äòáøàá íéøåôä íåé úà åùòé úåæøôä
äùéîç íåéá ¯ úøçîì åââçé äîåç úåô÷åîä íéøòá
åøîàð áåúëä éøáãù ÷"äôñá àúéà øáë êà ,øùò

àåäù íå÷î ìëá ãçàå ãçà ìëìúà íéùåò úåéäì
äìàä íéîéä éðùåé úùåã÷ ó÷åúå ,'íéøåô ïùåù' í

åââç øáëå úåæøôä éøòá íéáùåéù íúåàì íâ øéàî
' éë ,íðéãë íéøåôä âç úà ùîàéîé'äçîùå äúùî

íéáø ïåùì éîé ¯ áéúëא.

øå÷îå÷"äåæä éøáãá øáë åðéöî íéøáãì(.åðø â"ç)íù
øîàù 'çð úáéú' ïééðòá áåúëä éøáãá æîåø
,éçä ìëî íéðù íéðù äáéúä ìà ñéðëäì çðì ä"á÷ä
íùëù äæá æîøðå ,úåøåäèä úåîäáäî äòáù äòáù ïëå
ïéøèðîã ïéìà' ìò äøéîù ùé êë ,íäéìò äðéâä äáéúäù

íéáåè íéîé ïåðéàã ïéðîæå ïéâçïéðîæå íéâç íéøîåùù åìà ¯)

(íéáåè íéîé íäùíéðù íéðù ,äòáù äòáù íéðù íéðù
ïéâáå ,úåòåáùã ïéîåé ïéøúå äðùä ùàøã ïéîåé ïéøú

÷ôñá åäééðî ïéøú ïåðéàãíéøåôä éîé éðù úéà àä
åäééøúàáíø÷éò úåòåáùå ä"ø éë ,÷ôñá íäî íéîé éðùù ììâáå ¯)

ùé éøä ,íéîé éðù íéâäåð àîåéã à÷éôñ úîçî ÷øå ,àåä ãçà íåé

(íîå÷îá íéøåôä éîé éðù'æ çñôã ïéîåé 'æ äòáù äòáù
åçéëåä ïàëîå] .'úåëåñã ïéîåé,è÷ ÷øô â øîàî 'ãåã øëæ'á)

(å úåà ð 'éñ íåìù úøîùî'áåìëì åðúéð 'íéøåôä éîé éðù'ù
äæ ìù åðîæ'ù øîàð íàù ,íäù íå÷î ìëá ìàøùé
âäåð å"èå 'íéæøô'ì ÷ø êééù ã"éå ,'äæ ìù åðîæë àì
íéøåôä éîé éðùù øîåì ïúéð ãöéë ë"à 'íéô÷åî'á ÷ø

.[÷ôñáù íéîéä éðù íå÷îá íä

ïëàå,ì"äæá 'íåìù úøîùî'á áúëíéøåô ïùåù íåéá
çåîùì ùé ïë ìò ,äàìôð äøàä ïë íâ åá ùé

,äãåòñ úåùòìå åáäúùî áì áåèåêëå .ì"ëò ,ãéîú
ò"éæ ìéáàðøòùèî éëãøî éáø ÷"äøäî àúéàéèå÷éì)

(áéúë ä"ã øåëæ 'øôì äøåúáåúëä ïåùìá æîøì(âé ä ù"äù)

æîåø 'íéðùåù' éë ,'øáåò øåî úåôèåð íéðùåù åéúåúôù'
' æîøîå ,'ïùåù'ìäúùî íåéå äçîù úåöî íéé÷îù éî éë

øçàù íåéá à÷ååã ùåøéô ,ïë íâ íéøåô ïùåùá äçîùå
äìåãâ äåöî éàãååá àåä äìéâîä úàéø÷øéòäå 'éçá ,

,øáåò øåî úåôèåð áéúë äæ ìòå ,äçîùå äìäö ïùåù
áåè çéø äìòîå íéîNa àåäù.' §¨¦

øúéïùåù'á äçîùá úåáøäì åâäðù åðéöî ïë ìò
áúëù åîëå ,åîöò ïéæøôã íéøåôî øúåé 'íéøåô

ò"éæ '÷éãö çîö'ä ÷"äøä àéãäì(âäðîä ä"ã íéøåô)

êùîäáå ,'åëå 'íéøåô ïùåùá äçîùá úåáøäì âäðîä'
'ù áúë åéøáãíéøåôî øúåé äçîùá ïéáøîù"ééò ,'

ò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä íâ ,àîòèá àúìéîúåà)

(èïùåùá øúåé åçîùù íé÷éãö äáøä åðéöîù' àéáä
'øæòìà úçðî'ä ÷"äøä äæá øàéáå .'íéøåô íåéáî íéøåô

ò"éæ ùèà÷ðåîî(àì úåà ïåùù éîé øîàî øëùùé øòù)ìò

שב "קא. בערב פורים' 'שושן בה  שחל  בשנה זי"ע  מבעלזא יהושע  רבי הרה "ק אצל היה זו)מעשה בשנה  ושמע(כמו 

כפורים, אצלנו נחשב ולא פורים , שושן אלא פורים אינו  היום  כי בביטול  לו ואומר  רעהו עם  שח  אשר איש

יו"ט  א איז  עס יא, יא, הרה "ק  לו יו"ט )נענה זה  כן , ב'מזמור(כן , נתחיל  שבת' ב'קבלת ערב שלעת לאמור, הוסיף ומיד ,

ומני  לנו , ה ' וחג כיו"ט , נחשב פורים' 'שושן כי ברבים ולפרסם להראות  שבת, בערב שחל ביו "ט שנהוג כמו לדוד'

להתחיל כלומר, יו"ט , כמנהגי שבת בקבלת לנהוג בער"ש  שחל  פורים בשושן בעלזא הקודש בחצר נהגו כך אז 

'בשמחה ' תיבת ולהוסיף  בשלום ' 'בואי רק דודי' ב'לכה ולומר לדוד ', רנח)ב'מזמור עמ' קודש נאוה .(ביתו 

ורבותיו, אבותיו כמנהג  ינהג איש ואיש  הקהילות, מנהגי לשנות  הדברים  נאמרו שלא לאכמובן עלמא כולי אך

להעשות  היום  כדת בשמחה  ולהוסיף להרבות ...פליגי



צו פרשת - הפרשה âבאר

'øäåæ éðå÷éú'á àúéàã äî éô(.âé äîã÷äá)úà æîøì
÷ìîò úééçîá øåîàä áåúëä ïåùìá íéøåôä éîéúåîù)

(æè æéàåäå øãà ã"éì æîåø 'ãé' ,'ä¯é ñë ìò ãé éë'
ïùåùìå åá øùò äùîçì æîåø 'ä¯é'å ,íéæøôã íéøåô
,ä¯é ùåã÷ä íùá æîøð 'íéøåô ïùåù'ù àöîðå ,íéøåô

ã"é íåé ìò äøéúé åúìòî ïë ìòב.

êëåò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä áúë(ó"é÷ú úðù ,úåùøã)

,ì"æåïùåù úçåðî íåéá àåä è"åé ø÷éò éëäî éë ,
ùà ïééãò êìîä úéøáá íà íìåòä ìë úçåðî ìéòåé

ïë ìò ,øòåá äîçìîíåéá àìà ìàøùéì äçîù ïéà
å"èì"ëò .ג,

השנה לכל הפורים ימי שפע המשכת - מחר  גם

áéúëäìéâîá(çë è)äìàä íéøåôä éîéå' ,åøáòé àì
àá éë úåøåãä é÷éãö åøîàå ,'íéãåäéä êåúî

íãàä úãåáò ìò æîøì áåúëäúà åîöòá ùéøùäì
'íéøåôä'úåàìôðä äùåã÷ä úåòôùä ìë åðîî åøáòé ìáì

íéùåã÷ä íéøåôä éîéá íäì íéëåæùדåá åøéàùé àìà ,
äðùä ìëì äùåã÷ã íúåçה.

äëò"éæ àçñéùøôî íðåá 'ø ÷"äøä øîàúôù'á àáåä)

(òâôéå ä"ã ä"ìøú àöéå 'úîàáåúëä ïåùìá ùøôì
(àë èî íéìéäú)úåîäáë ìùîð ïéìé ìá ø÷éá íãà'

úåøøåòúäå úåîîåøìå äøàäå ø÷éì äëåæä íãàù ,'åîãð

'ב. זי"ע  מסאדיגורא אדמוה "ז הרה"ק  אמר  העולםכה באמצע  היא  ירושלים  כי פורים , שושן הוא  פורים  (תנחומאעיקר

י) העולם,קדושים וכתיבלב וכו', נון בן יהושע  מימות חומה מוקפת וירושלים מח), ח  א' דרך(מלכים אליך  והתפללו

'ארצם ואמר עוד והוסיף מפורים'. גבוה  הוא  פורים הלבנה '.שושן  מילוי עת לחודש  בט"ו הוא פורים שושן כי ,

זי"ע ג. מזידיטשוב צבי' ה 'עטרת הרה "ק שאמר  מה  הבאנו  עצמוכבר מבפורים  יותר לפעול  אפשר פורים שבשושן

ירושלים...) בעיה "ק דר  צדיק אותו היה  .(ולא

זי"ע  נועם ' ה'אמרי  הרה "ק דברי הובאו  בהקדם)גם  יאמר  או  ד"ה  אדר  בגמ '(לר "ח דאיתא הא ז:)על אחת (מגילה  ששנה

זירא', לרבי שחטיה רבה 'קם  פורים , בסעודת מיינו  רבה ואחייה'למחר נתבסם  רחמי 'בעי היין מן התפכח כאשר

והחייהו) רחמים חז "ל (ביקש לנו גילו המעשה  ובזה ואף, הטבע , מדרך  למעלה  ורפואות לישועות מסוגל הפורים  יום כי

ולהיענות  להיוושע יכול  המתים ' 'תחיית בבחינת לרפואה  הנצרך  כיחולה  לדייק  והוסיפו רבה. ביקש  בו  רחמיםהיום 

המתים תחיית דמוקפים'על  ב'פורים  – 'למחר' אךהיה  הפרזים', מ'בני היה שהוא ואף  מילי , כל לפעול  היום  סגולת

כולו העולם  לכל  שווה  לך  וינתן שאלתך ומה  וחזק .דמיטב , הולך  יום  של  תוקפו  ואדרבה ,

ליל התקדש  עם ננעלים אינם  לרווחה  הפתוחים שמים  ששערי לומר צריך ואין שפשיטא אמורה , מילתנו וכבר 

אלא לימישב"ק, אחת וחטיבה  המשך הינו השב "ק יום  שגם  הללווודאי ימים  בג' לו  נותנים יד הפושט  וכל  הפורים,

יודעי  – והחכמים ינתק ', במהרה לא המשולש ו'החוט  השבת. בצאת ומסתיימים עשר לארבעה  באור שמתחילים 

הבעל "ט . השנה  לכל  הטובות ההשפעות כל את מהם ולהמשיך הללו הקדושים הימים  את לנצל העיתים

חז "ל .ד שאמרו  דרך  על  שהוא הפסקה' 'שבת בעניין לבאר אמר זי"ע  מגור הרי"ם' ה 'חידושי ברש"י והרה"ק  (הובא

ויקרא) לפרשה ',ר"פ  פרשה בין להתבונן ריווח ליתן – משמשות ההפסקות היו הפסקה''מה  'שבת תכלית גם  וכך 

רבים ימים יעמדו למען הקדושה  השפעות את בעצמו לקנות היאך  להתבונן האדם  שצריך פרשיות', ה 'ארבע  .שבתוך

הרי ל 'פרה', 'זכור' בין הפסקה שבת שהיא זו, שב "ק לשמר ומעתה היאך 'להתבונן' ביותר תפקידו את מבקש  הזמן

ימים לאורך  הפורים הארות .את

אמת'ה. ה 'אמרי הרה "ק כתב חול ,(תרפ"ו)כה  של  יו "ט הם  ופורים  חנוכה  להישאר , הכח  ויכול  הבדלה , בהם  ואין

שנאמרלתמיד וזהו יג), ט  גם(אסתר היום'מחר 'ינתן כדת לעשות  למחר וכו' שישאר עכ "ל .היינו ,

ונפסיק 'נבדיל ' לא למען פורים, במוצאי 'הבדלה ' חז"ל תקנו לא גופא טעמא דמהאי זצ"ל , הוטנער הגר"י הוסיף 

ימים . לאורך נמשיכו אלא הפורים ... את

הגמ ' בדברי לה  רמזו  ב .)(מג וכך יעבור',ילה ולא ושיבסר, שיתסר ושיבסר'ואימא שיתסר ימי אדר)שתפקיד  וי "ז (ט"ז

יעבור' ש'לא לראות האישהם  ומאידך  כלום... היה  לא כאילו מקרבו תעבור לא הפורים  של הקודש  שהשפעת –

את  להמשיך  מסוגלים הינם כי אלו, בימים  ש 'ישקיע' – ושיסבר' שיתסר 'ואימא היא עצתו  יעבור ' ש 'לא הרוצה 

הרוצה ... לכל  הפורים הארת

זי"ע שלום' ה'אהבת הרה"ק  כתב אורחא, אדר)ואגב ז "ל(לר"ח  שאמרו וזהו טו :)וז "ל , נכסיו',(ביצה שיצליח 'הרוצה 

הוא  שהלבנה נכסה בחי' היינו נכסיו וזהו מכוסה , הוא הלבנה שאזי השנה  חדשי של  אחרונים ימים הי"ד פירוש



צו פרשת - הפרשה באר ã

éøä ,àîéé÷ øáë ,åìöà øàùúù ¯ åìöà äðéìî åðéàå
åîãð úåîäáë ìùîð àåäוúôù'ä ÷"äøä óéñåä ...

ò"éæ 'úîà(íéùú øùà ä"ã á"ñøú íéèôùî),àåä ø÷éòäù

äëéùçäå áøòä ïîæì åìöà ùéøùäìïîæ ,'ïéìé ìá' åäæå)

(äðéìäå 'äðéù'äâçä íùåø åáìá òåá÷ äéäé æà íâù .ז,
ùøãîä éøáã úà äæá øàáîå(ç äåöú àîåçðú)íNå'¨

íé÷åìà òùéá åðàøà êøã(âë ð íéìäú)øá íçðî éáø ,
åìà øîåà éñåéúåàåáîá íéáøì úåøð íé÷éìãîù

íéìôàäòáå÷å 'øðä' úà ÷éìãîù éîì ,äæá æîøðù ,'
úåàåáîä'å íéëåùçä íéîéì íâ âçä úåøàä åîöòá

íé÷åìà úòåùéá úåàøì äëåæ ,'íéìôàäח.

çéëåäò"éæ 'ìàøùé úéá'ä ÷"äøä ïë(á"éùú)äîî
,â"äëä ìù 'ìéòî'áù 'íéðåîòô'ä éáâì åðéöîù

áéúëã(äì äë úåîù)ùãå÷ä ìà åàåáá åìå÷ òîùðå'
êéøö òåãî ,ï"áîøä øéòä øáëå ,'...åúàöáå 'ä éðôì
íåù æà äùåò åðéà àìäå ,åúàéöéá íâ åìå÷ òîùéù
àáù àìà ,íéãâá øñåçî íåùî äéìò áééçúéù äãåáò
úåøåàäù øåîùì àåä íãà ìù åãé÷ôú ø÷éòã ,æîøì
åúàöá ¯ ùãå÷ä ïî åúàöá óà åìöà åøàùéé âçä
ïéàå ùãå÷á úøùì ñðëðù íãàì åì äî éë ,âçäî
éãé àöé àì àðååâ éàäëáã ,åúàöá íåìë åá øàùð

åúñéðëá åìéôà åúáåçט.

פירוש  אדר ', 'יטע  אזי ועי"ז מכוסה , אדר, חודש שבסוף אחרונים ימים  הי"ד היינו  אדר, בחודש האלו  הימים  שישמור

השנה ימות  לכל והכנה  ההמתקה  עכ "ל .יקח  .

היהו. כן על  עצמו בכוחות להלך יכול  היה ולא טובא ישיש היה  שכבר  ליובאוויטש  חסידי מזקני אחד על  מסופר

גלגלים' ב'כסא ה 'התוועדות')Wheelchair(יושב של  ובסיומה שעות, וכמה  כמה החסידים מרעיו עם וישב התוועד פעם ,

להם, אמר הוא אך לעזרתו, באו  וחיש מה לדבר הוא שצריך הבינו  אותו  שראו חבריו 'מלכותו'... מכסא לקום ניסה

זאת  אבל מאומה, צריך איני להם הסביר תבקש , מה ושאלוהו חזרו ולנוע, לזוז  בשלו והמשיך מאומה , צריך איני

ייאמר , ולענייננו מקום... באותו  להישאר אסור 'זיץ' אחרי  כי  מקוםידעתי באותו להישאר אסור פורים ...אחרי

החשמ "ל ז. זרם  את  מעבירים  שמשם  גדול  בניין ועיר ארץ  בכל  מעמידים שבעולם, בנוהג  נא והנה(עלקטרי "ק)ראה

מאד, גדול  במרחק  אף 'אורה' המקבלים יש  לעומתו לו, וחשכה הבנין לאותו ממש בסמוך אדם  שיעמוד אפשר

ועבותות ב'חוטים ' זרם לאותו התחברו  הללו כי ביניהם , חשמ "ל)וההפרש  והנמשל ,(חוטי ושמחה.. אורה בביתם יש ע "כ 

עצמו ל 'פורים' 'יתחבר' חוטים)אם  מרחקים ...(וימשוך  למרחק החג הארת לו תאיר ומקומו  ביתו עד

לפתעח. מרעיו, אחוזת עם  מרעים  בסעודת ישב אחת שבשב"ק  זצ"ל, גלינסקי יעקב רבי הגאון סיפר שיחו בנועם

או"ח עי' סכנה , בו שאין כחולה דחשיבי הקטנים מחמת [כנראה  להדליקם  גדול  צורך  והיה בבית האורות נכבו 

גוי  למצוא הצליחו  רב זמן לאחר בשבת, המלאכה את עבורם שיעשה ערל אחר  לחפש  הלכו  מיד י"ז ], שכ "ח

לו לרמז  כשכוונתם  אחריה, לחפש  וברצונם  טבעת להם שנאבדה לו סיפרו שם  ובהיותו ביתו , אל  לעלות שהסכים

כי  שבת, ממעשה  הנאה  של  חשש היה [ולא האבידה  אחר  לחפש כדי לאורה הם שזקוקים  ציווי] בלשון [שלא

התחיל החברים דברי  את וכשמוע היה , טיפש  הגוי אך  ד ], רעו  שו "ע עי' למאה , נר  לאחד ונר דלוקים, היו הנרות 

לעודדם בטובו הואיל ורק  האור, להדליק בדעתו עלה לא לו לרמז שניסו  וכמה האבידה , אחר  לחפש להם  לעזור

מה כדת  עצה טיכסו ממנו  שרוצים  מה  מבין אינו שהגוי ראו כאשר  ויהי האבידה, את ימצאו ובודאי ידאגו לבל 

שיצטרך  וכיון במקרר, הנמצא הבירה  בקבוק את במתנה לו שנותנים לו לומר החבורה מבני  אחד והציע  לעשות ,

את  ומשראה  האור  את הגוי הדליק  ואכן הצליחה, עצתו  ואכן עשו, וכן האור, את ידליק  בודאי המקרר אחר לחפש 

החוצה יצא לשתות סיים כאשר ויהי בהנאה , כולו את ושתה  הבירה  בקבוק  את והוציא בהתרגשות  ניגש המקרר 

עוד... לו  זקוק היה  לא שוב כי האור, את אחריו וכיבה 

את  ידליקו ולא כלל , אחרים על חושבים שאינם לב אטומי הגוים של  שדרכם  א. דברים, שני ר "י למד ומכאן

להמשיך  לאור יתנו ולא כבתחילה  האור  את יסגרו  גרונם  בהנאת יסיימו שכאשר ב. בלבד, עצמם  לצורך  אם כי האור

לדלוק אותו מניח דלוק  שהאור בשעה וכן  אחרים , עבור  גם ומדליק מסייע לעולם אלא כן, אינו  יהודי אבל להאיר ,

ימי  ובשאר החול  בימות לעצמו להאיר כדי טובים וזמנים  הכושר שעת לנצל  משכיל  והוא לאלתר, סוגרו ואינו

אולם . של  כפתחו רחבים שערים השמים מן לו  יפתחו  תחילה, מחט  של  כחודו פתח  לפתוח  כשיתייגע  ואכן, המעשה.

את ט. יהרוג אם ינזק  שלא לאחשוורוש, הרשע המן שאמר מה  זי"ע  מריישא אלעזר רבי הרה "ק שפירש  וכמו

יג :)ישראל פה"י'(מגילה  בשה"י שתא לכולא ואינם'דמפקי כחגים ימיהם כל שעושים היום, פסח  היום שבת – תיבות (ראשי
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êëå'íòåð éøîà'á àúéà(øãà ç"øì)åøîàù äîãäìéâî)

(:æäáéúä úà éë ,'àøéæ éáøì äéèçùå äáø í÷'
(ä à àø÷éå)øùôàå] 'ñåëéå' ñåì÷ðåà íâøúî 'èçùå'

äáø ìò ì"æç åãéòä úàæå ,[íéñëð ïåùìî íâ äùøôì
éîé úà äð÷ù,äøåîâ äçé÷ìá åéñëð ïéá íéøåôä

.íìåòì èåîú ìá ãúéë âçä úåøåà úà åùôðá ùéøùäù
íøîàîëå(:åè äöéá)ïäá òèé ,åéñëð åîéé÷úéù äöåøä'

,'øãàúåéîùâá åìîòá äëøá úåàøì äöåøäù åðééä
øãà ùãåçä úà ùôðá ùéøùäìå òåèðì êéøö úåéðçåøáå,
.äðùä úåîé ìëá äëéùçä úà øéàäì åãòá òééñé äæå

íéøáãäåúééçî ïéðòå íéøåô ïééðòì øúåéá íéøåîà
,÷ìîòíà éë ãáìá åîåéì åðéà åø÷éòù

äðùä úôå÷ú ìëìäæ ÷ìîò ìù å÷ìç úà øå÷òì ,
åúáäà åáìá ùéøùäìå ,íãàä ìù åáø÷á øùà òøä

íåùîù ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîà ïëå ,åúàøéå
òùåäéì äùî øîàù ,÷ìîò úîçìî úåöîá áéúë éëä

(è æé)÷ìîòá íçìéä àöå'øçîùàø ìò áöéð éëðà
äìéâîáå ,'äòáâä(ç ä øúñà)' áéúëøçîøáãë äùòà

íù áéúë ãåò ,'êìîä(âé è)íâ ïúðé'øçîíéãåäéì
ãåã íçì øùàë ïëå ,'íåéä úãë úåùòì ïùåùá øùà

áéúë ÷ìîò íò êìîä(æé ì 'à ìàåîù)óùðäî ãåã íëéå'
áøòä ãòåíúøçîìúééçî úùøô àåø÷ì åòá÷ ïëå] '

,íéøåôä íåéá êãéàå øåëæ úáùá àãç ,íééîòô ÷ìîò
.[øãà å"èå ã"é ,íééîåéì òá÷ð íéøåôä íåé ø÷éò íâå

àø÷ã àðùéìá úåìéôë øîàðù ïðéæç ãåò(ãé æé)éë'
äçîà äçîéâñ àìã ,àîòè åðééäå ,'÷ìîò øëæ úà

,äòùì ÷ìîò úééçîáíâ úåøåãì äééçîä àäúù àìà
ïîæ øçàì àåäù øçî íåéáיøæåç ãéîú àäéù íâå ,

ìò éà÷ åæ äîçìîù èøôáå ,áåùå áåù åúåà äçåîå

מרוויחים) ואינם במסחר עוסקים שאינם מאחר למלך מס אלא,משלמים שתא, בכולא מועדים ליכא ובודאי עם, ישראל  שבני

ולאחריהם דרבה , בהכנה  לקראתם  יתכוננו  לפניהם רב וזמן השנה , ימות בכל  המועדים  עם  וטרודים עסוקים  קודש 

מצוות' לקיים  רק וטרחתם  עבודתם  השנה  כל  'וממש החג, בקנייני יד)יעסקו  אות השדה  דבש  בספר יונקים(הובא ועי"ז  ,

ימים . לאורך הגדול השפע  מן ונהנים

געז  עם  רכבו את שמילא למי  משל , שהגיעו(דלק)משלו  אחרי ואף מקום , באותו עמדו על  נשאר  זה 'חכם ' אך ,

געז  למלאות ורצו  להישאר(דלק)אחרים שברצונו בטפשותו, השיב האי, מאי אותו מששאלו ממקומו, הלה זז  לא

ישאר אם  כי לו  ואמרו  השומעים עליו לגלגו  יותר , וטוב מהר הרכב  יסע  געז  ועוד עוד שיכניס ידי ועל  תמיד  כאן

חפצו למחוז  לנסוע האדם שיוכל  כדי היא ברכב הגעז מטרת הלא כי שבעולם , הגעז כל  לו יועיל  לא אחד במקום

לזמנים שהזוכה מובן, והנמשל  למרחקים. להגיע  הגעז לו יעזור מקומו את שיעזוב אחר  שרק נמצא צרכיו , ולעשות

טיפש לאותו דומה הוא אזי ולמעשה, להלכה בהם  משתמש ואינו יקרים  ופנינים טהורות אמרות השומע  וכן  גבוהים,

בשפע אסמיו  וממלא בראשו, עיניו החכם אך כלום , עושה  ואינו אחד במקום ונשאר דלק  עם  רכבו  את שמילא

יוכל לבלתי הנסיונות כל  על  ומתגבר המעשה  ימי לתוך נכנס  אלה אוצרות ועם מוסר, ותוכחת חיים  ארחות רב,

עליו . ולשלוט  להתגבר הרע  היצר זה השטן

לעשות י. שברצונו לפניו ובכה זי"ע, אברהם ' ה'בית הרה "ק  אל בגילופין  אחד חסיד  ניגש  היין במשתה  אחת שנה

'בא לו  ואמר הרה"ק  נענה שהאדםתשובה , במה  סגי דלא עמוקה , וכוונה תוקף משנה בדבריו ויש  מחר...' הנה

ועבודה . בתורה  להתחזק  מחר גם ינתן אלא עצמו, הפורים ביום  לתשובה  מתעורר

תשובה, דרך שילמדו  היין במשתה לפניו בכה שיהודי זי "ע, סלאנים  חיים  מרדכי רבי הרה"ק אצל  היה כעי"ז

תשובה, דרך ואלמדך  אלי תבוא אז  מיינך, התפכח למנוחתך, נא פנה בקולי, 'שמע  לו ואמר לדבריו הרה "ק הקשיב

היום ...' אלי שדברת מה  שעה באותה לך שיזכר  רעוא ויהא

יש השב"ק שביום וכידוע  נקרא, בערל  ר' בשם  אשר  העיירה  לגביר ש'נדבק ' ואביון עני יהודי על  מספרים  וכך

העני  היום, באותו בעסקיהם  עוסקים  ואינם הואיל  העניים, בפי אשר את לשמוע  הרבה וזמן 'פנאי' לעשירים להם

בערל  ר' לו אמר  הגונה ', 'נדבה ממנו וביקש  העשיר בפני הקשה  מצבו את לדבר,(העשיר)ביכה מה  על  יש נו, נו

בתשלומים הגונה  'הלוואה ' לי לתת גם תוכלו  אולי בערל , ר' לבקשו , העני  הוסיף זמן לאחר  ונדבר , מחר אלי הכנס

אמר בעסקיכם ... כ 'שותף ' אותי תצרף  אולי העני, לו הציע לאמ "כ , היום, למחרת נדבר נו, נו בערל , ר' אמר נוחים,

את  רואה כשהוא מביהמ "ד יצא העני לעשות, מה כדת למחר נראה  וכלל , כלל  מופרך הדבר אין נו, נו בערל , ר' לו

במשרד  הכן העני ניצב  ראשון יום  בוקר ויהי  ערב ויהי ואכן , היום, למחרת  הנפש  בכלות והמתין גביר ... כ'חצי' עצמו
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,åúøîùî ìò ãéîú ãåîòì íãàä êéøöå ,øöéä úîçìî
íãàä ìá÷î åìà úåîçìîá ïúéà ãåîòì çëä úàå

íéøåôáיא.

ïîæäåúìá÷'ìå ù"úé åúãåáòì ùãçúäì øúåéá ìâåñî
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä øàéáù åîëå ,'äøåúä

(ø÷éò ä"ã á"îøú ,äî ä"ã à"îøú íéøåô)'îâä éøáãúáù)

לי (אפיס) תן ידך, ממתת לי הבה דברת, אשר  אתמול  עתה  לך יזכר נו, בערל , רבי אליו, פנה ובידידות העשיר, של 

העשיר, לו  ענה  עסקיכם, את עמי יחד לחלוק שותפות' 'שטרי להביא הזדרז  ונא שדברנו, כפי  לאהלואה כבר  היום 

ראשון, יום היום ראשון 'שבת', יום  הגיע השבת, עברה ובדיבורים, ב 'דמיון' רק  היו שהסכמתי ה 'הסכמות' כל  כלומר,

פרח '. כ'עורבא והכל 

הפורים ביום וק"ו השבת ביום  רוחניות, לענין לנו ייאמר  זמירות כיו "ב, – יפים ניגונים ומזמר האדם , לו  יושב  ,

מעשי  להיטיב  אוסיף  פלוני בענין אעשה , וכך  כך  דמיונות ומדמה  טובות, קבלות ומוחו בלבו מחשב  הוא ויו "ט, שבת

והנפלאים,וכו ', היפים  וניגוניך הבטחותיך כל  עם  אירע  ומה היכן הבורא, כביכול  עליו תמה ראשון, יום  של בוקר ויהי

כביכול , עונה  והאדם  יומך, בסדר שינוי כל  רואים אין ראשוןמדוע יום  היום 'שבת', לא  כבר הכונההיום הייתה לא ,

אור, בה ישכון הדרך זו לא אבל ובפועל, ליהודים''למעשה ' מחר גם 'ינתן להחזיקאלא  עלינו הפורים למחרת גם  ,

טובות. ושנים ימים לאורך זמן לאחר ההתעוררות, את

ונישא,יא. גבוה רם הר  למרגלות בבקעה יושבת היתה אחת עיר זצ"ל , פינקוס שמשון רבי הגה "צ אמר נפלא משל

ידיים, ורחב גדול  מקום אחר  לתור הלכו התושבים  צרכי כל  לספק גדולה חנות בה לפתוח  באו כאשר והנה 

לכתת  העיר בני נאלצו  ואילך  היום אותו ומני החנות, את שם הקימו ברירה בדלית ההר ... בראש אלא מצאו ולא

רכש החם ובליבו  ובממונו, בגופו עצום חסד ' 'בעל אחד איש  שהתעורר  עד ההר, במעלה  ולטפס לעלות רגליהם

גדול  רכב 'טנדר')מכספו אנשי (הנקרא את אוסף הוא וערב, צהריים בוקר  ביום, פעמים  שלוש כי גדול , בקול  והכריז  ,

ויום יום בכל ואכן  והצלה ', ה'רווח  על  כולם שמחו כסף. אין חינם אליו יצטרף  המעוניין כל החנות, אל  ונוסע  העיר 

מקום ... אפס עד מלא ורכבו פעמים, ג' נוסע  היה

ה'מזגן' התקלקל הזמן שכיסוי(עירקאנדיש "ן)עם  אלא עוד  ולא כהוגן, להזיע  הנוסעים הוכרחו החום (ריפוד)ובימי

ה'מנוע ' נחלש הכל  ועל  לעת, מעת נקרע  שברכב ליסע(מאטאר)הכסאות הצליח ובקושי שנים, ועמל  יגיעה  מרוב

לחיים ... שיחזור עד אותו  ולדחוף  לרכב 'לעזור' יוצאים  הנוסעים והיו משאו', תחת 'כורע  כשהוא לאטו 

זכור הרכב ענין ה'שולחן' על עלה  וטובתה  העיר בענייני לדון תקופה  באותה  שנערכה  העיר טובי ז' באסיפת

לאותו ומפואר חדש  רכב  לקנות נותנת הדין ששורת כולם והתעוררו המבורך לטוב ... פעלו כל  על  הטוב כהכרת צדיק

ואין  חסדים , גמילות של  'חפצא' היא זו 'מרכבה' באמרו  נחרצות מיאן הלה אולם העיר, אנשי למען שנים  במשך

המנוע את נחליף הבה ואמר, אחד  חכם  שקם  עד בידם. חרס העלו  בו להפציר שניסו  וככל  ממנו.... להיפרד בידי

מבחוץ הרכב את המקיף ה 'פח' את רק מבפנים , הרכב  כל  את נשפץ  הקרועים, המושבים  את נרפד גם בחדש, הישן

המפתח את ממנו נטלו ההוא בלילה דבר, וחצי דבר איזה כאן שעשינו בעליו  יכיר  ולא כאשתקד , 'תירוץ'נשאיר  (עם

לאותהכלשהו) סימן שום  היה  לא חוץ  כלפי ואילו מבפנים , הנדרש  כל ותיקנו  הרכיבו  הרכב לתוך העסקנים נכנסו  ,

'התחדשות'...

המה אך מאחור, לדחוף שירדו  מכמה  ביקש  באנשים  מלא שהרכב ראה וכאשר מקומו, על הנהג התיישב בבוקר 

תצלח ולא 'בהמתו ' נפש הוא מכיר כי  אליהם  צחק המנוע.... את והדלק המפתח את סובב בדבר, צורך אין  לו  אמרו 

היוצר '... מ'בית היום  יצא כאילו במהירות זינק הטנדר פלא זה  וראה בקולם שמע  ואכן בשלהם, הם  אך לנסיעה ...

אכפת  מה בו הפצירו 'מת'... שהמזגן ועידנים עידן כבר להם אמר המזגן, את להדליק  ממנו  ביקשו רגעים  כמה  אחר

ש 'עוללו' מה לו שהסבירו עד ניסים ... מעשה  ממש פניהם ... את קידם וצונן  קר ואוויר הכפתור על  לחץ  לנסות... לך

ליל ... באישון

חוץ כלפי ורק  חדשים, בכוחות אותנו וממלא בראשית, מעשה יום  בכל  בטובו מחדש  הקב"ה  ממש, זה  דרך על 

רב זמן כבר יבש... הלב היה  אמש והלא אומרים  אנו הרי הלב את להדליק  לנסות במקום אך  ישן... כקנקן נראה

והדברים ורעננים ... דשנים הם  הכוחות כל  כמה  עד נראה אז ואו 'לנסות' אלא לנו  אין להתגבר... 'יכולים ' אנו שאין

לוי' ב'קדושת כמבואר הקדושים , הפורים  ימים עלינו בעבור ביותר  קריאת אמורים בעת משתנים העולם  טבעי שכל 

וזקן,המגילה ישן רכב בעל  כאותו לעלות אותנו  ש'ידחפו' וממתינים מעצמנו, מיואשים  הננו פורים  למחרת ועדיין  ,
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(.çôíä åòøæå ÷ìîò éë ,'ùåøåùçà éîéá äåìá÷ øåãä'
åøîàù åîëå ,íìåòá ìåãâä åîù ãåáë éåìéâ íéáëòîä
ìù åòøæ äçîéù ãò íìù íùä ïéàå íìù àñëä ïéà'
'ä úåëìî øúåé äìâúð òùøä úìôî øçàìå ,'÷ìîò
åðåùìëå ,áåèä çë ÷æçúî òøä çë ãåáéàáå ,íìåòá

'úáäà ë"çà øøåòúî ÷ìîò úééçî ùéù úò ìëáå
ìàøùéá äøåúäùé ÷ìîò úééçî øçà ïëì' áúë ïëå ,'
,äøåúä úìá÷äðù ìëá øøåòúî äæåùé íéøåôá éë ,'

'äåìá÷ øåãä'ì øùåëä úòù äæ éøäå ,÷ìîò úééçî 'éçá
ïåöøáå äáäàáיב.

עמנו יום שבכל  ונפלאותיו חסדיו על לה' הודאה  - תודה קרבן

ïúùøôá(áé æ)òåãé äðä ,'åðáéø÷é äãåú ìò íà' ,
ìëá íéøåîàå íééçöð íä '÷ä äøåúä éøáãù

øåãå øåãïéàå åðöøàî åðéìâ åðéàèç éðôî íà óàù ,
,ùã÷îä úéáì åèåùôë äãåú ïáø÷ àéáäì íéìåëé åðçðà

êàøåîæîá ¯ åðéôá ììäì ¯ 'åðì åçéðä íå÷î' ïééãò
íéîùáù åðéáàì äàãåäå çáù ïúéì ,äãåúìåðéìò éë .

øùà åãñç áåøáå ù"úé àøåáä ìù åúáåèá øéëäì
åðîò úåùòì àéìôîíãàì òéâîù äîî øúåé äáøäù ,

ìëá ,äòù ìëáå úò ìëá åîò áéèéî ä"á÷ä ïéãá
íùâáå çåøá ,äîùðáå óåâá ,ïîæ ìëáå íå÷îיגåîëå ...

ò"éæ ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä áúëù(å áë úåîù).ì"æåïéà
ïéá íãàä íò äìåòô äùåò ú"éùä ïéàù òâøå äòù êì

åéëøö úðéçáá ïéá åôåâ úðéçáá(ì"ëò)ïðåáúé êà íà ,
äîå÷îî åùôð øúðéú ,íéøáãä úåúéîàá øéëé èòî

åéìà ä"á íå÷îä úáäà ìãåâ åúåàøáיד.

ïëåøùéä á÷'á áúë(ç"éô),ì"æåàìù íãà êì ïéà
ñð åì äùòðúåøöä øùà åìàä úåøåãá èøôá ,

áøç ,úåîåöò úåîçìî ,úåøéæâ ,íåéå íåé ìëá úåøáåâ
åéìò øéàä øùà éîå ,íéáø íéàìçå ,÷åöîå øåöî ,áòøå
íéøëæðä íéòâôä ìëî åìéöäå ,ãñç ìù èåç ä"á÷ä

מתעלה הכל  כי ונראה לנסות ולהתחדש , 'לזוז ' רק הישנים, בהרגלנו להמשיך  לנו מעלה,אין מעלה כלפי ונוסע 

חדש ... הכל  'מבפנים' אבל  שהיה כמות נשאר 'הגוף ' ואם הקדושים, מאוצרותיו אותנו מילא הקב"ה שהרי

לאברהם 'יב . ב 'חסד איתא שמיני)גם פרשת נחל' ב'ערבי והובא נז נהר  השני מעין הקורא פורים(עין שבין  הימים  שבשלושים

טומאה שערי  מ "ט  מתוך  משלושים אחד  חלק ביומו יום מדי ישראל  את הקב "ה מוציא אותםלפסח  ומעלה ,

עי"ש . ההם בימים מצרים  מטומאת שהוציאנו כמו לדרגה , מדרגה

בזוה"ק  איתא דהנה זי"ע, מפרימישלאן מאיר רבי הרה "ק אמר  קפג :)וכבר [-מאכל(ח "ב דאסוותא מיכלא דמצה

לרפאותו, כדי  הרופאים  אותו ינתחו בטרם  שעות כמה במשך לצום  צריך הגוף  במחלת שהחולה וכשם היא, רפואה]

לצום עלינו  המצה , באכילת והוא הנפש ' ל 'חולי ורפואה  תרופה לקבל  עומדים אנו בו הפסח חג לקראת כן כמו

שלימה . רפאוה  עלינו להשפיע הרפואה  שתוכל  כדי  רעות מתאוות ולהתרחק להיטהר – ולהתענות

זי"ע יששכר' ה 'בני הרה "ק דברי את לבאר אפשר  האלה הדברים פי י)על  ד  אדר הפוסקים(חודש קושיית המיישב

תלב) או "ח -(טור חמץ בדיקת על  'שהחיינו' ברכת  מברכין אין והיינומדוע  ביעור, זמן  בהתחלת שהחיינו  מברכין דאכן,

והבן הפורים , כראוי,ביום ובהכנה  תחילה, עצמו  שיטהר אם  כי הקודש אל  לגשת אפשר אי כי הדברים, ופירוש .

אמרו וכך בפורים , כבר ה ' בעבודת להקדים  צריך תכט )ולכן סימן  ריש בביה"ל ועי' ו. בהלכות (פסחים ודורשין 'שואלין

פסח הלכות ללמוד צדיקים, הרבה  נהגו [וכך  פסח לפני  יום שלושים הוא ופורים יום' שלשים  הפסח קודם הפסח

הפורים]. ביום

היויג. שאם  שהקיפוהו, הצרות על  דאגה  מתוך מצבו על שהתלונן לאחד כתב זצ"ל  לוריא מתתיהו רבי הגה"צ

מניח  והיה  מאזניים , כף לו החנותנים כל את אחת כף  הצרות על  את השניה  הכף  ועל  הקב "ה , עמו  שעושה  ,סדים

רוב לעומת הרעות למספר  דמיון שום ואין הצרות ', 'כף את  מכרעת החסדים' 'כף  כיצד בעליל  רואה  היה בוודאי

הכתוב את בזה לפרש  מתתי' רבי הוסיף  ודואב... דואג שהוא על מעצמו 'צוחק ' שהיה  ועד  ב)הטובות, קנ (תהילים

'רוב' מלשון שהכוונה גדלו' כרוב  הללוהו בגבורותיו ברוב')'הללוהו 'ביטול חבילות (כדין חבילות יש  אדם לכל  'כי וכלשונו , ֻ

לדעת  צריך  אבל בכה , וזה  בכה זה  נפש  עגמת הנגליםשל  החסדים שהם  גדלו  ברוב בטלים  הגבורות אלו ולא שכל ,'

ומכוסים . נסתרים שהם  אלא חסדים בעצם הם  ה'גבורותיו' שגם אלא עוד

כליד . את הכתב גבי על  הרופאים מעלים  שמיד וראה  טוב, במזל בכורו בנו  לו  נולד אשר צעיר  באברך  מעשה 

אצבעות  כל על  ידו מעביר שהרופא רואה  הוא והנה  בריאותו , וטיב גופו  מידות - הנולד הרך של ומעמדו מצבו
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,ìéòì'ä éãñç ãéîú ïåøëéæì åì äéäéטוúåéäì àìå ,
äáåè ééåôëîטז.òéôùî øùà éî ìë àìà ,ãáìá åæ àìå

è÷ùäá åúéáá áùéì äëæù ,äëøá ìù òôù ä"á÷ä åéìò
ïúéì êéøö ,äøåãñ àéä åúñðøôå ,çèááåäéãåäå çáù

áåéçù ,íéãøç øôñá øéäæî ãàî äîå .úàæ ìò íå÷îì

'äì íåéä éúãâä' ìù äùò úååöî ììëá àéä åæ äàãåä
'äáåèä õøàä ìà éúàá éë êé÷åìà(ã åë íéøáã),ïàëî

ú"éùäî äòôùäå äáåè íéìá÷îä íãà éðá ìò äøäæà
äéãåäå çáù ïúéìיזéðìáå÷ ìå÷ úåø÷ì àìå ,(íòøúî)

ïúåð íäì êøöð øùàî øúåé øùà ,ïéòä éøö êøãë

פשר וזהו  באצבע , חולי או מום  איזה הרופא מצא שבוודאי בטוח היה  האברך הדף, גבי על מה  דבר  וכותב התינוק 

לו וביאר  הרופא הרגיעו  התינוק , לשלום גדולה בחרדה ושאל  נשמתו , עמקי עד ונבהל  הבדיקה , שלאחר  הכתיבה

אצבעות. עשר ב"ה  יש שאכן לראות אותם וספר מנה כן ועל  האצבעות, מניין הוא לכתוב שצריך הדברים  אחד כי

היותר הצד על  והכל אצבעות עשר  לו יש ב "ה כי ליבו אל  משים אינו שהאדם  החיים, כל על  משל  אלא זה ואין 

על לה' ולהודות לשמוח לו יש מעיקרא בריאותו... מצב את ובודק הולך אז  חולי  או 'חסרון' כשמתעורר ורק  טוב,

חינם . במתנת הבורא לו שנתן וחיות אברים  ושאר האצבעות עשר

השכונות טו. באחת ירושלים בעיה "ק דר היה חרפו שבימי זצ"ל  ברעוודה שלמה רבי הגה"צ פ"א סיפר הישנות,

לארץ עד  נפל  שלא וכמעט  רגליו, מעדו והרעועות הצרות במדרגות לרדת ומשרצה השניה, שבקומה  מביתו  יצא

אחת בבת  נפל  שלא ניצל  ועי"ז  במעקה , לאחוז  הצליח  האחרון ברגע וממש  רח "ל)רח"ל , אברים לריסוק מגיע ו 'רק'(והיה

בפניו והתאונן זי"ע איש' ה 'חזון הגה"ק אל  נסע  היום  למחרת וכדין. כדת הגומל  ברכת לברך מיהר מיד  בגופו , נחבט

שמיד  רואה  הוא והנה הרע , היצר  ממנו יסור  ממש  בגלוי עליו ה ' השגחת  את שראה  לאחר  כי בעצמו בטוח  שהיה 

נענה עמו. שנעשה  הגדול  הנס  את  ששכח  כזאת לו אירע והיאך דבר , היה  לא וכאילו לאיתנו היצה "ר שב למחרת

וכמו ושעה , רגע בכל  נסים  לו נעשים  ישראל  מבני ויחיד יחיד  כל  עם והרי נס , נעשה עימך רק  וכי איש, החזון  לו

אלא עמנו', יום  שבכל  ניסיך 'על  מודים בברכת את שאומרים  מהאדם להשכיח  דרכו אשר מיוחד הרע  יצר שיש

עמו שמתרחשים יח)הניסים  ח  דברים הק ' החיים  אור  חסדים,(עי' אותם  תמיד  לעצמו  להזכיר האדם  של עבודתו  היא  וזו

ממנו יסורו לבלתי הקב "ה  עמו שעשה  כ)טובים  עמ ' שמורים ליל בקונטרס באריכות .(עי'

דירותטז. וכמה כמה  עומדים  ובבעלותו  רבים, נכסים בעל  הברית, מארצות יהודי לי  משכיר)סיפר מסוכן,(שהוא באזור 

איש לשלוח מוכרח הוא מושכרת שאינה  דירה שבכל  עד המקום מסוכן כך וכל  למכביר, בו מצויים גנבים אשר

בהגיע הימים  באחד הרכוש . כל  את אתר  על  ושודדים לבית הגזלנים פורצים הכי בלאו כי בה, לשהות מאנשיו

היו ועליהם  בצקלונם, צרורים ותקילין טבין דולר אלף ארבעים הכסא על  ושכח  מרכבו יצא הדירות, אל  היהודי

מאות  חמש  של  הפסד ס"ה – הנגנים שני את  וגנבו החלון את שיברו שגנבים  מצא משחזר , נגנים. שני מונחים

היהודי  נתמלא ה '. בחסדי במלואו  נשאר הכסף סכום כל  אך  הנגנים, על  דולר  ארבעים ועוד החלון לתיקון דולר 

כספו . על  לו ששמר עולם לבורא והודאה שבח  נתן ורנן ובגיל  שמחה ,

שם לי היה  לא אם ואמרתי, בעצמי, התבוננתי מעשה אחר  ואמר, היהודי בנוסףהוסיף מעות של  גדול  סכום

ההפסד  שכנגד כעת אך דולר, וארבעים  מאות חמש של  ממון הפסד על  ועגמ "נ צער מתמלא הייתי הרי לנגנים 

לאלוקי, ומודה אני שמח הרבים  המעות שאר לי איזהניצלו ח"ו  לי  יארע  כאשר וזמן עת לכל ללמוד עלי מכאן

קניינים ושאר  צאצאים  רכוש, בשאר הבורא , שגמלני  הטובות כל  את עיני לנגד  ולהעמיד להיזכר עגמ"נ, של  מקרה 

ה' לו חלק .אשר

הדרוםיז . מן יהודי  באיש ארה "ק)מעשה גיל(של מעל  מצאצאיו  5 ישבו שבביתו זי"ע  ישראל ' ה'בית הרה "ק בימי

שבור הלה והיה ושמונה , עשרים בת הייתה כבר שבהם והגדולה להם, ההגון בזיווגם נושעו לא שעדין העשרים 

ה'חברותא' לכך בנוסף הימים . כל  יום)ורצוץ בכל למד ללוות (שעמו הוכרח ברירה ובלית מצאצאיו, אחד  את אירס  שלו

שהלווהו  – בבנק חובו(לחברותא)כספים  תשלומי את מלשלם פסק הזמן שעם אלא מיודעינו, של דירתו משכון כנגד 

ועל הדירה חסרון על  בכפליים, רוחו נשברה מעתה  במחיר... המרבה לכל דירתו את הבנק פקידי מכרו  וממילא

ל "ע . השידוכים  עיכוב

מדוע ששאלו קרובו  בו  פגש שם  ירושלים בעיה"ק  ידידו בבית נישואין לשמחת מיודעינו איקלע הימים באחד

אמר והדירה , הכסף פרשת ואת השידוכים  פרשת את  ודעת טעם בטוב לו וביאר היהודי לו ענה  היום , רעים פניך

תוושע , ובוודאי לפניו  עצמך הזכיר  אליו גש בחדרו, ספון ישראל ' ה'בית לו  יושב  בירושלים  כאן הנה  ה'קרוב' לו
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íéìáå÷ äîä íäéîé ìë éëä åìéôàå ,äéçîå ïåæî 'ä íäì
íéëåáåיחì"ëò .יט,

äðäå'îâá àúéà(.æè ÷"á)òáù øçàì íãà ìù åøãù'
,'íéãåîá òøë àìã éìéî éðäå ùçð äùòð íéðù

היהודי אבה לא וכלל)מתחילה  כלל החסידים עדת על נמנה  היה  ל(שלא אם כי קרובו  פקודת עליו  שחזקה אלא לא , יועיל  א

האסטו געדאנקט ישראל ' ה'בית שאלו צרותיו, שלל  על  לבו שפך שם הרה "ק, אל  ונכנס כל יזיק  על לה ' הודית כבר (האם

עתה ) ועד מעולם גמלך  אשר היהודי החסד .40% והבקשה 60% תהא ההודאה  ואמר  הפטיר אלא לדבריו, לענות לו  נתן ולא ,

הרי  נו, הקרוב, לו אמר  התמוהה , השיחה על לו  לספר לקרובו וחזר החדר, את עזב כן על  דבריו  את גמר  שהרבי הבין

וכו' וכו' תמיד  ומפרנסך זן שהוא המזון על  בידו , המסורים חייך על  לבוראך להודות לך יש הצאצאיםרבות שידוכי  רק (כי

לך) חסרים המבוגרת,והדירה הבת נישאה  חדשים  ב' ותוך הגדול , לשמו  ולהלל להודות והחל  הרבי לקול האיש  וישמע ....

לצאצאיה ונתגלה החברותא של  אמו מתה בבד בד מאורסים, היו  ו2 נישאו, כבר מהם 3 - כולם  נושעו שנה מחצית ועד

ושמחה . אורה הייתה וליהודי הבנק , מידי  הדירה את שפדה עד הרבה מעות וקיבל  הייתה , גדולה  שעשירה 

לה ' 'הודו  פעמים 6 אומרים ההלל  שבאמירת ומצאו  חישבו  שעה  לה')באותה  הודו את כופלים  האחרון פסוק  ו 4(שהרי

ה ''... 'אנא פעמים

בגמ ' דאיתא בהא לדבר רמז  ב :)ונתנו 'סמ"ך '(מגילה שיעור  יזכור  שאם עומדין', היו  בנס שבלוחות וסמ"ך  'מ "ם

אחוז) 'מ"ם'(60 ומנין לבקש)להודות, אחוז לנס ...(ארבעים יזכה  – עומדין היו  בנס  אזי

בתי,יח. לך דעי לה, ואמר נענה  ענין, איזה על נאנחת בתו את פעם  ראה זי "ע מרוז 'ין שהרה"ק  שאנחהמספרים

הודאה גוררת והודאה  אנחה, ושמחהגוררת באהבה הכל  לקבל  אלא וכלל , כלל  להתאנח  שלא הראוי מן כן על  ,

ועוד. עוד תמשך שההודאה  בכדי ברכה , שפע  אחריה תגרור זו  והודאה והודאה, בהלל

בחלקו ' השמח עשיר 'איזהו - המשנה כפירוש העשירים  מן היה  שלא בעשיר מעשה הרה"ק , סיפר דוכה  (אבות

מהוא) תראה ראו עתה  מזל ', 'רוע  זה  וכי  שמיא, מן לו אמרו הוא, רע כי  מזלו  את ומבכה מתאונן היה  ותמיד ,

נתרבו זה שבמצב לומר צריך אין הפתחים , על  המחזר מרוד לעני ונהפך מעשירותו הורידוהו  אמיתי, מזל' 'רוע 

מונ עשרת ובכיו וכי טענותיו ואמרו, השמים, מן שוב נענו עליו, שבא הנורא המצב על הרף ללא מבכה  והיה  ים ,

שערי  בפניו ננעלו ובזה  ב'צרעת' נתנגע  היום למחרת נוראות', 'נורא באמת שהוא מצב  עליך נביא נורא', 'מצב זהו 

מאין  ונאנח  בוכה לשעבר העשיר  והיה מצרעתו, לידבק שלא הימנו מתרחקים הבריות  היו כי הפתחים', על  'מחזר

ואחוי  תא היא, 'עמיקתא' זו  וכי שמיא, מן לומר שבו שכזו, עמיקתא' ל 'בירא שנפל  - לו עלתה  כך כי על הפוגות

לשפל בהגיעו  כרגיל. מאכלו את לבלוע יכול  היה לא וכבר כהגמון , וכפוף בגבו גיבן נעשה מיד מהי, 'עמיקתא' לך

חי' שהוא דיו  – חי אדם יתאונן 'מה  אך כלל, שפיר  איננו מצבי אכן אמר, אלא נאנח, לא שוב ג המצב  רבתי (איכה 

משמי מ) נענו שכן, מכיוון חי, אני ואילו לקבורה כבר  אותם מובילים אשר יש  כי חיי, על  לבוראי להודות עלי ,

ונתרפא  היא, מה 'טובה ' נראהו עתה לה ', להודות ועליו  בו יש שטובה  הוא אומר שכזה  מצב על  וכי ואמרו , מרום

וכי  שמיא, מן לו  אמרו ממנו , מאושר  ואין  כפוף גוו  אין שכבר על  לבוראו, ולשבח להלל  האיש  הוסיף  מהגיבנת,

נתנו שכבר  - הבריות בין להלך ושב  מצרעתו, וירפאוהו מהו, 'מאושר' לו נוכיח  הזאת בעת הוא, ומאושר  שמח בזה 

בשמים נענו הפתחים... על  לחזר לשוב הוא יכול  מעתה  כי שמחתו  ותרב  הנגע, ממנו  סר כי בינותם , להלך לו

אחד  בלב הוא ברוך הקדוש הכניס  באמת, שמחתך נרבה אנן הפתחים , על  לחזר  – שמחתך' 'רבתה  בזה  וכי  ממעל ,

יותר לעשירותו וחזר כבתחילה , מכונם  על  לשעבר עסקיו כל את העמיד שבו  ומכובד, הגון' 'סכום  להלוותו מידידיו 

לו . אשר כל  על  ולשבח ולהלל להודות בחלקו', שמח 'להיות היטב ידע  כבר עתה מתחילה,

עזרא'יט. ב'אבן מצינו  ז)נוראות ויקרא(ה בפר' שמצינו מה  א-יג)לבאר  לשקר(ה  נשבע שאם ויורד', עולה 'קרבן דין

כש להביא צריך הוא וכו' מחויב הרי בהמה  להביא מגעת ידו ואין דל  הוא אם אך לחטאת, שעירה  או בה

קרבן  גם להביא עליו טעם  מה תמוה  ולכאורה לעולה , ואחד לחטאת אחד יונה בני שני או תורים שתי להביא

עולה אחד טעם 'כי יצחק  רב  בשם עזרא' ה 'אבן ומבאר חטאת, קרבן רק שמביא ה'עשיר' לבין בינו ומה עולה,

מחשבה רוחו  על עלה  אולי ידו  תגיע  שלא  העני בעבור שזה  יתכן כי המפרשים, שהרחיבו כפי הדברים  וביאור ,'

מדוע ית"ש הבורא הנהגת כנגד ח"ו  הרהור מחשבת בליבו  עולה  הרי לקרבנו בהמה  להביא יכול  שאינו בראותו

קרבן  גם  להביא התורה אותו חייבה כן על  'נכבד ', קרבן להביא שיכול  עשיר מאותו חלקו נשתנה ומה עני, עשאו 

הלב הרהור על  מכפרת שהיא ה "ז)לעולה, פ"ח  יומא .(ירושלמי 
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ùðåòäì íéãåîá äòéøëä ïéðò äî øåàéá êéøö äøåàëìå
'íééç úøåú'á øàáîå .ùçðë åøãù äùòéúù(íù).ì"æå

ùøôì äàøðåìë íò ãñç äùåò êøáúé àåäù éôì
ìòá ïéàù àìà ,òâø ìëáå úò ìëáå íåé ìëá íãà

åéñéðá øéëî ñðä,'âäåð àåä åâäðîë íìåò'ù øåáñå ,
äòåðúå äòåðú ìëå äòéñôå äòéñô ìëù ùéâøî åðéàå

åîù êøáúé åðîî àåä äîéùðå äîéùð ìëåù"åîë ,
(âë æì íéìäú)áéúëå ,åððåë øáâ éãòöî 'äî(é áé áåéà)

.'ùéà øùá ìë çåøå éç ìë ùôð åãéá øùà'ïî äéäå
ìë ìò òâø ìëáå úò ìëá êøáéå íãàä äãåéù éåàøä

äîéùðå äòåðúå äòéñôíéîëç åøîàù åîë ,(è ãé ø"øá)

áééç äîéùðå äîéùð ìë ìò ¯ ä¯é ììäú äîùðä ìë
,ä¯é ììäì íãàìëá åáì ìò äìòî åðéàù éî ìëå

éøä âäåð åâäðîë íìåò àìà êøáúé åúàî ìëäù òâø
íåìùå ñç åá øôåëë àåä.

éôìåãòå ø÷åáä ïî íãà ãåîòéù òðîðä ïî àåäù
äîéùðå äòéñô ìë ìò äàãåäå çáù ïúéå áøòä
éøçà ãéîú íéëìåää íìåòä éðá áåø ïëù ìëå ,äòåðúå
úàæì ,'åëå äæá àöåéëå ïåîî úôéñàá ,äæä íìåòä éìáä
ìëá øîåì åãñééå ,äð÷ú äìåãâä úñðë éùðà åàéöîä

äàãåä úëøá íéøäöå ø÷åáå áøò äìôúìåìëéù éãë
úåàìôðå íéãñçå úåîéùðä ìë úà úçà äàãåäá íãà
ïìåë úáåç éãé àöåéå òâø ìëá åîò äùåò êøáúé àåäù

úçà äàãåäá úçà úááåðçðà íéãåî øîåì åãñé äæìå .
úåãå÷ôä åðéúåîùð ìòå ,êãéá íéøåñîä åðééç ìò ...êì

ìëáù êéñð ìòå ,äîéùðå äîéùð ìë ìò åðééäã ¯ êìíåé
ø÷áå áøò úò ìëáù êéúåáåèå êéúåàìôð ìòå ,åðîò íåéå

.'åëå íéøäöåâäðîë ,åæ äëøáá úåçùì åð÷éú éîð êëìå
åùàøá åì òðòðîå äçåù åøéáçì äãåîùëù íãå øùá,

ù"åîë ,'äàåçúùä' åðéöî äàãåä íå÷î ìëá éëäìåíéìäú)

מכפרת  שעולה ואף  למעשה', מצרפה הקב"ה אין רעה ש 'מחשבה  בידינו הוא כלל שהרי מבהיל , דבר  בזה  הוסיפו

אחד  להביא צריך העני מדוע כן ואם  בעבירה, שהרהר מה על  כפרה להביא חייב אדם אין  הרי שבלב הרהור על 

בגמ ' אמרו שכבר  אלא במחשבתו , שחטא על  מ .)לעולה למעשה,(קידושין מצרפה הקב"ה  זרה בעבודה  רעה  שמחשבה 

ע "ז  של שמץ בה  ויש רח "ל  ככפירה  זה  הרי עני שעשאו ית"ש  הבורא  הנהגת כנגד רע  הרהור צריך ואותו  כן על  ,

כפירה . הרהור לו  היה על  לו לכפר עולה קרבן להביא

זי"ע  אמת' ה'שפת הרה"ק כתב  במדרש)וכבר ד"ה תרנ"ד ליבווז"ל,(אחרי  אז כראוי, ובטחון לאמונה  זוכה  האדם ואם

שבעולם הטובות מכל  טוב  היותר הצד  על  לו  ונצרך הטוב כפי הוא  והכל מהקב "ה, שלו הנהגה  כל  כי .בטוח 

לדעת צריך לעוררוובאמת בכדי – אדם  של לטובתו  אלא  באים  אינם  ל "ע  בנפש או בגוף  ייסורים אותם כל כי

הצרה ממנו  תסתלק אזי וישמע  יבין  לבבו  אכן  ואם  דרכיו , זי"עלהיטיב מלובלין הכהן צדוק רבי הרה"ק שביאר וכמו .

סט .) לילה  בגמ '(רסיסי  שאמרו יג :)במה אמרבעניין (מגילה  גדולה, שמחה שמח אדר בחודש  פור שנפל  'כיון המן גזירת

רשעותו ברוב ידע  שהמן נולד', באדר  ובשבעה  מת באדר שבשבעה  יודע  היה ולא משה בו שמת בירח פור לי נפל 

ש' ידע שלא אלא היהודים על  גזירה שיש שבו הטומאה בקרבובכוח פועלת כאשר הוא  מגזירה  האמיתית ההצלחה 

הגזירה וביטול ישועה  ומביאה  תשובה , ישראל  בני הדעת לבבות שנסתלק  היינו משה  שמת זה  שבחודש  חשב והוא ,'

הדעת  להתגלות מוכן זה חודש  ואדרבה משה , נולד אדר שבז ' ידע ולא לשוב, יתעוררו לא ובוודאי לגמרי מהם

דגמ' בלישנא מבאר  ובזה ג :)עיי"ש, ע"י (כתובות  שיבטלוה  בכדי עשויה  הגזירה שכל ר"ל , דבטלה', עבידא 'גזירה

בתשובה . שישובו 

הפסוק  על  פרשתן בריש רש "י שהביא מה  זי"ע  מסקולען  אליעזר' ה 'נועם הרה "ק מבאר זה ב)בדרך את (ו 'צו 

שמעון רבי אמר ולדורות, מיד זירוז  לשון אלא צו  אין - וגו ' חסרוןאהרן בו  שיש במקום  לזרז הכתוב  צריך  ביותר

בגמ 'כיס חז "ל  אמרו שהנה טז:)', ליטול(ערכין לכיס  ידו הושיט  אפילו תנא, במתניתא וכו', ייסורים תכלית היכן  'עד

זי"ע  הק' הבעש "ט  מרן וביאר שניים'. בידו  ועלו ח)שלשה  וישלח יוסף  יעקב תולדות הפרטית (עי' ית' בהשגחתו  המאמין כי ,

יודע ושעל  צעד כזהבכל  קטן צער שניים,שגם  אלא לו עלו ולא מטבעות שלושה ליטול שרצה לו, הגיע זה  אף

אותוברצון לעורר  בכדי ית ' שרמזוהבורא מה  ויבין ישכיל  ואם  מעשיו, את להיטיב  השמיים ' מן כ 'קריאה זה והרי ,

לידי בא כבר  ההכרה בזו דרכיו , לשנות ויתחיל  דא, כגון מועטים  בייסורים אף השמים, מן ייסורים,תכליתןלו  של

שמעון רבי אמר כך  שעל  לומר  יש  ומעתה  רח"ל ... יותר בחזקה  אותו לעורר יצטרכו לזרז ולא הכתוב  צריך ביותר

כיס חסרון שיש -במקום  בכיס' 'חסרון שהוא איזה שיש במקום כבר  האדם שיתעורר שלושה, להוציא שרצה 

שניים רק בידו ועלו אותו ...מטבעות לעורר  להמשיך יצטרכו שלא בכדי ,
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(á çì÷ìò êîù úà äãåàå êùã÷ ìëéä ìà äåçúùà'
äåç úà úåúôì ùçðä àáùëù ùøãîá åøîàå .'êãñç

êøáúé åá øåôëì àáù éôì äôå÷æ äîå÷á àáéàäîå ,
ïååéëã ,ùçð äùòð åøãù íéãåîá òøåë åðéàù éî ,àîòè
êøáúé åì úåãåäì ¯ òøåë åðéàå äôå÷æ äîå÷á ãîåòù
àì ¯ øîåàå êøáúé åá øôåëë àåä éøä ,åéãñç ìë ìò

éðåîã÷ä ùçðä úòãì äãåîë àåä éøäå ,àåääîå÷á ãîòù)

(äôå÷æ.åðîî ïéëùîð úåéðåöéçä úåòãäå úåøéôëä ìë øùà

ל 'ניסים ' צריך  אינו  תמיד  לה' המודה  - סלה  יודוך  החיים  וכל 

áúë'÷ä 'êéùìà'ä(ù"ééò æè¯àé æ)íøîàî ìòúåëøá)

(:ãðäòáøà'ïéëéøöéëìåä ,íéä éãøåé ,úåãåäì
ùåáç äéäù éîå ,àôøúðå äìåç äéäù éîå ,úåøáãî

úîàá éë ,'íéøåñàä úéááìëäãéîú úåãåäì íéáééç
¯ 'äìäðëñ ììëì åàáù åìà ÷ø àìåìà óà àìà ,

úåçåðî éî ìò íéä úà åøáòùכïéà íéîòôù àìà ...
àåäù åãé÷ôú àìéî àì ïééãòå ,äæá øéëî íãàäêéøö

úåãåäì,'äìéãë äðëñ ììëì åäåàéáé íéîùä ïî ïë ìò
ìéëùé íëçä êà ,äìåãâä åúìöä ìò ë"îçàì äãåéù
àìéîîå äîéùðå äîéùð ìë ìò úåãåäì åëøã úìéçúá

íðéà íéøåñéä úéìëú éøäù ,äøö éãéì àåáì êøèöé àì
.ïë äùò øáë àåäå ,ä"á÷äì çáùéå äãåéù éãë àìà

'äàãåää ÷øô' óåñá øåîàäá íéùøôî äæáåæ÷ íéìäú)

(âîé"òù ,''ä éãñç åððåáúéå äìà øîùéå íëç éî'
éî ìò ìäðúî ìëäùë ãòåî ãåòáî ''ä éãñç åððåáúéå'
.ïéùéá ïéòøîå íéòø íéàìç éðéî ìë åîöòî òðîé ,úåçåðî

øáëåè"çåù ùøãîá àúéà(ò íéìéäú)÷åñôä ìò(à íù)

,ì"äæá 'éðìéöäì íé÷åìà øéëæäì ãåãì çöðîì'àìå
íéøéëæî åéäéù ìéáùá àìà íäîò äùòå ìàøùé úà ìàâ

"à ãåã øîà ,åéúåàìôðåøéëæî éðà ëøéëæäì ãåãì çöðîì ,
àéãäì éøäå ,ì"ëò ,éðìéöäì íé÷åìàúåãåäì íéã÷îäù

åéìò åàåáé àìù ïéùéá ïéòøî íéòâô ìëî ìåöéð.

äëåò"éæ 'úåôé íéðô'ä ÷"äøä øàéá(éëå ä"ã øåîà)

(á¯à æ÷ íéìéäú),åãñç íìåòì éë áåè éë 'äì åãåä'
êùîäá äðäù ,'øö ãéî íìàâ øùà 'ä éìåàâ åøîàé

ïééðò øëæð íù øåîæîä'äì úåãåäì íéëéøöù äòáøà
íäì äðîãæðù äðëñä ãéî íìéöäù ìò,úåéøáãî éëìåä)

(íéä éãøåéå àôøúðù äìåç ,íéøåñàä úéáá ùåáçåøîà øáë íðîà ,
ì"æç(.àì äãð),åðééäå ,'åñéðá øéëî ñðä ìòá ïéà'ä"á÷äù

ììë äðëñ éãéì àåáé àìù åìéöîå íãàä ìò øîåùåäæå ,

חז "ל כ . שאמרו במה לפרש  זצ"ל  ארה"ב מזוועהיל  אדמו"ר  מכ "ק  ששמעתי כב :)וכמו מרגיש(יומא ולא חלי לא 'כמה 

סייעיה' דמרא בעזרו')גברא שהקב"ה  מי רעה מכל ולדאוג לחלות צריך  ואין ומובטח  סמוך  'כמה ש(ופירש"י היא שהכוונה  כמה, כל

חלי  אזידלא  נחלה, שלא עוד  כל גברא– מרגיש כמהלא  סייעיהעד בכלמרא  עליו ומגן בעזרו הקב"ה  כמה עד ,

ושס "ה אבריו רמ "ח  בכל ושלם בריא הוא הרי הטבע ' 'בדרך כי  לאדם לו  נדמה  כי לו . להודות צריך כמה ועד עת,

יאונה שלא וחסדיו  רחמיו ברוב הקב "ה מאת עליונה בשמירה  הוא מוקף כמה  בניסו, מכיר  הנס ' 'בעל  ואין גידיו,

בעולם . הקיימות מחלות בו יפגעו ולא רע, כל  לו

שכתב וכמו יזיקוהו , לבל  מעולה  לשמירה זקוק והוא 'מזיקים'... נמצאים עצמו האדם שבגוף  אלא עוד, ולא

שייך (בסידורו)היעב "ץ מה קשה ולכאורה  ונרפא', ה ' 'רפאנו שמו"ע  בתפילת לומר הגדולה  כנסת אנשי שתקנו הטעם 

בזה "ל : היעב"ץ  ומבאר וכדומה , אחלה ' 'שלא לומר צריך היה אלא הבריאים , אצל  'רפואה' בריאלשון אדם  לך  אין 

פנימיים ופצעים  מכות בגופו המנצח שאין  עליון בסיוע  או  מרגישים , שאינם טבע חזקי יש אם  אף  הנס, בעל  ואין

בני  עכ "ל סומכיר זצוק "ל). הלוי השבט  בעל הגאון בפי שגור היה זה  .(מאמר 

מחלתו בעת תשי"ז  בשבט בט"ו  שוה"ט  את  כשערך זי"ע , מטשורטקוב שלמה  רבי הרה"ק  אמר נחשב וכה  (כשעדיין

לימים) שנאמרצעיר במה מתקשה  היה ימיו שכל  כו), טו בעיניו(שמות והישר אלוקיך  ה ' לקול  תשמע שמוע אם  'ויאמר

רופאך', ה ' אני כי עליך אשים לא במצרים שמתי אשר  המחלה  כל  חוקיו כל  ושמרת למצוותיו  והאזנת תעשה 

צ"ב, העונשיםשלכאורה עליו  יבואו  שלא - המצוות  כל  ויעשה  ה ' לקול שישמע למי והתשלום  ה 'שכר' זה  וכי

בקולו , אשמע אשר ה ' מי ואמר שכפר הרשע  פרעה  שקיבל האישוהמחלות  בעוד כי היטב, הוא מבין עתה  אבל

נחלה, שהאדם לאחר ורק ושלם, בריא שהוא בכך והזכות האושר  את נכונה  ומחשיב מעריך אינו הבריאות בקו

וזהו בריא. היותו  בעצם  הגדולה  הטובה  את יבין אז או נפשו , בעד יתן לאיש  אשר שכל  שלא כלוכידוע  המחלה ,

ה' אני 'כי הכתוב שאמר  מה לבאר והוסיף  ביותר. הגדול  השכר זהו ואכן מחלה , שום  בעולםרופאךיהא שיש ,'

שהקב"ה ומזיקים סכנות ידיעתו ...מרפאהרבה בלא אף אותם 



צו פרשת - הפרשה באר áé

éåàøù ¯ åãñç íìåòì éë áåè éë 'äì åãåä áåúëä øîàù
ä"á÷äì úåãåäìäòù ìëáå úò ìëá ãéîúéë éøäù ,

íìåòìå"ç ãçà òâø ÷éñôî ä"á÷ä äéä åìéàù ,åãñç
íéé÷úäì øùôà éà éøä åáåèå åãñç úà òéôùäìî
ãçà ìëì éåàø' íù áúëå .úçà äòù åìéôà ãåîòìå
ìöéðå äðëñä úà äàø äéä åìéàë úò ìëá åáìá áåùçì

,úåãåäì åéìò áåéç äéä æà åðîîä"á÷äùë øîåçå ì÷
äðäë úåãåäì éåàø ììë äðëñ éãéì àá àìù åìéöî

äðäëåíìàâ øùà 'ä éìåàâ åøîàé' åøîåà øàáî æ"éôòå .'
ìàâ øùà åìà íä 'ä éìåàâ ,øîà÷ éëäã ,'øö ãéî
úåãåäì íéëéøö íäù ,äðëñäå äøöä ãéî ä"á÷ä íúåà

.òâøå òâø ìëá íäéìò øîåùù ìò øúåéá ä"á÷äì

êøãáåøàáî äæ(ò"éæ 'íééç éøáã'ä ÷"äøä øàéá ïëå)íâ
øîàðù äî(èë áë)'äì äãåú çáæ åçáæú éëå'

íëðåöøìøîåì áåúëä àáù ,'åçáæúïáø÷ åàéáé àìù
íéëéøö íä æàù åìåöéðå äðëñ éãéì åàá íà ÷ø äãåú
àìå åìöéðù ìò äáãðá íðåöøì åàéáé àìà ,úåãåäì

äðëñ éãéì ììë åàáכא.

ישועות ממשיכה  ההודאה  - לישועה  לי ותהי עניתני כי אודך 
ורחמים 

ïåàâäì"öæ øâéà àáé÷ò éáø(åôåñá à"÷òøì úåùãç úåáåùú)

÷åñôä ïåùì øàáî(âë ð íéìéäú)äãåú çáåæ'
äù ,'íé÷åìà òùéá åðàøà êøã íùå éððãáëéçáåæäãåú

àåä éøä äàãåä é÷øôá ìéâøù ì"øêøã íùïéëî ¯
ì êøãä úàíé÷åìà òùéá åðàøàäãåîù éãé ìòù ,

åúòåùé úà áø÷ì øòùå ìéáù çúåô àåä éøä ãéîú

éîù ìëùä êøãî äæù ãáìî éë... .ì"æå ,äîéìùä
ùéàî àåä áéèîä íà óà åúìåæî äáåè ìá÷î àåäù
íà øúåéáå 'ïç ïç úàåùú' åì øîåì éåàøù éðåîää
ùéà ìëì ìëùä øæåâ äæå ,ìåãâå øù ùéàî áåèä úìá÷
,åðéúáåèì åîöò äæù äæ ìò óñåðù íëòéãåà ,êìåä øùé
òùéá åðàøà êøã íùå éððãáëé äãåú çáåæ' áåúëë
åðéàå åúìåæî äáåè ìá÷îù éî éë ,ïååëîäå ,'íé÷ìà
åì ïéà êë ìò äéãåä åì ïúåð åðéàå äáåèä úà øéëî
¯ íòô øçà íòô åîò áéèéäì áéèîä øåæçéù úåôöì

íåìëì åúáåè áéùçî ïéàù äàåøù éøçàíà ìáà
íøåâ åäæ äéãåäå çáù åì ïúåðå åúáåè øéëîù äàøî

íéîòô äîë åîò áéèäìå øåæçìì"æç åøîà êëå ,úåëøá)

(å"ô ùéøúñðëî ìçâ åìàë äëøá àìá æ"äòî äðäðã ìë
íãå÷ ïéîå ïéî ìëì äëøá åòá÷ ì"æç éë ,ìàøùé
äîãàä úåøéôì ,íçì àéöåîä êåøá íçìì ,åðìëàéù
.íìåëì ïëå ,ò"äôá ïìéàä úéøéôì ,äîãàä éøô àøåá
åðì ïåæîå íçì àéöåäì åúòá øèî ïúåð ä"á÷ä éë

éåàø äæìå ,åðéúåéçìíãå÷î 'ä úà êøáìå äáåèä øéëäì
ìëá äòôùä ïúéì 'ã óéñåéù íøåâ æ"éòå ,ïäî äðäðù

...åðéúáåèì íéðéîäéë ¯ 'äãåú çáåæ' ,íùä øîà äæìå
áéø÷î äøö äæéàî ìåöéðù ñðä ìò àá äãåú ïáø÷
äãåú çáåæ øîàå ,ú"éùäì éãåäå çáù äæù äãåú

äæáå ,éððãáëéêøã íùæ"éòù ,'íé÷ìà òùéá åðàøà'ì
òùéá ãéúòì íâ åðàøàå øåæçà.ì"ëò ,íé÷ìà

øáëå'äáåùú éøòù'á äðåé åðéáøì ïë åðéöîéòéáø øòù)

(áé úåàáåúëä éøáãá ùøôîù(àé áð íéìäú)êãåà'
.ì"æå ,'êãéñç ãâð áåè éë êîù äå÷àå úéùò éë íìåòì

לחברכא. שהוכרחו עד  ל "ע , בנשימתו לקה  אשר שנים , ושבע  שמונים בן והוא בימים, ובא זקן איש  על שמעתי

הנשמהאותו ושנים(רעספערייטע "ר)למכונת ימים יאריך כה  לאיתנו, חזר  השי"ת שבחסדי עד  ימים, כמה למשך

'השימוש' בעד $10,000 סך לשלם שעליו  החולים בית פקידי לו  אמרו החולים  מבית 'השתחרר' וכאשר ובנעימים , בטוב

לו שיעשו  לו ואמרו זה, גדול סכום  בידו שאין על  עליו  רחמיהם ונכמרו בבכי. לייבב  הזקן החל  ההנשמה , במכונת

לאחר גם הנראה  ככל  כי והבינו  הרף, ללא דומעות ועיניו  בשלו, הלה אך הרבה , כך כל  לשלם יצטרך ולא 'הנחה ',

מאין  להתייפח ממשיך והוא מהתשלומים... עוד  שיורידו  לו  לומר וחזרו ידו, מהישג רחוק הסכום עדיין 'ההנחה'

שומע בכי, מתוך להם נענה לא... ותו 50% רק אלא לשלם  תצטרך ולא דמעתך, את ראינו  לעברו, וקראו הפוגה,

כן אם דולר, אלפים עשרת עולה ימים לכמה  הנשמה ממכונת הנאה' ש 'טובת  מדבריכם להקב "האני לשלם  עלי כמה 

שנים ושבע  שמונים  כבר אותי ש 'מנשים ' לה '...על  אשיב ומה  ...

בגמ ' להדיא כן מצינו  פו .)וכבר על(ב "מ להקל ובכדי מאוד, חם לו  היה  אחד שביום חלפתא, בן שמעון רבי על 

והוא  קימעא, לצננו פניו על רוח יינשב ועי"ז במניפה עליו שתנופף לבתו ואמר  ההר, בצלע והתיישב עלה עצמו

בן  שמעון רבי אמר לנשב, ממרום רוח  החל הדברים  כדי בתוך 'נרד', הנקראים  בשמים  של  אגודות בשכרה  לה  יתן

הרוח ... בעל  שהוא לקוב"ה לתת  עלינו נרד' של 'אגודות כמה  חלפתא,



צו פרשת - הפרשה âéבאר

'äæ øåáòáå' éãîò úéùòù äáåèä ìò êãåà ,ùåøéô
(êì äãåî éðàù øåáòá),êéúåáåè úãîúäì äå÷à.ì"ëò

áåúëá åéúåãéúé êîåúåú)(ã¯â æè÷ íéìäàöîà ïåâéå äøö'
øîàð ÷øôä êùîäáå ,'àø÷à 'ä íùáå(âé ÷åñô)ñåë'

ãåã øñééúä øùàëã ,'àø÷à 'ä íùáå àùà úåòåùé
ãñçä ìò ä"á÷äì äãåî äéä íéøåñéå úåøöá êìîä

íééù÷ä ìëî ìöðéäì äëæ æ"éòå ,åîò ìîâùכב.

äúòî,ïì òîùî à÷ äáåè äöòä÷åöå äøö úòáù
'äì úåãåäì åì ùé äîë ãò ùôçéå ïðåáúé ì"çø

òâøå úò ìëá åîò ìîåâù íéáåøîä åéãñç ìòכגïåâëå ,

øàù ìò ä"á÷äì äãåé ,å"ç åìâøá íéøåñéá øñééúîä
÷îòúéù ,øáãå øáã ìëá ïëå ,ïâåäë íéìòåôä íéøáà æ"îø
ìë ìò ú"éùä åîò äùåò ãñç äîë áåùçéå åúòãá
íéãéãéå íéøáç äçôùî éðá åì ùéùå ,äîéùðå äîéùð

,äæá àöåéëå åãòá íéòééñîå åúåà íé÷æçîääàãåää çëáå
åéúåøö ìëî òùååéäì äëæéå åéìò 'ä éîçø øøåòéכד.

êëåàúìéëîá àúéà(â"ô çìùá)ìà 'ä øîàéå ô"äò
ìò äèðå êèî úà íøä ...éìà ÷òöú äî äùî

,äùî ,äùîì ä"á÷ä øîà ¯ íéääøöá íéðåúð éðá
óãåø àðåùå øâåñ íéä.äìôúá äáøîå ãîåò äúàå

עליהןכב. שמתרין הצרות על  ב'תעניות' התפילות בסדר כתב ב'טור' כי אחד, מחכם  שמעתי נפלאה  (סי'הוכחה

אז ,תקעט ) שיאמרו התהלים  מזמורי סדר את שם ומביא תהילים , מזמורי כמה  תבוא שלא צרה  כל  על  לומר

הגדול' 'הלל  הוא מהם קל"ו)ואחד  בטרם(מזמור צרה' ב'עת התפילה לסדר זה  ענין מה  וצ"ב, טוב', כי לה' 'הודו –

ותמשיך  תביא עצמה שההודאה  ראיה, ומכאן הישועה , הגיעה לא שעדיין בזמן לה' מודים הם  וכיצד הישועה , תבוא

הישועה קיז.)את פסחים יהוידע בבן .(ועי'

הערב'כג. 'סעודת  את לפניו הגישו לא מה ומשום כדרכו, הביתה  נכנס הלילות שבאחד באברך מעשה  היה  כה

מאכלי  ושיירי  מלוכלכים  בכלים מלא הכיור כי לתדהמתו שראה אלא עוד  ולא ושאלכרגיל, בהם... דבוקים ם

מה  ביתו בני את אף חרפתהעשית בחרי שמעה כלום ... לעשות מבלי בטל  יושבת את מדוע שאומר כמי היום...

מה שאלתו על  חזר  אין, ואוכל  מלוכלך מטבח היום, מעשיה כך מאתמול  שכמעשיה ראה  שוב למחרת ענתה. ולא

בלא  מסתובבים הילדים עיניו, חשכו הבית  דלת  את כשפתח השלישי ביום בשתיקתה... מתעטפת  והיא היום, עשית

להתפאר, הילדים ידי מעשה – שוקולד  בכתמי  מעוטרות הקירות הבית, פינות בכל  ומבולקה בוקה הולמים , מלבושים

היום  אכן ואמרה , בחכמה פיה  את פתחה היום, עשית מה בצעקה קול  הרים במיטתה, שוכבת  עשיתי לאוהיא

יבין ומעתה  כלום, עושה לא כשהיא בית נראה כך כי ללמדו  מגולה תוכחת בזה והיה עשתהכלום... כמה  היטב 

ושלשום אתמול  ביום  סעודתו ...ועשתה  לו  מוכנת הייתה שלא מאחר מאומה עשתה שלא לו נדמה היה  אשר בעת 

הבית, עקרת של רגיל  יומה בסדר  יש ו'עבודה ' יגיעה  כמה איש כל  וישכיל שיבין החיים  בארחות הלימוד ומלבד

אל כרצונו... עושה  הקב"ה אין אחד בדבר אם כי ית', לבוראו  האדם הנהגת כלפי השכל  מוסר גם בזה יש הרי

היה לא אילו  לנפשו ואוי לו ואוי ורגע , רגע  בכל  הקב"ה עמו עושה ורחמים חסד  כמה  היטב  יזכור אלא יתרעם 

ופליט ... שריד ממנו נשאר היה לא אז  כי כלום  היום הקב"ה עושה

שניםכד . כעשר  לה  שזה  שנים , כמה  לפני בתו  עם שאירע ופלא נס  יארק , ניו מתושבי אברך  לי סיפר  נפלא מעשה 

ל"ע בנשימה מקושי שסבלה  גרונה )תמימות את שגדשו  רבות 'ליחות' הנוגעים(עקב הרופאים כל  אצל  אתה היו וכבר ,

ככל אדרבה , בה, יעשה ומה  החולי סיבת ומקור המחלה  שורש  מה הבין ולא ידע  לא מהם ואחד  שהוסיפובדבר 

כשנשלח ואף  לרפאותה , אפשר דרכים  ובאלו ככה, לה אירע מדוע  - ותעלומה  הפליאה גברה  כך ברופאים  לדרוש

ל 'אריזונה ' מומחים כמה ארה "ב)ע "י של מערבה  שבדרום שבועות (מדינה ג' של  שהות לה הועיל  לא מאד, יבש  האויר  שם

– הלילה לשנת משכבה  על  תעלה  בטרם ויום יום  שבכל עצמה על  הנערה קיבלה  והנה , אחד. שבוע  למשך אלא

להקב"ה ותהלל תודה ועליהם יום, באותו הקב"ה  עמה שגמל  טובים דברים עשרה  ה'פנקס' גבי על  ותכתוב תשב

פלא, זה וראה  טוב, כל שגמלה טובים חסדים  האדםהגומל  כאחד לנשום שהחלה  כתבה ואחד  הארבעים  וכלביום ,

היו . כלא נעלמו וקשייה  מכאוביה

למחלתו, מזור  מצאו לא הרופאים  טובי ואף  רח"ל , שמיעתו  את שאיבד אחד חכם מתלמיד  שמעתי מעשה  עוד

שלבד  שעה , ובכל  עת בכל  קוב"ה עמו שעושה החסדים שאר כל  על  מחשב והחל  בדעתו נתיישב הימים באחד

לו מצויים ומזונותיו בריאים כולם ומשפחתו ביתו שבני וב"ה  וחושיו, אבריו  שאר כל  פועלים  בשמיעה מהחסרון

זמן  ובתוך חדשים רפואה  סממני לו שנתן חדש  לרופא פנה משם הללו, הטובות כל  על  להקב"ה והודה  בכבוד ,

בשלימות. כמעט  השמיעה  אליו חזרה קצר



צו פרשת - הפרשה באר ãé

êèî úà íøä åì øîà úåùòì éãéá äîå åéðôì øîà
.'åâå íéä ìò êãé úà äèðåçáùîå íîåøî àäú äúàå

ììäå ãåäå úøàôúå äìåãâå äàãåäå çáùå øéù ïúåðå
,åìù úåîçìîäù éîìùøãîä éøáãá øàåáî .ì"ëò

.äìéôúå ä÷òöî øúåé ìåòôì ä"á÷äì äàãåäå çëá ùéù

ùøåôîåò"éæ 'êìîéìà íòåð'ä ÷"äøä áúë(äðùåù éèå÷éì)

ô"äò(è àé÷ íéìéäú)äåö åîòì çìù úåãô'
äàåôø çìåù ä"á àøåáä äðäã ,ì"æå .'åúéøá íìåòì
åéçáùå åéúåìéäú åðééä ,äàåôøä àåä äîå ,äëîä íãå÷
åúøåúå ìåãâä åîù úà íéøàôîå íéçáùî åðçðàù

,äùåã÷ä,'úåìéäú àøåð' éãé ìò 'úåàåôø àøåá' åäæå
úåàåôøä íä íéàøåðä åéúåìéäú úîçîçìù úåãô' åäæå ,

ìëî úåãô íãå÷î çìù ä"á êøáúé íùäù åðééä 'åîòì
íìåòì äåéö'ù éãé ìò åðééä ,äëîì íãå÷ úåëîå úåøö
äðéâîä øáã ìëì íãå÷ åðì äçåìùä äøåúä åðééäã 'åúéøá

ì"ëò ïîà ìàøùé ìë ìòå åðéìò äìéöîåכה.

ãåòéðá'ä ÷"äøäî àúéà äøöä úòùá äàãåää úìòîá
ò"éæ 'øëùùé(èì÷ úåà ã øîàî úáè¯åìñë)ìáé÷ù

÷åñôä ùøôì åéúåáøî(ã çé íéìäú)'ä àø÷à ììåäî'
úàî åéúåù÷á ù÷áî åðéà ìéëùîä éë ,'òùååà éáéåà ïîå
äìåç åì ùé íà ïåâë ,çáù êøã àìà äù÷á êøã ú"éùä
'äì äãåé àìà ,äàåôøä ìò ù÷áé àì ì"çø åúéá êåúá
,àìéîî åúù÷á äùòéú æ"éòå ,íéìåç àôåø àåäù çáùéå

áéúëã åðééäå'ä àø÷à ììåäîçáùå ìåìéä êøãá ¯
ãéî æà ,äù÷á êøã àìå ,ä"á÷äì àø÷àéáéåà ïîå

òùååàáéúëã éàî äéìéãî ùøôî äæáå .(àë çé÷ íù)

êãåà' øîà÷ éëäã ,'äòåùéì éì éäúå éðúéðò éë êãåà'
êì äãåà ééðòá éãåòá øîåìë ,'éðúéðò [øùàë ,ùåøéô] éë

.äù÷áä éìá íâ 'äòåùéì éì éäúå' óëéúå ,ä"á÷ä

àîòèåä"á÷ä äùòéù ù÷áîå ììôúîä éë ,àúìéîã
éàëæ àåä íà åéùòî úà íé÷ãåá éæà åîò
êà ,åúù÷á äðòéú àì å"çù øùôà ïëìå ,êëì éåàøå
ïéàù åáëòì øùôà éà 'äì çáùî àåäù äàãåä úòùá
ìù åçáù òåîùì íéöåø íéîùá éë ïéèùîå âøè÷î ìë
äàãåä êåúî ä"á÷ä ìà ììôúî ìéëùîä ïë ìò ,íå÷î
ìë úøáåòå íéîùä éîùì ãò äìåò éàãå åæë äìôúå
,íéðéèùîå íéòéøôî íåù éìá úåìéãáîä úåöéçîä

ìá÷úú åúìéôúù åì çèáåî àìéîîåכו.

נפלאותיו בכל שיחו  - עם בקהל וירוממו

ãåòäãåú ïáø÷ ïééðòá áéúë(âé¯áé æ)çáæ ìò áéø÷äå'
úåöî é÷é÷øå ïîùá úåìåìá úåöî úåìç äãåúä
ìò ,ïîùá úåìåìá úåìç úëáåøî úìñå ïîùá íéçåùî
àéáäì êéøö äéäù åðééäå ,'åðáø÷ áéø÷é õîç íçì úìç
íééåùò åéä íäî íéùåìù ,úåìç íéòáøà íâ ïáø÷ä ãáìî
øàáì íéðåùàøä åãîò øáëå .õîç éîçì äøùò ãåòå äöî
.ïáø÷ øàùá ïë åðéöî àìù äãåú úåìç úàáäì íòèä

יונהכה . רבינו יב)כתב אות ש"ד שנאמר(שע"ת יא)כמו עו  -(תהלים  פירושו  ôח áר', חמת Łארית è דõô אדם ְְֲִֵֵֶַַָָָֹֹ'חמת

מפותחות שהיו - חמות שארית צערו... בעת האדם אותך שיודה כלומר  אותך, יודה האדם צער  (מוכנות)כאשר

כמפתח' חוגר יתהלל 'אל  כענין האדם . על  יא)לבוא כ א' עליו.(מלכים תביאם ואל אותם ותעכב ונאמרתחגור וכו'.

א) יב באהבה,(ישעיה וקבלתיו  מוסרך על  אודך – פירוש  ותנחמני'. אפך ישוב בי אנפת כי ה' שאודך'אודך זה  ובעבור

ותנחמני  אפך  ישוב  בי, שאנפת .על

העיר.כו  תושבי חיי את ממרר  שהיה  'מוסר ' לו  הילך העיירות באחת זצ"ל , קאופמן שאול  חיים רבי הגאון סיפר

אבל , מאומה, לו עשות יכולים היו  לא ופחד אימה  לרוב אבל  מוות, שנאת אותו שנאו שהכל  כמובן נוראות,

עד  הרשע', 'המן אותו מכנים היו מצוא עת בכל  גנאי, קריאות אחריו ומכריזים אחריו מרדפים היו העיר ילדי

הזהב, שרביט את הלה  לו ומשהושיט  הפריץ , ביתן גינת  לחצר עצמו מיהר בו', בערה  וחמתו מאד  המוסר  ש 'ויקצוף

המן  בהכרזות עפר, עד אותי ומשפילים אותי מבזים  והם  העמים  בין  ומפורד  מפוזר אחד עם ישנו ואמר, נענה 

'חק' לאור יצא כי העם על ופקדו  ומבוהלים, דחופים הרצים את הפריץ שלח  היום  באותו הרשע ... המן הרשע...

שכל – ה'קורונה ' בימי  'מסיכה' ללא כמהלך ודינו רובלים , באלף ייקנס הרשע ' 'המן לרעהו  הקורא כל  כי חדש ,

ותקילין... טבין קנס משלם חם  על הנתפס 

עצה אן זיך  געבן אידן און ישראל , אלמן לא הפריצים)אבל, גזירות עם תמיד מסתדרים המדתא',(יהודים 'בן לקראו החלו ,

מכנים יהודיך הנכבד, פריצי אוי בפניו, ותינה הפריץ , אל  רץ  והמוסר הסאה, שנתמלאה  עת הגיעה  לזה שגם  עד

כל כי חק  וחוקק הפריץ  שלח שוב הרשע'... 'המן היינו המדתא שבן יודע  לא מי כי  נוראות, גנאי בקריאות אותי

את  מכנים  החלו ישראל , בני עשו  מה רובלים ... באלפיים אלא רובלים  באלף  רק  לא ייקנס המדתא' 'בן המכנה 



צו פרשת - הפרשה åèבאר

øåàéáäåäãåú ïáø÷ éáâ áéúëã äî íã÷äá àåä
àåää íåéá''ø÷åá ãò åðîî åøéúåú àì ìëàé

(ì áë)äãåú ïáø÷ äðúùð äî ,øàáì êéøöå ,àåäù)

(íéì÷ íéùã÷àìà ìëàð åðéàùäìéìå íåéìíéùã÷' øàùî
íéìëàð íäù íéîìù ïåâë 'íéì÷ãçà äìéìå íéîé éðùì.

'ìàðáøáà'ä øàéáå(ïúùøôá),ì"æåéãë äæ äéä äðä éë
ñðä íñøôìäàåø àåäùë äãåú éîìù ìòáäù äæå ,

àåä ,úåöç ãò äìéìå íåéì àìà íéìëàð íðéà åéîìùù
ìåëàì åéòãåéîå åéáäåàå åéçà åéúåãåú éîìù ìò ïéîæî

åîò çåîùìå,åîòù íéîçìä ïîå ïáø÷ä ïî øàùéé àìù éãëá)

é ìáìå('øúåð' éãéì àåáäúéä äî ìò äæ úà äæ åìàùéå ,
,åúãåúåîò äùòù úåàìôðäå íéñéðä íäì ãéâé àåäå

åäåììäé íéð÷æ áùåîáå íò ìä÷á åäåîîåøéå ,'äåìéàå .
íéîé éðùì íéîìùä øàùë íéìëàð äãåú éîìù åéä
éðùì éë ,íãà íåùì ïéîæî ìòáä äéä àì ãçà äìéìå
ùîî äæ êøãáå .ì"ëò .ìëàé úéáá ãçà äìéìå íéîé
ì"æå 'äãåú éîçì' úàáä áåéç úà 'åðøåôñ'ä øàéá

'íéáø íéìëåàì ñðä íñøôúé íçìä úåáøáå,øîåìë ,'

øçàîùåéúåàìôð ìëá çåùðù ä"á íå÷îä ìù åðåöøù
íìåòá ñðä íñøôúéå,íéáø íéîçì àéáäì äååéö ïë ìò

ìë íò ïáø÷ä úà ìåëàì íãàì øùôà éà àìäå
àåä çøëåîå ,'äìéìå íåé' ìù ë"ë èòåî ïîæá íéîçìä
äìâúéå òãååúé æ"éòå ,'åúãåòñ'ì íéøçà íéùðà ïéîæäì
éë åãáì úåàìôð äùåòå ,õøàä ìë ìò êìî àåä éë

åãñç íìåòì('øáã ÷îòä'á äáçøäá ãåò äæá 'ééòå).

åðéöîðåéîåñøéô' úåùòì íãàì åì éåàø éë íéãîì
åì äùòðù ñðä úà úåéøáì øôñìå ,'àñéðכז,

áåúëä ïåùìëå(çé äì íéìéäú)íåöò íòá áø ìä÷á êãåà'
'êììäàכחåîìåòá 'ä íù ùã÷úîå ìãâúî äæáù .כט,

נידח ממנו  ידח  לבל  - המזבח אצל ושמו

ïúùøôá(â å)ùàä ìëàú øùà ïùãä úà íéøäå' ,
,'çáæîä ìöà åîùå çáæîä ìò äìåòä úà

ò"éæ àöéá'æéàî 'á÷òé úéá'ä ÷"äøä øàéáå(åè úåà)éë
åì äîãðå ,å"ç àèçå ìôðù éî áì ÷æçì áåúëä àá
åéìà áåùì àåä ùééáúîù ãò ù"úé àøåáäî ÷çøúäù

המקרא' 'טעמי הרי במגילה, הרשע  המן של  שמו מוזכר  בה  האחרונה  שבפעם כך שם על  – ואזלא' 'קדמא המוסר 

האלה הדברים  אחר  ואזלא', 'קדמא הקריאות נשמעו מגיע ודתו ה 'מוסר ' דבר אשר מקום ובכל  ואזלא, קדמא שלו

הפריץ חקק  עתה  גם אותו , בזותם  על  העיר  בני את 'מסר' באפו נפשו עוד וכל זו , גנאי קריאת על  גם המוסר קצף

רובלים . אלפי בג' ייקנסו ואזלא' 'קדמא הכרזת על  כי

וללא  אומר ללא ואזלא', 'קדמא של  הניגון את אחריו  ומזמרים  המוסר אחרי לרוץ  הנערים החלו ברירה , בלית

בנ הנערים ירמזו מה הבין כשהמוסר ימים  כמה  אחרי לבדו, הניגון רק  אומרדיבורים , כשכולו פעמיו החיש זה , יגון

אפשר אי  עשות, ביכולתי מה  נו , ואמר, ידיו את הפריץ  ספק עתה  לי, מעוללים  מה  ראה הפריץ  אדוני וחרפה, בושה 

ולטעון  לדין להעמידו מקום יש  הוגנים שאינם דיבורים האדם מפי כשנשמעים רק כי ניגון... מלזמר  אותם לעצור לי

לעשות... מה אין ניגון על  אבל  כנגדו,

'ניגון' על אבל  אחרת, או  כזו  בטענה האדם  של ובקשתיו תפילותיו על  יקטרגו שהמקטרגים פעמים ייאמר, ולדידן

וכלל . כלל  לקטרג למסטין מקום  אין

הקודשכז. מארץ נסע  אשר לאברהם ' ה'חסד בעל  זי "ע אזולאי אברהם רבי הגה "ק ה "ה החיד "א של  זקנו על  מסופר

מים ונחשולי גליו, ותרומם  סערה רוח  עמד ים בלב ובהיותו ישראל , ארץ  לעניי מעות לקבץ  בכדי לים לעבר 

בעזרו ה ' יהא שאם עצמו, על  וקיבל  אברהם רבי קם רח"ל , ולהטביעה  הספינה  את להציף איימו אדירים רבים

והרוחות. הגלים  נרגעו ומיד  הנס, את ויפרסם אדם לבני ונפלאותיו חסדו לה' יודה  ימיו בכל  אזי הסערה  ותשקוט

ניסא בפרסומי ולהלל להודות ספינה כמין קדשו  יד חתימת שינה  הנס  .ולזכר

החיים 'כח. ח)ב'כף  ס "ק רפ"א יהודה(סי' דרבי משמיה  בידו  יש  שקבלה זי"ע  לאברהם ' ה'חסד הגה"ק  שכתב מה מביא

מצרתוהחסיד ניצול  שכשיהיה עצמו  על האדם  לקבל  - תבוא שלא  צרה  כל על מסוגל חי  כל נשמת ששבח

רבים נצולו  ובו עשרה , בפני זמרה  וקול  בתודה  חי כל  נשמת .יאמר 

ב"ב ושמעה  בבנים , לזכות שנים כמה  זה המתין אשר יצ"ו  באנטווערפן הדר יהודי מאיש  לאחרונה שמענו  וכך

שב"ה עד הרבה זמן חלף  ולא שיוושעו, לאחר עשרה בפני הודאה  סעודת לערוך עצמה  על  וקיבלה זו, 'סגולה ' מעין 

ההודאה ... זמן הגיע

זי"ע,כט . שלומק'ה  רבי הרה"ק  רבו משם ראטה  אליהו רבי הגה "צ העיד פרטית'וכך 'השגחה  ענין  לאדם  כשמזדמן 

לו שהייתה  ההשגחה  גילוי את לפרסם  קדוש  חוב  עליו  מוטל אלא עצמו, לבין בינו בסוד הדבר את ישמור .אל



צו פרשת - הפרשה באר æè

'úéäàøð ïéòì'ù ,'ïùãä úîåøú' ïééðò øîàð äæìå ,
ùàá ììëéäìî ä÷çøúð éë äáåè íåù ïùãä äæá ïéàù
çáæîä ìöà åîùå äøåú äøîà ë"ôòà ,'äìòî ìù

íâ øîàéé æ"ãòå ,åîå÷îá òìáð äéäååì äîãðù éîì
úåáùçî áùåç ä"á÷ä éë êà ,äáåè íåù åá ïéàù

ù"úé åúãåáòá ÷æçúé íàå ,çãéð åðîî çãé ìáìלéæà
'çáæîä ìöà åîùå' ú"éùä çëåðì äéäé óà...

úåàøåðáéúëã àäá ò"éæ 'çåìéùä éî'ä ÷"äøä øàéá
ïúùøôá(çé å)øùà íå÷îá úàèçä úøåú úàæ'

úëééù 'úàèç' äðä éë ,'úàèçä èçùú äìåòä èçùú
éî ìò úæîøî 'äìåò'ä ïëà ,ì"çø àèç éìòá íéùðàì

àèç àìù(àèç ìò äàá äðéà éøäù)åúåàáù áåúëä øîàå ,
,'úàèçä èçùú' íù ¯ àèç àìù éî àöîðù 'íå÷î'
,÷éãöä ìù 'íå÷î' åúåàì òéâî åúáåùúá áùù äæ éë

ãåò àìå,àø÷éñä èåçî äèîì äîã ïúéð 'äìåò'äù àìà
úìòî éë ,àø÷éñä èåçî äìòîì úðúéð úàèç åìéàå

øåîâ ÷éãö úìòîî éôè àôéãò äáåùú éìòáàúéàãëå ,
÷"äåæá(:èë÷ à"ç)ïðéðz'éîéé÷ äáeLúc ïBäéøàîc øúà ¨¦¨£©§¨¥¦§¨¨§¥

àîéé÷ì eLø ïBì úéì íéøeîb íé÷écö ,àîìò àeääa ,déa¥§©©§¨©¦¦§¦¥§§¨§¨

éëLî ïeðéàå ,eälkî øézé àkìîì ïéáéø÷ ïeðéàc ïéâa ,déa¥§¦§¦§¥¦§©§¨©¦¦ª§§¦¨§¥

àáø÷úàì àéâñ àìéçáe øézé àaìã àúeòøa eäééìò£©§¦§¨§¦¨©¦§¥¨©§¨§¦§§¨¨

àkìîìíìåò åúåàá åá íéãîåò äáåùú éìòáù íå÷î ¯ ' §©§¨

,åá ãåîòì åùø íäì ïéà íéøåîâ íé÷éãöíä éëéìòáä)

(äáåùúíìåëî øúåé êìîì íéáåø÷íäéìò íéëùåî íäå ,
.êìîì áø÷úäì áø çëáå øúåé áìä ïåöøá

ø"äéå,íéãåäéä êåúî åøáòé àì ïëà íéøåôä éîéù
äçîù äøåà ,áø òôùì äëæðåלא,ø÷éå ïåùùå

.à"áá åðì äéäú ïë

זי"ע .ל מפשעווארסק  יענק 'לה  רבי הרה"ק  יעקב)סיפר ר'(אמרי שהרה "ק זי"ע , איציק'ל  רבי הרה "ק מחותנו  ששמע

להעומדים אמר החיצון בחדר עדיין עומד ובהיותו זי"ע , מצאנז הרה "ק  זקנו אל פעם הגיע  מקשאנוב  זאב יוסף 

מחותנו ששמע ד "ת זי"ע)שם מגלאנוב מענדל מנחם ר' מה(הרה "ק ושאלו לו  קרא החיצון לחדר חיים' ה'דברי  יצא וכאשר

תמיד  אש תורה, איז וואס  'הערט'ס  זי "ע מצאנז  הרה"ק  לו אמר  חותנו, בשם תורה דברי שאומר השיב מדבר, הוא

תכבה לא המזבח על  ו)תוקד ו פייער,אש,(בפרשתן א שטענדיג,תמיד- פלאקערן,תוקד– זאל  -המזבחעל-

הארץ, תכבהאויפן ווערן,לא  פארלאשן נישט ס 'זאל עבירה- הארבע  א פין חלילה  אוועק מ'גייט  ווען אפילו 'און

חמורה )עכלה"ק. בעבירה  נכשל אם אפילו תכבה ולא שבלב, במזבח תבער תמיד אש 'תורה ', היא מה .(הקשב

ישראל ' ב'עבודת שהביא מה זי"ע יענקל 'ה  רבי הרה"ק  ביאר זה  פי וכי)על  ד"ה כי (משפטים האר"י סידור בשם 

לטוב זכור אליהו מפי קיבל  האדםהרמ "ק  על הנופלות זרות  מחשבות  לבטל תמידסגולה  'אש הפסוק את לומר

תכבה' לא  המזבח  על יצרו,תוקד את לנצח האדם שיוכל  הדרך מהי כאן  נכלל  אלא בעלמא, 'סגולה ' רק  זה שאין ,

רעכי כל השורפת היא בלבבו תוקד אשר הקודש .שלהבת

שהחלו פועלים ושכר  קם עבות, יער באמצע והדר פאר ברוב המלוכה' 'ארמון לעצמו לבנות שאיווה  למלך משל 

אם גם  המלך, אדוני לו, ואמר  המלך אל  הלך הקשה, עבודתם את וראה  אחד  חכם שם עבר היער, עצי בכריתת

שמעני  לו אתה  אם  אך  ביער, אשר  העצים לרוב יכלו, לא והם  הזמן יכלה – ולילה יומם היער  עצי את  עבדך יכרתו 

מקום בידך ויהא אש , למאכולת היער כל  יהפוך ספורות שעות כמה ובתוך ביער אש  הבער טובה , עצה  איעצך -

פעמים אלמונית, ומידה  פלונית מידה לתקן האדם יעבוד אם ה', עבודת לענין נמי כך הארמון . לבניית וראוי פנוי נקי,

יכלו , לא והם הזמן ישרפושיכלה  וממילא  יתב "ש, לבורא  אש שלהבת והעבודה , התורה  אש בלבו  להבעיר – עצתו 

ובגשמיות. ברוחניות השטותים, כל 

בפריזער אפילו נקפא אינו אלכוהול , בו שיש  משקה כל  הנה כי ממשילים, היו חסידים החזק(מקפיא)בלשון

אינו שבקרבו, האלכוהול  - ה 'אש' הרי וקרח, קרירות כפור רוחות נושבות הפריזער שמדפנות אומנם  האף  כי ביותר,

ישלטו לא שבקדושה, דבר  לכל  קודש' 'אש  בקרבו  האדם  כשיבעיר  פשוט , והלימוד עליו, לשלוט הקור  לרוח  נותן

שבעולם... הגדול בכפור  אפילו זרות רוחות  אבל עליו ח"ו קרירות של בסביבה  לשהות שלא מישראל איש כל ועומד מוזהר  (בוודאי,

סביבו) הבא רע מכל שמור יהיה  ועי"ז לטוב, לבו יבעיר עת שבכל  כלל, בדרך לומר .בא

חז "ל לא. דברי על  זי"ע  טשערנאוויץ  מבאיאן נחום מנחם רבי הרה"ק  אמר כט .)כה  מרבין (תענית אדר  'משנכנס 

אמרו והקושי הרעה על  גם  והרי מדובר, שמחה  מין באיזו  ידענו לא כי נד.)בשמחה', לברך (ברכות אדם  'חייב

בגמרא ואמרו הטובה ' על  שמברך כשם  הרעה את בשמחה ,ולקבלינהועל  לקבל  יש  אם  אף  כי הוא, כן לא אמנם ,

על הכוונה בוודאי בשמחה' 'מרבין החודש זה על אמרו ואם 'מרבין'... עליה לומר אין בוודאי מ "מ  בשמחה, הרעה

בב"א. ישראל  בני לכל  מרובה וברכה טובה  בשר, לעיני הנגלה הטוב
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לא יצא ידי  –שאינו לומד אותה על נפשו  –הקורא את המגילה למפרע 

 חובתו

אי' בבני יששכר מאמר חנוכה מאמר ד' אות ט', קבלתי מרבותי על 
המשנה הקורא את המגילה למפרע לא יצא, פי' כשיהודי קורא ומספר 
המגלה כמעשה שהיה לפני כמה שנים, לפני אלפיים חמש מאות שנה, 

אים במגילה, התגלות האור ואינו מבין ומתבונן אשר זה הנס שאנו קור
ההוא מתגלה בכל שנה ,הרי לא יצא ידי חובתו. אולי בגשמיות יצא, אך 
בפנמיות לא יצא ידי כונת היום טוב. ולכן נזכר לדורות מצות קריאת 
המגילה, שכל השמות והאורות הנרמזים בה, יתגלו שוב בכל שנה. והנה 

שה שהיה, לא יצא ידי מי שאינו מבין ואינו מאמין, והוא קורא למפרע מע
 חובת היום טוב .

וכן כתב הקב הישר שהיום הילולא דיליה בפורים, בפרק צט כתב, 
שצריך לקרוא את המגילה מלה במלה ולא במהירות, כי כל תיבה ואות יש 
בה קדושה וסודות נפלאים, וצריך אתה לדעת כי יש עולם חדש למעלה 

צא רק בפורים בלבד, וזה שהוא קדוש ונורא מאד, שכתב האריז"ל שזה נמ
האור אין מתגלה לחוץ רק מחמת רוב קדושתו, כי אם פעם אחת בשנה, 

 ומתחיל להתגלות בהתחלת קריאת המגילה .

האריז"ל כתב שפורים שונה משאר ימים טובים, שבהם נמצא הארת 
היום טוב בשעת קיום המצוה, אך בפורים מאיר האור כל שאר היום, אור 

 מאור התורה כמ"ש בספה"ק טור ברקת.החכמה, יותר גבוה 

וממשיך הקב הישר שלכן צריך להתפלל קודם היום טוב שיתגלה זה 
 האור ויומשך על ראש ישראל, ויזכו להתדבק באור היום טוב.

 מעשה נורא של האמרי יוסף בעוצם מעלת זמן קריאת המגילה

בהגדה של פסח דספינקא מסופר שהאמרי יוסף היה מספר בליל השני 
פסח שפעם אחת היה אברך ]הבינו שזהו הוא בעצמו[ שבליל הסדר  של

השני של פסח אחר שיר השירים, לא היה יכול לישון, כי עוד לא חטפתו 
שינה, וישב וחשב במה יעסוק כעת, ועלה על דעתו כיון שבליל שני של 
פסח נתלה המן ואז היתה סעודת אסתר. לפי חשבון של רש"י, בלילה 

היה בליל שני של פסח. ולכן ישב לקרוא את המגילת ההוא נדדה וכו' 
 אסתר.

כשסיים הגיע אצלו נפש מעולם הבא, ושאל את הנשמה מה אתה 
רוצה. ואמרה הנשמה שיש נשמות שגם לאחר שעברו כל הדינים וקבלו 
כל עונשי הגהינם ,אך עדיין הם צריכים זכות מיוחד שיפתחו להם שערי גן 

דים לעילוי נשמת שיצילו ה' מגהינם, וגם עדן. כמו שמתפללים אחר שלומ
יפתח לו שערי גן עדן .ובכל שנה ושנה כשבני ישראל קוראים מגילת 
אסתר, אזי נפתחים שערי גן עדן, ואלפי נשמות יושבים וממתינים לזה. 

 וכשהמנין האחרון מסיימים לקרוא המגילה נועלים אלו השערים .

מתין, אך לא הספיקה, ואמרה הנשמה שלפני שנתיים כבר התחילה לה
ובפורים אחרון לפני חודש, החליט שלא לעזוב את השער הזה, ויעמוד 
וימתין עד פורים שנה הבאה, כדי שהוא יהיה הראשון בשנה הבאה. והנה 
לאחר חודש בליל ב' דפסח שמע מבפנים ההיכל קול יהודי קורא המגילה, 

מה אתה  והתחיל לדפוק על השער שיפתחו, ויצא מלאך שומר הפתח,
רוצה, אכן קוראים מגלה, אך לא פורים היום. וטענה הנשמה שכן קוראים 

 המגילה היום .

וילך המלאך ושאל את הבית דין של מעלה, ופסקו, שכיון שהאברך 
הזה שקורא המגילה הוא רב, שהוא בעצמו יפסוק אם צריך לפתוח השער 

ך שאכן של ההיכל הזה או לא. ולכן באתי אליך שתפסוק. ופסק האבר
 יפתחו השער של גן עדן, כיון שבו ביום נתלה המן .

הבינו כולם שזהו האמרי יוסף בעצמו, שבזכותו נפתחו שערי גן עדן 
 שלא בזמנו.

וידוע כל מה שכתבו רבוה"ק בקדושת יום הפורים, כמ"ש בקדושת לוי 
בקדושה א' דפורים, ובתפארת שלמה פי' 'עיניהם של עניים נשואות 

, היינו כל עני מן הדעת עיניו נשואות להתדבק בהשי"ת למקרא מגילה'
יים יש להם באור הקדושה של מגלת אסתר. כמו הסיפור הנ"ל נשמות ענ

 ישועה בזכות המגילה.

 לכן צריך להכין נפשינו לקראת קריאת המגילה.

הספורנו בפסוק 'ויקץ יעקב וכו' ואנכי לא ידעתי' ורש"י פי' שאילו 
פורנו פי' שאילו ידעתי הייתי מכין עצמי לנבואה. ידעתי לא ישנתי, אך הס

אכן היה התגלות גדולה, אך אם הייתי יודע מעלת המקום, הייתי מכין 
עצמי ואז היה בשלימות יתרה. ממילא עלינו להכין נפשינו לקראת הזמן 

 הנורא והגדול הבא לקראתינו.

 )הגרמ"י רייזמן(

 רחוק עזבתני למה קלי קלי: לדוד מזמור השחר אילת על למנצח
 )תהילים כב, א ב(שאגתי  דברי מישועתי

 רבה) במדרש איתא עוד ."אסתר זו השחר אילת" תהילים: במדרש
 בהדא מהלכין הוון חלפתא בן שמעון ורבי רבה חייא' ר( "יד, י אסתר

 רבי ליה אמר, האורה את שבקעה השחר אילת את וחזון, דארבל בקעתא
 בתחלה, ישראל של גדולתן הוא כך חלפתא בן שמעון לרבי רבה חייא

 אשב כי'( ז מיכה) טעם מה והולך ורבה גדול הוא שהולך מה כל קימעא
 וישב כך ואחר המלך בשער יושב ומרדכי בתחלה כך לי אור' ה בחשך
 כך ואחר' וגו המלך מלפני יצא ומרדכי כך ואחר' וגו המלך שער אל מרדכי

 ", ויקר וששון ושמחה אורה היתה ליהודים

 ?אסתר את זה בפרק מדמה מה להבין יש

 90) שישכב להפילו ניתן עומדו על שעומד דבר שהנה, לפרש אפשר
 180) ראשו על שיעמוד עד ולהפכו לסובבו יותר עוד וניתן(, מעלות
(, מעלות 180) מלא סיבוב של בדרך הוא ישראל לעם הניסים דרך(, מעלות

 והמן אחשורוש גזירת תחת שנתונים במצב היו ישראל כלל אצל כאן והנה
 שתתבטל אלא התפללו לא ובמצבם'", וכו ולאבד להרוג להשמיד"

 היו כבר – בלבד הנס את מבטל היה שאחשוורוש הנס היה ואילו, הגזירה
 אשר הוא ונהפוך" של למצב הביא ת"השי אמנם. בישועתם שמחים
 אלא נתבטלה שהגזירה בלבד זו לא", בשונאיהם המה היהודים ישלטו
 גמרי היפוך זה והרי בשנאיהם הרגו הם והיהודים למרדכי נתון המן שבית

 .הקצה אל הקצה מן

 בעלות שדוקא, חלפתא בר שמעון לרבי רבה חייא רבי לו שאמר מה זה
 החושך הוא אז השחר עלות קודם רגע שהרי", השחר אילת" השחר
 האור שהוא היום לחצות עד האור מתחילה זאת ומהנקודה, ביותר הסמיך
 .הקצה אל הקצה מן לישראל שנעשה הנס הוא ממש וכזה, ביותר הגדול

", שאגתי דברי מישועתי רחוק" הפסוק בכוונת עוד להעמיס ואפשר
 שיווע שהוא, האסורים בבית כשישב, בשעתו הצדיק ליוסף זאת ונדמה

 בית מן ששחררו מודיעו פרעה היה באם והרי, האסורים בית מן לצאת רק
 רק שלא סיבב ה"הקב אבל, הצרה מן שנושע מרגיש היה כבר, הסוהר
 אל הקצה מן ישועה זה והרי, לגדולה עלה אף אלא, האסורים מבית שיצא
( אמרתו ואסתר, )המלך דוד של אומרו כוונת וזהו(, מעלות" 180") הקצה

 אבל, למאוד עד ממני רחוקה שהישועה לו נדמה הצרה שבשעת
 דברי מישועתי רחוק"ש עד, גדולה כך כל היא הרי, באה כשהישועה

 עד גדולה כ"כ והישועה המיצר מן להינצל רק היתה שהשאגה" שאגתי
 והבן. .בשאגתנו שבקשנו ממה רחוקה שהיא

שאנו מתחזקים בנקודה זו , הפורים בימי שהשמחה, מכאן היוצא
 שהשחר כמו, הגאולה אל שמתקרבים סימן זהו החשכות שגדולה שכמה
 .ביותר הגדול מהחושך דייקא מפציע

 (תורה ציוני)

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"ל:בס"ד, 
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 הבירה בשושן הנמצאים העם לכל המלך עשה האלה הימים ובמלואת
 )א, ה( המלך ביתן גנת בחצר ימים שבעת משתה קטן ועד למגדול

 המשתה לבית הלכו מאות וחמש אלף ח"י ישמעאל ר"א ז"פ ר"באסת
 דדוקא ל"דמנ נביאות כדברי נראה' לכאו' כו ושתו ואכלו אחשורוש של

 ?הלכו ק"ות אלף ח"י

 לכל הימים במלואות שעשה המשתה דהנה, מדויק שהחשבון ל"וי
 ביחד להסב רצו שלא, ישראל עבור במיוחד' הי, בשושן הנמצאים העם

 ואמר המלך ביתן גינת בחצר וכתיב, שני ובתרגום בתרגום' כדאי הגוים עם
 בית והנה סאה,' ל דהיינו כור בית מלך מחזיק של דחצרו( א, כו) בעירובין

 הוא כור בית כ"א אמה, על אמה ק"ות אלפים' ב דהיינו ,'נ על' נ הוא סאה
בודאי  אבל יתיב, באמתא גברא ל"קי והנה אמה, על אמה אלפים ה"ע

 דהיינו ריוח קצת פ"עכ עשה ובודאי לזוז, יוכלו שלא דחקם לא אחשוורוש
 המלך שבחצר ונמצא ידיהם, לפשוט שיוכלו אמה' ב על אמה' ב' וא' א לכל
 ח"י שם להושיב מקום' יהי ,'ב על' ב דהיינו אמות,' ד' א לכל ניתן אם

  אנשים. נ"ותש אלפים

 והם איש" מאות חמש ואבד היהודים הרגו הבירה "בשושן כתיב והנה
 זכו הם להמשתה הלכו שלא אותן ומסתמא בתרגום," כדא העמלקים

' ואמרי הגזרה, כל היתה עבורם שהלכו אותן כי האלו, העמלקים את להרוג
אותיות,  שתי א"בה סוטה ממגילת ימחוק כמה נ("ה ג"פ )סוטה' בירו

' מב בפחות אבל המגילה, קצת נמחקה מקרי שכבר אותיות דשתי ומבואר
 כאן גם כ"וא המרים, מי אל ומחה וכתיב מחיקה, מקרי לא עדיין אותיות
 עמלקים,' ב פ"עכ כשהורג המצוה מקיימין עמלק" זכר את "תמחה דכתיב

 פחות. לא

' )א בתרגום ש"כמ המשתה, לבית הלכו שלא מרדכי, של סייעתו כ"וא
 מאות חמש נהרגו לכך עמלקים,' ב הרג' א וכל אנשים, נ"ר פ"לכה היו ('ה

 לא כי בשושן הנמצאים היהודים לכל מקום הכין בודאי ואחשורוש איש,
 מקומות נ"ותש אלפים ח"י מחזיק' שהי החצר כ"וא יבואו, כמה ידע

 נשאר למשתה, הלכו שלא מרדכי של סייעתו אנשים, נ"ר מהם כשתוריד
 המדרש. של החשבון וזהו למשתה, שהלכו אנשים ק"ות אלף ח"י

 )טעמא דקרא( 

 כרצון לעשות ביתו רב כל על  המלך יסד כן כי אנס אין כדת והשתיה
 )א, ח(  איש

משום רבי מאיר כדת של תורה מה בגמ' מגילה )יב, ב( "אמר רב ענן 
דת של תורה אכילה מרובה משתיה )שהקרבן הוא הרבה יותר מהנסכים( 
אף סעודתו של אותו רשע אכילה מרובה משתיה", ויש להקשות ממה 
דאיתא בגמ' גיטין )ע, א( "אמר אליהו לרבי נתן אכול שליש ושתה שליש 

שליש בשתיה והנח והניח שליש" )ורש"י פירש מלא מעיך שלשי באכילה ו
שליש בטנך ריקם שאם תכעוס והאוכל יעלה מחמת הכעס יתמלא עד 

 למעלה ולא תבקע(.

ולפי מה שכתב כאן שהיה אכילה מרובה משתיה, איך יניח מקום 
לכעס? שהרי אי אפשר לומר שנתנו לשתות פחות משליש בשביל 

 שיתמלא רק שני שליש כי אז נפגם הסעודה. 

שכדי לתרץ זה אמר הכתוב "כי כן יסד המלך  ואפשר לבאר דרך הלצה,
לעשות כרצון איש ואיש" דהיינו שלא להכעיס אף אחד מהסועדים, ואם 

 לא יבואו לידי כעס שוב אפשר לאכול אף יותר משליש...

 .)ברית שלום(

 ודין דת ידעי כל לפני המלך דבר כן כי העתים ידעי לחכמים המלך ויאמר
 )א, יג(

 יודעי רבנן חכמים מאן לחכמים המלך "ויאמר )יב, ב( בגמרא מגילה
חדשים", יש להבין, למה בחר  ולקבוע שנים לעבר שיודעין העתים

להתיעץ בדבר זה דוקא עם החכמים יודעי העיתים? ומה הקשר בין יודעי 
 עיתים לדינה של ושתי?

 ישראל נראים חדשים וקביעת שנים עבור חשבון י"ע שהרי ל"וי
 היא כי ועשיתם ושמרתם( "א, עה שבת) כדאיתא האומות בעיני חכמים

 הוי? העמים לעיני שהיא ובינה חכמה איזו העמים לעיני ובינתכם חכמתכם
 החדשים וקביעות שנים ועיבור ש"עיי" ומזלות תקופות חישוב זה אומר

ומזלות. דהיינו, לא שחשב שההכרעה מה  תקופות חשבון מענין הוא
ם, אלא שהכיר בחכמת חכמי ישראל לעשות עם ושתי תלוי ביודעי עיתי

 ע"י שהיו יודעי עיתים.

עוד יש לומר, "יודעי העיתים" הכוונה על אלו שמעריכים ומכירים את 
 המדקדק וכן( ב י, ז"ע) אחת בשעה עולמו קונה שיש והזמן, חשיבות העת

 ורשעים העת, מעריכין והצדיקים החכמים וכן, רגעים לכמה רגע מחלק
 תקצרנה רשעים ושנות ימים תוסיף' ה יראת כז( )י, כמשלי מקצרים

 לחכמים המלך ויאמר והיינו ב( )ה, חגיגה יומא דחד רב בי בר כמעשה
 העיתים ערך שיודעין לחכמים ל"ר' וכו שנים לעבר שיודעין העיתים יודעי

 שנה וכן שעות כמה שוה אחת שעה שעת שעושין השנים לעבר ויודעין
 ומה בהם לעשות מה חדשים לקבוע יודעין וכן שנים ככמה שוה' א

ישתמשו, והם יודעים להעריך את מעשיה שהרי איבדה כל עולמה בשעה 
 אחת.

 על מסכת מגילה( –)שפתי חכמים 

 שלום את לדעת הנשים בית חצר לפני מתהלך מרדכי ויום יום ובכל
 )ב, יא(בה  יעשה ומה אסתר

שאמר דוד כתוב "מתהלך" לשון נפעל, והוא על דרך שאיתא בחז"ל 
המלך "בכל יום ויום הייתי מחשב דרכי, למקום פלוני אני הולך, למקום 
פלוני אני הולך, והיו רגלי מוליכות אותי לבית המדרש", והטעם, מפני 
שדרך הקדושה להימשך אחר הקדושה, לפי"ז יתבאר אף כאן, שמרדכי 

"ז היה בודק בעצמו אם רגליו מוליכות אותו מעצמו אל מקום אסתר, ולפי
ידע מה שלום אסתר ומה יעשה בה, שכמה שהרגיש יותר משיכה ידע 
שהיא בקדושתה כבראשונה. לכן כתיב "מתהלך" שהיו רגליו מוליכות 

 אותו מעצמו מחמת קדושתה.

 )עטרת משה(

 ואל תאכלו ואל עלי וצומו בשושן הנמצאים היהודים כל את כנוס לך
 המלך אל אבוא ובכן כן אצום ונערתי אני גם ויום לילה ימים שלשת תשתו

 )ד, טז(אבדתי  אבדתי וכאשר כדת לא אשר

 לך" למרדכי אסתר שאמרה על ל"ז א"הגר בשם מובא נפלא ביאור
 י"עפ", כן אצום ונערותי אני גם ויום לילה ימים שלשת' גו וצומו' גו כנוס

 מחמת מהפה רע ריח לו יגיע רצופים ימים' ג אדם יאכל לא שאם הידוע
( באריכות הורקנוס בן אליעזר רבי על אליעזר דרבי בפרקי כמסופר) הצום

 שעות' וב שעות' ע מספר דייקא" כן" אצום ונערותי אני גם אמרה לכן
 הפה ריח יהא שלא בכדי, שעות ב"ע שהם' לעת מעת' משלוש, חסרים

 כדת זה שאין" כדת לא אשר המלך אל אבוא, ב"ע מספר -" בכן"ו כי, נודף
 .  מהפה רע ריח עם לבוא

 )בית שמואל(

בספר "אברהם אנכי" לרבי אברהם פלאג'י, ביאר באופן אחר את 
הפסוקים הנ"ל, דהנה יש לתמוה בפסוק זה מה האריכות של "ואל תאכלו 
ואל תשתו" וכי לא ידעינן שאם צמים ממילא לא אוכלים ולא שותים? די 
 היה לכתוב "וצומו עלי"! עוד יש להבין מהו שכתוב "גם" אני ונערותי וכו',  

המובא מהרב החיד"א בספרו "צפורן שמיר" )ה' סה( "אם מאכל עפ"י 
אחד ערב לו ומסלק ידו מלאכול לסגף עצמו על חטאותיו הרי הוא חשוב 
לפניו ית' ומהני להיות לו כפרה, ואם יתמיד בזה הרי הוא פקח שאוכל 
ומתענה בבת אחת כי מעט סיגוף כזה שמסלק ידו מהאוכל הערב עליו 

תבו הראב"ד והאבודרהם שבזה שמושך ידו מלאכול, נרצה לו כתענית, וכ
נחשב לו כתענית. וכן הוא בספר "כף החיים" ועוד. ובזה מבואר הפסוק 
הנ"ל "אל תאכלו ואל תשתו וכו' גם אני ונערותי אצום כן שחששה אסתר 
שמא ירצו לצום כ"תענית הראב"ד" ויצאו ידי חובת הצום, לכן הדגיעשה 

וון שצריכים כפרה על כל המאכלים שאכלו "ואל תאכלו ואל תשתו" כי
בסעודתו של אותו רשע, והדגישה שגם היא תצום כמוהם שלא תאכל 
ולא תשתה ולכן הדגישה ש"גם" היא תעשה כמוהם, ועל אף שבזה היא 
מסכנת את נפשה שאם יקרא לה המלך ותיראה חלושה מחמת הצום 

  . "כאשר אבדתי אבדתי" שהלכה עם מסירות נפש גמורה
 )אברהם אנכי( 

 עזרא עוד יש לבאר למה אמרה להם שגם היא תצום, עפ"י מש"כ באבן
 והתענו בערב אכלו לא והנה השלישי יום עד - ימים על פסוק זה: "שלשת

 באלוקיה בטחה אסתר והנה ויום לילה הוא הכתוב כי לילות ושני ימים שני
 יום כי אף תשתננה המתענה פני כי ביופיה בטחה ולא התענתה כן על

השלישי", דהיינו, אמרה אסתר ליהודים שאל יסמכו עליה ש"אחות לנו 
בבית המלך", כיון שהיא תתענה ויכחיש הצום את יפי'ה ויסור חינה אצל 
אחשוורוש לכן יתחזקו המה בתפילתם ובקשתם להקב"ה ויבטחו רק בו 

 )ציוני תורה(   ית'.

 :וכו' המטה על נפל והמן היין משתה בית אל הביתן מגנת שב והמלך
 המן עשה אשר העץ הנה גם המלך לפני הסריסים מן אחד חרבונה ויאמר

 ויאמר אמה חמשים גבה המן בבית עמד המלך על טוב דבר אשר למרדכי
 )ז, ח ט( :עליו תלהו המלך

 עצה באותה רשע חרבונה אף אלעזר רבי טז, א( "אמר בגמרא )מגילה
"ברח" דהיינו שגם חרבונא היה  מיד עצתו נתקיימה שלא שראה כיון היה!

שותף בעצה להשמיד ולהרוג את כל היהודים, אלא שבשניה האחרונה 



 

 ג 

כיוון שראה להיכן הרוח נושבת, עבר מיד לצד השני להיות כנגד המן, 
 והציע למלך את העץ כדי לתלות את המן.

והנה בזמר "שושנת יעקב" אנו מסיימים "וגם חרבונה זכור לטוב", וכי 
 הוא לטוב?למה זכור 

ויש לומר, שרצו לפעול חז"ל, שאף מי ששב בתשובה מפני כוונת רווח 
כזו או אחרת, או ששב אך מפני היראה, גם כן ייחשב לו לטוב, ולכן 
מזכירים את חרבונא שגם הוא זכור לטוב, על אף ששב מדרכו רק לאחר 

  שראה שכלתה איליו הרעה, ויש להאריך בזה עוד.

 .)ציוני תורה(  

מרדכי ואסתר לא היו כלולים בגזירת המן הרשע, עכ"ז מסרו נפשם 
 עבור כלל ישראל

כתב ביערות דבש שמרדכי היהודי היה בטוח בנפשו שהוא לא ימות 
בגזירת המן, כי לאחר שהרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר, הרי הוא כבר לא 

ל יהרג באותה גזירה, א"כ מדוע חזר לשקו ולתעניתו, הרי זהו לא בשבי
עצמו אלא בשביל כלל ישראל בלבד. וכן אסתר המלכה לא היתה נכללת 
בצרת הגזירה, היה היתה יכולה להמלט בית המלך, ועכ"ז היתה מתענית 
ומתפללת ,לא בשביל עצמה אלא בשביל כלל ישראל. ודווקא מרדכי 
ואסתר שלא היו באותה צרה, מסרו נפשם בצער ולהכנס בית המלך 

כיח שהוא יכול להרוג אשתו בכעסו,  ומתוך זה במסירות נפש שכבר הו
 אנו לומדים עוצם מסירות נפש בשביל אחיה היהודים .

וזהו פי' הפסוק לקיים עליהם את ימי הפורים האלה כאשר קיימו 
עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה' שיהיה לנו שייכות עם כלל ישראל, 

)הגרמ"י    .מעין דמעין שהתנהגו מרדכי ואסתר במסירות נפש כזה
 רייזמן(

ותען אסתר גו' תנתן לי נפשי גו' כי נמכרנו גו' להשמיד גו' ואלו לעבדים 
ולשפחות נמכרנו החרשתי גו' ויאמר המלך אחשורוש גו' מי הוא זה גו' 

 )ז, ג'ד' ה(  אשר מלאו לבו לעשות כן.

והנה קשה הלשון נמכרנו שאמרה אסתר, כי היאך שייך לשון מכירה 
והיה צ"ל כי נגזר עלינו. ועוד למה הוסיפה אסתר לאמר ואלו אצל הריגה. 

לעבדים גו' נמכרנו החרשתי אשר לא נאמר עד הנה שום זכר מן מכירות 
לעבדים. ועוד מה אמר אחשורוש מי הוא זה וגו' הלא הוא בעצמו חתם 
א"ע על הגזירה כמו שאמר הכתוב ויכתוב בשם המלך וגו', כן הקשה 

תירץ ע"ז ע"פ מה ששמע בשם הר"ר שרירא גאון אדמו"ר הרב הקדוש. ו
זצ"ל ע"פ מעשה שהיה אז בימיו עשיר מופלג והיה לו ס"ת שהיה כתב ידו 
של עזרא הסופר. ולהעשיר הזה היו לו שני בנים. ולאחר פטירתו היה 
מחלוקת גדול בין הבנים היורשים מחמת שכל אחד מהם חפץ לקחת את 

לם. והציעו טענותיהם לפני יודעי הס"ת הזה מלקחת כל כסף וזהב שבעו
דת ויצא הפסק דין שהחלוקה תהיה ביניהם ע"פ הגורל ומי שיזכה ע"פ 
הגורל בהס"ת שייך לו הס"ת הזה. והטילו גורל ביניהם וזכה האחד בהס"ת 

 הנ"ל ושמח מאוד שמחה גדולה. והיה בעיניו כמוצא שלל רב:

רבה כסף וזהב כ"ז ולהשני היה לו יסורים גדולים כי אף שלקח כנגדו ה
אינו שוה לו מגודל תשוקתו להס"ת הזה. והיה שם בהעיר הנ"ל מומר אחד 
ובראותו כל זאת מאוד חרה אפו על היורש הזה שאיבד הון רב בעד ס"ת 
אחד. ועשה ברשע להחליף את מלבושיו כדי שלא יכירוהו. והלך להבית 

הערב הכנסת אשר היה שם הס"ת הזה. והתחבא שמה באיזה זוית עד 
וכאשר הלכו כל האנשים לביתם לקח המומר הזה את הס"ת מנרתיקו 
ומצא כתוב )שמות נג, כ( ועבדתם את ה' אלהיכם ובירך את לחמך וגו' 
ועשה הרשע הזה ברשעתו ומחק את הע' מן ועבדתם וכתב א' במקומו 
ופיסל את הס"ת בחירוף וגידוף גדול ר"ל. ודבר זה לא נתוודע לשום אדם. 

ה ימים נודע הדבר שיש טעות כזה בהס"ת הזה. והנה היורש ולאחר כמ
הזה שהס"ת נפל בגורלו היה לו צער גדול בשמעו מזה. ומגודל היסורים 
ודאגה נחלה מאוד כי אמר אף שיכולין לתקן הטעות הזה אבל לא יהיה 
נקרא ס"ת של עזרא הסופר. ובא אליו אביו בחלום הלילה וסיפר לו את כל 

ש תחת השולחן ושם נמצא עין של המומר אשר יקוים המאורע וצוה לחפ
בו עין תחת עין ועוד אמר לו אביו אשר הס"ת לא יתקן שום אדם, כי כן 
יצא הפסק מהב"ד של מעלה אשר עזרא הסופר בעצמו יתקן את הס"ת 
שלו וכן היה כאשר אמר אביו. וכאשר שמע הגאון הנ"ל המעשה הזאת 

ל. כי המן הרשע עשה ג"כ כדבר הזה. אמר שעפ"ז נוכל לתרץ הפסוקים הנ"
היינו מתחילה כאשר בא לפי המלך לא גילה לו תוכן כוונתו הרע רק אמר 
שרצונו לקנות את היהודים לעבוד בהם. ונותן בעד זה עשרת אלפים ככר 
כסף. וכתב השטר מכירה על לה"ק לעבדם. והמלך אחשורש חתם א"ע על 

הע' וכתב א' במקומו בלשון  זה. ואח"כ עשה המן הרשע ברשתו ומחק את
לאבדם. ואח"כ כאשר ראו סופרי המלך את השטר מכירה שהיה נכתב 

 לאבדם, אז כתבו הם פי' הדבר להשמיד להרוג ולאבד, וזהו

ולהשני היה לו יסורים גדולים כי אף שלקח כנגדו הרבה כסף וזהב כ"ז 
אינו שוה לו מגודל תשוקתו להס"ת הזה. והיה שם בהעיר הנ"ל מומר אחד 
ובראותו כל זאת מאוד חרה אפו על היורש הזה שאיבד הון רב בעד ס"ת 
אחד. ועשה ברשע להחליף את מלבושיו כדי שלא יכירוהו. והלך להבית 

אשר היה שם הס"ת הזה. והתחבא שמה באיזה זוית עד הערב הכנסת 
וכאשר הלכו כל האנשים לביתם לקח המומר הזה את הס"ת מנרתיקו 
ומצא כתוב )שמות נג, כ( ועבדתם את ה' אלהיכם ובירך את לחמך וגו' 
ועשה הרשע הזה ברשעתו ומחק את הע' מן ועבדתם וכתב א' במקומו 

גדול ר"ל. ודבר זה לא נתוודע לשום אדם. ופיסל את הס"ת בחירוף וגידוף 
ולאחר כמה ימים נודע הדבר שיש טעות כזה בהס"ת הזה. והנה היורש 
הזה שהס"ת נפל בגורלו היה לו צער גדול בשמעו מזה. ומגודל היסורים 
ודאגה נחלה מאוד כי אמר אף שיכולין לתקן הטעות הזה אבל לא יהיה 

ביו בחלום הלילה וסיפר לו את כל נקרא ס"ת של עזרא הסופר. ובא אליו א
המאורע וצוה לחפש תחת השולחן ושם נמצא עין של המומר אשר יקוים 
בו עין תחת עין ועוד אמר לו אביו אשר הס"ת לא יתקן שום אדם, כי כן 
יצא הפסק מהב"ד של מעלה אשר עזרא הסופר בעצמו יתקן את הס"ת 

 שלו וכן היה כאשר אמר אביו. 

הנ"ל המעשה הזאת אמר שעפ"ז נוכל לתרץ וכאשר שמע הגאון 
הפסוקים הנ"ל. כי המן הרשע עשה ג"כ כדבר הזה. היינו מתחילה כאשר 
בא לפי המלך לא גילה לו תוכן כוונתו הרע רק אמר שרצונו לקנות את 
היהודים לעבוד בהם. ונותן בעד זה עשרת אלפים ככר כסף. וכתב השטר 

חתם א"ע על זה. ואח"כ עשה מכירה על לה"ק לעבדם. והמלך אחשורש 
המן הרשע ברשתו ומחק את הע' וכתב א' במקומו בלשון לאבדם. ואח"כ 
כאשר ראו סופרי המלך את השטר מכירה שהיה נכתב לאבדם, אז כתבו 

 .הם פי' הדבר להשמיד להרוג ולאבד

שאמרה אסתר. ואלו לעבדים ולשפחות נמכרנו. היינו כאשר אמר   וזהו
תי. ולכן כעס המלך אחשורוש ואמר מי הוא זה ואי לפניך בתחילה. החרש

זו הוא אשר מלאו לבו לעשות כן, פי' כי אני לא מכרתי אותם אלא לעבדים. 
ועל ידי זה עשה לנו השי"ת נסים ונפלאות על ידי מרדכי ואסתר. וכיה"ר 

 שירומם קרן ישראל ב"ב אמן. ודפח"ח:

 )אוהב ישראל(

 )ט, כב(ימי משתה 

 היכן" פורים במסיבת בי שלום מקאמינקא זי"עאמר הרה"ק ר פעם
 בשלח' בפ כתיב" וענה" כדת? לשתות בפורים מצוה כי ק"בתוה מרומז
 התלונן העם פירוש, עץ",' ה ויורהו נשתה מה לאמר משה על העם "וילונו

 זה העץ" על בניו ואת אותו "ויתלו -  עץ' ה ויורהו נשתה? מתי נשתה' 'מה
  "נשתה אז פורים,

 )אדמור"י בעלזא(

 האגרת דברי כל על כן על הפור שם על פורים האלה לימים קראו כן על
 )ט, כו( :אליהם הגיע ומה ככה על ראו ומה הזאת

במגילת אסתר נקראת המגילה "אגרת" אבל למעשה היא נקראת 
 "מגילה", מה הטעם?

"אגרת" הוא מלשון אסיפה, כמו "אגר בקיץ בן משכיל", שבו נקבץ 
כל הישועות והניסים, כמ"ש בגמ' יומא "אסתר סוף כל הניסים", ונשרש 

אכן, בקריאתה נתגלה בכל פעם המעיין המצטרך לעת ההיא מידי שנה 
בשנהב ובכל דור ודור, כמו שכתוב "והימים האלו נזכרים ונעשים בכל דור 
ודור", שבקריאתה יוצא מן הכח אל הפועל ומתגלה האור לפי הצורך 

ו דור. לכן שפיר קוראים אנו למגילה בשם "מגילת באותה שעה ובאות
)עטרת     אסתר" ע"ש שמתגלה בכל שנה ושנה.

 משה( 

 )ט, לב(האלה  הפורים דברי

 ,ט) פורים ע"ש הפורה' פעמים מוזכר השם "פורים" בכל המגילה: א. 
( ט כט). אגרת הפורים הזאת ( גט כח). וימי הפורים האלה לא יעברו ( בכו
 (ט לב)קים את דברי הפרים האלה  .( הט לא)לקים את ימי הפרים ד. 

כרמז לדברי המשנה "מגילה נקראת בי"א וכו' עד ט"ו, שישנם  חמשה 
 )עטרת משה(   ימים שבהם אפשר לקרות את המגילה.

 )שיר השירים א, ב( נגילה ונשמחה בך

אתא רב מאי כי טובים דודיך מיין כי ( "א, לה)מסכת עבודה זרה  בגמ' 
דימי אמר אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם 

". על פי דברי חז"ל אלו אפשר עריבים עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורה
להעמיס בכוונת הפסוק בהמשך: משכני אחריך נרוצה, הביאני המלך 
חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דודיך מיין מישרים אהבוך" שהרי 

ני המלך חדריו" מרמז על חנוכה שמדליק בפתח החדר, כך מובא "הביא



 

 ד 

בשפת אמת על חנוכה, והמשך הפסוק " נגילה ונשמחה בך" מרמז על 
, הם שני המועדים שהם מדרבן, ועל זה נאמר " נזכירה דודיך מיין" פורים

יותר מיינה של תורה שהם ערבים עלינו יותר מהימים טובים מדאורייתא. 
 ישרים אהבוך" על אהבת ה'.וזהו סימן ש"מ

 )ציוני תורה(

 :ברוך שאמר – הרב ברוך רוזנבלום מאוצרות המגידים" " 

 על אתקריאת פורים – כותב הזוהר הקדוש }תיקוני הזוהר, תיקון כ{
 . הכפורים יום שם

מנסים כל המפרשים להבין את כוונת הזוהר הזה. יש שמצאו חיבור, 
 מדברי המדרש. 

 שכל – }ילקוט שמעוני, משלי פרק ט, אות תתקמ"ד{כותב המדרש 
 אף: אלעזר ר"א .לעולם בטלים אינן הפורים וימי ליבטל עתידין המועדים

 .עולם לחקת לכם זאת והיתה: שנאמר, לעולם יבטל לא הכפורים יום

זאת אומרת, שהמועדים היחידים שיהיו לעתיד לבוא, יהיו רק פורים 
 ויום הכיפורים. 

 :שער בת רבים הייתי רוצה לעמוד על תשובה נפלאה שמצאתי בספר 

 זומא בן להם אמר :תניא – אומרת הגמרא }מסכת ברכות יב, ב{
 ירמיה} נאמר כבר והלא ?המשיח לימות מצרים יציאת מזכירין וכי :לחכמים

 בני את העלה אשר' ה חי עוד יאמרו ולא' ה נאם באים ימים הנה{ ז-כג
 בית זרע את הביא ואשר העלה אשר' ה חי אם כי מצרים מארץ ישראל
 חכמים: לו אמרו .שם הדחתים אשר הארצות ומכל צפונה מארץ ישראל

אין הכוונה בנבואה זו לומר שלימות  ממקומה מצרים יציאת שתעקר לא
 אלא המשיח יפסיקו לגמרי את הזכרת יציאת מצרים הנוהגת בזמן הזה,

 מצרים ויציאת ,עיקר מלכיות שעבודהזכרת הגאולה העתידה מ שתהא
 . לו טפל

, אין הכוונה שיתבטלו ח"ו המועדים, אלא שער בת רביםאומר הספר 
שלעתיד לבוא יהיו כאלה ניסים גדולים, שנסי יציאת מצרים יהיו קטנים 

 לעומתם. וכידוע, המועדים הם כנגד יציאת מצרים. 

אומר הזוהר הקדוש, שיום  – דבר נוסף בענין גאון מוילנאמוסיף ה
הפורים הוא השלמה ליום הכיפורים, משום שביום הכיפורים אנחנו 

את  חלקהומקיימים רק 'חציו לה', ואומרת הגמרא }מסכת ביצה טו, ב{ 
. אם ככה נישאר לקיים את ה'חציו לכם' ]רבינו לכם וחציו' לה חציו היו"ט

זה מצוה לאכל בו, כי  יונה סובר, שה'חציו לכם' מקוים בט' בתשרי, ולכן
 כידוע בי' נאסרה אכילה ושתיה[ שמקוים ביום הפורים, באכילה ושתיה. 

 למה דוקא יום הפורים משלים את יום הכיפורים ?  – נשאלת השאלה

כי זו ההשלמה שלו גם מבחינה רוחנית. יום  – גאון מוילנאאומר ה
 הכיפורים, הוא גם יום קבלת לוחות שניות. 

 ימים היו לא :ג''ב שמעון ר''א – }מסכת תענית ל, ב{אומרת הגמרא 
 משום הכפורים יום בשלמא: כ''וכיוה באב עשר כחמשה לישראל טובים
 באב ו''ט אלא האחרונות לוחות בו שניתנו יום ומחילה סליחה ביה דאית

 .בזה זה לבוא שבטים שהותרו יום :שמואל אמר יהודה רב אמר היא מאי

}אסתר ט, כז{ ההשלמה של מתן תורה, היתה ביום הפורים, שנאמר 
. לכן יום עליהם הנלוים כל ועל זרעם ועל עליהם היהודים וקבלו קימו

 הפורים, אומר הזוהר, הוא ההשלמה ליום הכיפורים. 

בנו של  דרבינא בריה מר – {אומרת הגמרא }מסכת פסחים סח, ב
]'ברוך  כל השנה היה יושב בתענית בתעניתא יתיב הוה שתא כולה רבינא,
: אם הוא לא היה אוכל, ממה הוא הצליח להתקיים?! ישנם אנשים שאמר'

 לחמו לכו ה{, ט }משליגדולים, שיודעים 'לאכל' תלמוד בבלי, שנאמר 
זהו יינה של תורה. ישנן  – מסכתי ביין ושתו -זהו לחם של תורה  – בלחמי

דעות שהוא לא היה אוכל כלל, כיון שבכל לילה היה חולם חלומות 
 יומא ומעלי ופוריא מעצרתא לבר [שעליהם הוא היה צריך להתענות.

 חוץ מבעצרת ופורים וערב יום הכיפורים.  דכיפורי

 בריה מר מדוע דוקא בשלושת הימים האלה, – נשאלת השאלה
 ה ?לא היה מתענ דרבינא

הפורים שהוא נגד יום הכיפורים, כי י"ח  ענין – גאון מוילנאאומר ה
ימים טובים בשנה, שנים שני שבעה שבעה, והנה ח' ימים מהם שאין 
גומרין את ההלל, וכנגדן ח' ימי חנוכה, ולכך אין צריך שמחה כי הימים 
האלו בכלל שמחה אף בראש השנה, כמ"ש הגאונים, וכמ"ש בעזרא 

נגדו פורים, ולכן {, רק ביום הכיפורים שאין בו אכילה ושתיה, }נחמיה ח, כ
, כי אין לך יום טוב בישראל כיום הכיפורים }תענית בו הרבה ]חובה[ משתה

 כו, ב{.

יום הכיפורים בשביל שמחה של יום הכיפורים נתקן. ובשביל  וערב
שמחה של תשובה גם כן שאי אפשר בשעתה, ומר בריה דרבינא }פסחים 

הוה יתיב כולא שתא בתעניתא לבר מעצרתא ופוריא ומעלי יומא  סח, ב{
וכולן קבלת התורה, ]שבועות כידוע[, יום הכיפורים כמו שאמרו  דכפורי,

לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכו' וכיום בסוף תענית }ל, ב{ ]
[ , ופורים כמו שאמרו }שבת פח, א{: הכיפורים שניתנו בו לוחות אחרונות

 יבלוה בימי אחשורוש וכו', ולכן הוא נגד יום הכיפורים וכנ"ל .הדר ק

 :מכאן הייתי רוצה ללכת לנדבך נוסף, ולאחר מכן להגיע לנושא המרכזי

מביא היהודי הקדוש מפשיסחא רעיון גאוני, על ההשלמה של יום 
 הפורים ליום הכיפורים :

יום שני, יום רביעי, יום  –יום הכיפורים יכל לחול רק בד' ימים בשבוע 
 חמישי ושבת. 

 –לעומת זאת, יום הפורים יחול בימים שלא יחול בהם יום הכיפורים 
 יום ראשון, יום שלישי, יום חמישי ושישי. 

 יום חמישי, הוא היום היחיד שמתחברים בו שני הימים. 

 מה מונח בזה ? – נשאלת השאלה

 הראשון ביום שנברא הבמ ויש – אומרת המשנה }מסכת כלים יז, יד{
 אין ובחמישי ברביעי, טמאה בו יש בשלישי, טמאה בו אין בשני, טמאה

, נורי בן יוחנן רבי אמר. המצפה נעמית וביצת העוז מכנף חוץ, טמאה בהם
 .טמא, הששי ביום שנברא וכל. הכנפים מכל העוז כנף נשתנה מה

 : אסביר למה הכוונה

כלי חרס, מקבלים  –ביום א' נבראה הארץ. כלים שנעשו מן האדמה 
טומאה. ביום ב' נברא הרקיע. כלים שנבראו מהרקיע, אינם מקבלים 
 טומאה. ביום ג' נבראו העצים. כלים שנעשו מעץ , מקבלים טומאה. 
ביום ד' נבראו המאורות. מה שנברא מהם לא מקבל טומאה. ביום ה' 

לים שנעשו מהם, אינם מקבלים טומאה, מלבד שני נבראו עופות ודגים. כ
. ביום המצפה נעמית וביצת העוז כנף -דברים שמקבלים טומאה מדרבנן 

 ו' נבראו החיות, הבהמות והאדם. כל כלי שנעשה מהם, מקבל טומאה. 

יום הכיפורים חל רק בימים שנבראו  – יהודי הקדוש מפשיסחאאומר ה
בהם דברים, שאינם מקבלים טומאה. הווי אומר יום ב', שבו נברא הרקיע, 
יום ד' שבו נבראו המאורות, יום ה' שבו נבראו העופות והדגים שלא 

 מקבלים טומאה מדאורייתא ויום השבת. 

 לעומתו, יום הפורים יחול בימים שמקבלים טומאה. הווי אומר יום א',
 ג', ה' ,ו'. 

איך יכל להיות, שיום ה' מצד אחד מקבל טומאה  – נשאלת השאלה
 ומצד שני לא ?

מדאורייתא הוא לא מקבל טומאה.  – אומר היהודי הקדוש מפשיסחא
 מדרבנן כן. 

מכאן אפשר להבין את דברי הזוהר הקדוש, שיום הפורים גדול יותר 
 מכיפורים. 

 איך ?

בימים שאין להם שום סרח של טומאה. כי יום הכיפורים יחול על רק 
 לעומת פורים, שבקדושה שלו יכל לחול גם בימים שיש בהם טומאה !

 עד כאן החיבור בין פורים ליום הכיפורים על קצה המזלג. 

אנחנו רוצים להיכנס לעומק הדברים, ולהרחיב בנושא מאוד מעניין 
 : הקשור לפורים

, בפורים פרצופים ללבש ושנהג ומה – פוסק הרמ"א }שו"ע ס' תרצ"ו{
 מכונין שאין מאחר בדבר אסור אין, גבר כלי ואשה אשה שמלת לובש וגבר
 ]מר"ן הבית יוסף לא פוסק זאת להלכה[.  בעלמא לשמחה אלא

 מכאן, שספרדי הרוצה להתחפש לאישה, צריך להתחפש לאשכנזי 

לב במלקטים על ענייני פורים, מצאתי מעשה נפלא שכותב הספר 
, לגאון ר' עקיבא יוסף שלזינגר זצ"ל, שהיה אחד מגדולי רבני העיברי
 : אשכנז

שמעתי מעשה מהרמ"א ז"ל, אשר מת בן  – לב העיברימספר הספר 
ל"ג שנים ומת בל"ג בעומר בשנת של"ג. ועשה ל"ג ספרים והספדן סיפר 

: לא מזמן הייתי בהלוויה בבית העלמין עליו ל"ב שבחים ]ברוך שאמר
ירקון, של בחור שהיה מגיע במסירות נפש לשיעורים; צלצלו אלי שהוא 
נפטר, אז נסעתי להלוויה. הגעתי והתחלתי לשמוע את המספיד מדבר; 
אמרתי לעצמי: "נראה לי שטעיתי בכתובת, זה כנראה לו ההלוויה הנכונה. 

לנפטר", ניגשתי לאחד האנשים,  הדברים שהוא אומר, לא מתאימים בכלל
אמרתי לו: "תגיד, איפה ההלוויה של פלוני אלמוני?", "כאן", "מה, איך יכל 



 

 ה 

והספדן ממשיך להפציץ בשבחים על הנפטר, שאם הוא היה  –להיות?!" 
, בסוף ההלוויה ניגשתי יכל לקום ולברוח, הוא היה עושה את זה 

הנפטר ?!", "כן"; "מה למספיד ושאלתי אותו: "תגיד, אתה הכרת את 
 12שאמרת עליו זה באמת הוא??? כי אני אגיד לך את האמת, הכרתי אותו 

שנה, וחצי מהדברים שאמרת עליו לא היו ולא נבראו. ואתה יודע שכתוב, 
שאם מספידים על אדם דברים לא נכונים, הוא יענש על זה! למה לאמלל 

אל היה לו. הוא רצה אותו?!", אמר לי אותו מספיד: "נכון, אבל פוטנצי
[ והיה מצטער עצמו למצוא עוד (" 91להספיק, אבל הוא מת צעיר )גיל 

שבח אחד להשלים מנין ל"ג, עד שבא זקן אחד ואמר, שמנהג רמ"א ז"ל 
היה בכל פורים ללבוש פרצוף ולהתנכר עצמו בבגדים אחרים וצעק בכל בית 

מים ?! . אמר היה צועק ומבקש מים. שאלוהו: למה  אשר מעריב בזמנו
 להם: "כדי להתפלל ערבית". היו שומעים ערבית, מיד היו רצים להתפלל.

 . וזה היה שבח ל"ג שלו

 מה הענין שיש בתחפושת ? – נשאלת השאלה

זה נועד לאפשר למעמד הביניים, כדי שלא  – שיבולי הלקטאומר 
יתביישו לבקש צדקה לכבוד הפסח הקרב. היות והם מחופשים, לא תהיה 

 להם הבושה לבקש. 

 את הסיבה לתחפושות בפורים:בני יששכר מביא ה

שאלו תלמידיו את רשב''י מפני  - אומרת הגמרא }מסכת מגילה יב, א{
שבאותו ]=היהודים[  שראלנתחייבו שונאיהן של י מחמת איזה חטא מה

 תלמידיו: אמרו לו טעם הדבר. אמרו אתם ר' שמעון: אמר להם ?הדור כליה
אחשורוש. הקשה להם רבי שמעון,  מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע

 מן הדין שרק היהודים אם כןהרי רק היהודים שבשושן נהנו בסעודה זו, ו
אל  לא היו בסעודה,ש שבכל העולם כולו , אבל היהודיםיהרגו שבשושן

אמור  תלמידיו: אמרו לו ומדוע היתה הגזירה על יהודי כל המדינות? יהרגו
 מפני שהשתחוו לצלם רבי שמעון: אמר להם מדוע נתחייבו כליה. אתה

וכי משוא פנים יש  תלמידיו: אם כן מדוע זכו לנס, אמרו לו בימי נבוכדנצר.
 עון, אף שהשתחוו לצלם,רבי שמ אמר להם וכי ה' נושא פנים בדין?בדבר 

כלפי  לפנים עשו אלא זאת ברצון ולא הודו בליבם לעבודה זרה, הם לא עשו
אלא לפנים  גזירת כליה אף הקב''ה לא עשה עמהן חוץ, מיראת המלך, לכן

והיינו דכתיב שהיה נראה שרוצה להענישם, ומתוך כך עשו תשובה וניצלו. 
אם  עושה אדם עבירה בלי  –ויגה בני איש" כי לא ענה מלבו "לג{ -}איכה ג

 לב ורצון, מביא לו ה' תוגה כדי שיעשה תשובה וינצל מן הצרה. 

 נגדוה אילמלי :רב דאמר - אומרת הגמרא }מסכת כתובות לג, ב{
 .לצלמא פלחו ועזריה מישאל לחנניה

נגדוה לחנניה מישאל ועזריה הוו פלחי  אילמלי – תוספותאומר 
לן דהא אמרי' בהרואה )ברכות סא:( כשהוציאו את  לצלמא. תימה מנא

ר''ע אמר כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה אימתי יבא לידי ואקיימנו בכל 
נפשך אלמא משמע דבכל נפשך מיירי אפי' היו מייסרין את האדם ביסורין 
קשין דומיא דר' עקיבא שהיו מסרקין בשרו במסרקי ברזל וכ''ש לנגודי 

לא היה עבודת כוכבים ממש אלא היה עשוי לכבוד  ואור''ת דאותו צלם
המלך ואעפ''כ היה בו קידוש השם ולכך מסרו עצמן למיתה והיינו דכתיב 
)דניאל ג( לאלהך לית אנן פלחין ולצלם דהבא די אקימת לא נסגוד משמע 
שהצלם לא היה תופס באלהות ומיהו פלחו לצלמא משמע שהצלם היה 

 .עבודת כוכבים מדקאמר פלחו

ם לא עשו את זה מפחד, במידה כנגד מידה, הביא עליהם הקב"ה ה
 זקן ועד מנער היהודים כל את ולאבד להרג }ג, יג{ להשמידפחד, שנאמר 

 וגו' . כולם נבהלו כמו שצריך ומיד התבטלה הגזירה.  אחד ביום ונשים טף

היות ומבחינה חיצונית, היה נראה כאילו ישנה הגזירה, אבל מבחינה 
מבחינה חיצונית  עם  –'פנימית' לא היתה גזירה. לכן מתחפשים בפורים 

 תחפושת, מבחינה פנימית אנחנו יודעים מי נמצא בתחפושת. 

התחפושות נועדו גם  –ראיתי באחד המפרשים שאומר יותר מזה 
 להפחיד :

נזה ומפחיד את כל הילדים. אמנם יודעים שזה אדם מתחפש לשימפ
 דוד בתוך התחפושת, אבל בהתחלה זה מבהיל. 

ככה היה גם בפורים. חיצונית כולם פחדו, אבל בפנים לא היה שום 
 דבר. 

 : רעיון נוסף שראיתי

כתוב בכמה וכמה ספרים, בשעה שרכב מרדכי על הסוס של 
וס, היה לבוש בבגדיו אחשורוש ולבש את בגדי המלך, המן שסחב את הס

 של מרדכי. למה ?

 אמר המן: "אם אלבש את הבגדים שלי, יהיו לי מזה ביזיונות גדולים". 

אומרים המפרשים, שזאת הסיבה שבתו של המן, שפכה על אבא שלה 
 את ה'ג'ורה' על הראש 

לכן, היות והמן 'התחפש' ולבש את בגדיו של מרדכי, יש ענין להתחפש 
 בפורים. 

 וסף שראיתי:רעיון נ

 בחמתו קם והמלך - מספר המדרש }אסתר רבה פרשה י, אות ט{
 התחיל המלאך מיכאל עשה מה(, ז, ז אסתר) הביתן גנת אל היין ממשתה

, היין משתה אל ושב, חמתו על חמה והוסיף, לפניו הנטיעות את מקצץ
 והיתה, אסתר על דחפו מיכאל עשה מה, נפשו על לבקש עמד והמן

 את לכבוש הגם המלך ויאמר, לפניך כבשני הוא הרי המלך אדוני מצעקת
 זכור אליהו עשה מה. פניו ונפלו הזה הדבר המן ושמע. בבית עמי המלכה

 המן עשה אשר העץ הנה גם המלך אדוני לו ואמר לחרבונה נדמה, לטוב
 .לטוב זכור חרבונה לומר צריך פנחס רבי דאמר'. וגו למרדכי

היות ואליהו הנביא 'התחפש' לחרבונה ובזכותו נתלה המן, מכאן 
 המנהג להתחפש. 

 רעיון נוסף, עפ"י דברי הגמרא :

. אומרת הביתן מגנת שב והמלך - אומרת הגמרא }מסכת מגילה טז, א{
, שמלשון הכתובים נראה שמשוים את לקימה שיבה מקיש הגמרא:

, בחימה קימה מה לגינה: שיבתו מן הגינה לקימתו ממשתה היין ויציאתו
. ומפני מה היתה שיבתו בחימה שיבה אף כפי שנאמר 'קם בחמתו',

 לאילני עקרי וקא כגברי ליה דאידמו השרת למלאכי ואשכח דאזל בחימה?
מפני שכשהלך לגינה מצא שם מלאכי השרת שהיו נראים לו  דבוסתני

 מאיאחשורוש:  להו ואמר כאנשים שהיו עוקרים את האילנות שבגינה
 ליה אמרו מה אתם עושים?! מדוע אתם עוקרים את האילנות? עובדייכו

לעקור את כל  –כך ציוה לנו המן  המן דפקדינן המלאכים לאחשורוש:
 העצים, ]כי מחר הוא מתכוון לשתול את העץ שעליו יתלה מרדכי[. 

 היות והמלאכים באו בדמותם של בני המן, מכאן המקור לתחפושות. 

 עד כאן ענין התחפושות. 

 : בואו וניגש לענין נוסף

 כל ענין המגילה, מבוסס על ענין הבגדים. 

יום, שכן  180זה מתחיל מאחשורוש שלבש בגדי כהן גדול, במשך 
 מלכותו כבוד עושר את בהראותו -לומדת הגמרא }מסכת מגילה יב, א{ 

 יקר{ ד-א ראסת} הכא כתיב כהונה בגדי שלבש מלמד חנינא בר יוסי ר''א
 .ולתפארת לכבוד{ ב-כח שמות} התם וכתיב גדולתו תפארת

לאחר מכן ושתי, שהעסיקה את בנות ישראל ללא בגדים, כפי 
 הרשעה ושתי שהיתה מלמד -שאומרת הגמרא }מסכת מגילה יב, ב{ 

  .בשבת מלאכה בהן ועושה ערומות ומפשיטן ישראל בנות מביאה

 }אסתר ד, א{ ויקרעזה ממשיך עם מרדכי. כשנודעה לו הגזירה, נאמר 
 .ואפר שק וילבש בגדיו את מרדכי

 אסתר נערות }שם ד{ ותבואנהאסתר שומעת את הדברים, דכתיב 
 את להלביש בגדים ותשלח מאד המלכה ותתחלחל לה ויגידו וסריסיה

 . קבל ולא מעליו שקו ולהסיר מרדכי

בשביל מה שלחה אסתר בגדים למרדכי ?! מה היא  – נשאלת השאלה
 חשבה, שהחליפה לא התאימה לו ולכן הוא קרע את הבגדים ?!

 מה המלך לו ויאמר המן ויבוא{ ו, ו}כאשר מרדכי עולה לגדולה, נאמר 
 המלך יחפץ למי בלבו המן ויאמר ביקרו חפץ המלך אשר באיש לעשות
 חפץ המלך אשר איש המלך אל המן ויאמר{ ז: }ממני יותר יקר לעשות

 עליו רכב אשר וסוס המלך בו לבש אשר מלכות לבוש יביאו{ ח: }ביקרו
 איש יד על והסוס הלבוש ונתון{ ט: }בראשו מלכות כתר נתן ואשר המלך
 ביקרו חפץ המלך אשר האיש את והלבישו הפרתמים המלך משרי

 המלך אשר לאיש יעשה ככה לפניו וקראו העיר ברחוב הסוס על והרכיבהו
 כאשר הסוס ואת הלבוש את קח מהר להמן המלך ויאמר{ י: }ביקרו חפץ

 אשר מכל דבר תפל אל המלך בשער היושב היהודי למרדכי כן ועשה דברת
 וירכיבהו מרדכי את וילבש הסוס ואת הלבוש את המן ויקח{ יא: }דברת

 .  ביקרו חפץ המלך אשר לאיש יעשה ככה לפניו ויקרא העיר ברחוב

 מלפני יצא }ח, טו{ ומרדכיאחד הפסוקים שאנו אומרים בקול רם, הוא 
 וארגמן בוץ ותכריך גדולה זהב ועטרת וחור תכלת מלכות בלבוש המלך
 . ושמחה צהלה שושן והעיר

 זה אחד מד' הפסוקים שאנו אומרים בקול רם, כי הוא קשור לגאולה. 

 המלך מלפני יצא ומרדכיעל מה הקריאה הגדולה  – נשאלת השאלה
 וגו', מה הענין בזה ? וחור תכלת מלכות בלבוש



 

 ו 

הענין עד כדי כך חשוב, שבשעה שיוסף נחשף בפני אחיו, ואומר להם 
 לאיש נתן }שם כב{ לכלם, אומרת התורה: יוסף }בראשית מה, ג{ אני

 . שמלת חלפת וחמש כסף מאות שלש נתן ולבנימן שמלת חלפות

 נתן לכלם{ כב-מה בראשית}– ב{-אאומרת הגמרא }מסכת מגילה טז 
 בו שנצטער דבר אפשר .חליפות חמש נתן ולבנימן שמלות חליפות לאיש
 דאמר ?בו יכשל עצמו, יוסף, שנמכר לעבד מחמת קנאת אחיו,צדיק  אותו
 סלעים שני משקל בשביל :רב אמר גוריא בר חמא רב אמר מחסיא בר רבא

 אבותינו וירדו הדבר נתגלגל אחיו משאר ליוסף יעקב שהוסיף מילת
 ממנו לצאת בן שעתיד לו רמז רמז :יפת בר בנימן רבי אמראלא  .למצרים

 בלבוש יצא ומרדכי שנאמר מלכות לבושי בחמשה המלך מלפני שיצא
 . 'וגו תכלת מלכות

מה כ"כ חשוב ליידע עכשיו את בנימין שיהיה לו  – נשאלת השאלה
 נכד כזה ?

 :נקודה נוספת באותו ענין

 מרדכי" תכלת יחד בראותם ושמחה צהלה יעקב שושנת"

מה קשורה השושנה ליעקב ? ואם הם לא היו רואים  – נשאלת השאלה
 את מרדכי עם בגד של תכלת, מה היה קורה ?!

 : נלך לנדבך נוסף

 מעולם לא השתבח עם ישראל במישהו גדול. 

 הוא ברוך הקדוש להם אמר – אומרים חז"ל }מסכת חולין פט, א{
 אתם גדולה לכם משפיע שאני בשעה שאפילו בכם חושקני :לישראל
{ כז-יח בראשית} לפני אמר לאברהם גדולה נתתי ;לפני עצמכם ממעטין

 אמר לדוד .מה ונחנו{ ז-טז שמות} אמר ואהרן למשה .ואפר עפר ואנכי
 נתתי :כן אינן כוכבים עובדי אבל .איש ולא תולעת ואנכי{ ז-כב תהילים}

 לפרעה . נתתי גדולהעיר לנו נבנה הבה{ ד-יא בראשית} אמר לנמרוד גדולה
 אלהי בכל מי{ לה-יח ב מלכים} אמר לסנחריב ,'ה מי{ ב-ה שמות} אמר

 לחירם ,עב במתי על אעלה{ יד-יד ישעיה} אמר לנבוכדנצר ,'וגו הארצות
 .ימים בלב ישבתי אלהים מושב{ ב-כח יחזקאל} אמר צור מלך

: גדוללעומת זאת, במגילת אסתר מופיע ג' פעמים שמרדכי היה 
 כי המדינות בכל הולך ושמעו המלך בבית מרדכי גדול }אסתר ט, ד{ כי

 משנה היהודי מרדכי }י, ג{ כימסיימת המגילה וגדול.  הולך מרדכי האיש
 שלום ודבר לעמו טוב דרש אחיו לרב ורצוי ליהודים וגדול אחשורוש למלך

 . זרעו לכל

 ?! גדולמה קרה, ממתי חז"ל משבחים אדם שהוא  – נשאלת השאלה

 עוד דבר אחד, לפני שנתחיל להיכנס לעומק הדברים :

 המטבע הראשון בבריאה, היה אצל אברהם אבינו. 

 וזקינה זקן אבינו אברהם של מטבע - אומרת הגמרא }מסכת ב"ק צז, ב{
 .אחר מצד ובתולה ובחור אחד מצד

 ה מונח במטבע של אברהם אבינו ?מ – נשאלת השאלה

 – זקןהמטבע הזה מבטא את ההערכה לאברהם אבינו, שמצד אחד 
שרה שהיתה בת תשעים  – וזקינהאברהם אבינו היה זקן בן מאה, ורעייתו 

 שזכה ברבקה.  ובתולהיצחק  בחור, שזכו ל

. של אברהם אבינו זקן וזקינה מצד אחד מטבע - אומר תוספות
ואגדלה שמך שיצא לו מוניטי''ן בעולם ומהו  בבראשית רבה דריש

מוניטי''ן זקן וזקינה מכאן בחור ובחורה מכאן ונראה לא שהיה בו צורת 
זקן וזקינה מכאן בחור ובחורה מכאן דאסור לעשות צורת אדם אלא כך 
היה כתוב מצד אחד זקן וזקינה ומצד אחר בחור ובתולה וכן פירש 

 . עיר הקודש שכך היה כתוב במטבעבקונטרס גבי דוד ושלמה וירושלים 

 שיצא הם ארבעה - אומר המדרש }בראשית רבה, פרשה לט, אות יא{
 ומהו, מוניטין לו יצא, גדול לגוי ואעשך, אברהם, בעולם מטבעמוניטין  להם

(: כז, ו יהושע) יהושע. מכאן ובתולה בחור מכאן וזקנה זקן, שלו מוניטין
 שור, מהו, בעולם מוניטין לו יצא, הארץ בכל שמעו ויהי יהושע את' ה ויהי

 ראם וקרני לו הדר שורו בכור(: יז, לג דברים) שם על, מכאן וראם מכאן
 לו יצא, הארצות בכל דויד שם ויצא(: יז, יד א הימים דברי) דוד. קרניו

 על, מכאן ומגדל מכאן ותרמיל מקל שלו מוניטין היה ומה, בעולם מוניטין
 גדול כי(: ד, ט אסתר) מרדכי. צוארך דויד כמגדל(: ד, ד השירים שיר) שם

 מוניטין ומה, מוניטין לו יצא, המדינות בכל הולך ושמעו המלך בבית מרדכי
  .מכאן זהב ועטרת מכאן ואפר שק שלו

 עד כאן דברי המדרש.

שמדבר על עשרה הרוגי מלכות; בני אלה אזכרה ישנו מדרש שנקרא 
עדות אשכנז אומרים אותו בתשעה באב בבוקר, וביום הכיפורים בתפילת 

 המוסף. בני עדות המזרח אומרים אותו אך ורק בתשעה באב. 

 וקרא נעלים, פלטרו למלאת בגדולים, וצוה לב גבה - אומר הפייטן
 זה משפט בפלפולים, דינו וטעמיה דת מביני גדולים, חכמים לעשרה

 כי ולאורו, לאמתו הוציאוהו אם כי לאמרו, בכזב תעותוהו ואל לאשורו, 
 ומת לו כענו ומכרו, הם בו והתעמר ישראל מבני מאחיו נפש גונב איש ימצא
 ישמעאלים לארחת מכרוהו, אחיהם אשר אבותיכם איה ההוא, נם הגנב

 מימי כי עליכם, שמים דין קבלו נתנוהו, ואתם נעלים סחרוהו, ובעד
 תשאו לפניכם, ואתם דנם הייתי בחיים היו ואם ככם, נמצא לא אבותיכם

 ממרומים, הדבר נגזר אם שנדע עד ימים, שלשת לנו תנה אבותיכם, זמן עון
 על כלמו, ונעו וזעו חלו .רחמים מלא בגזרת נסבל ואשמים, חיבים אנו אם
 לאדונימו, לעלות השם את להזכיר עינימו, נתנו גדול כהן ישמעאל רבי

 את והזכיר עצמו ישמעאל רבי אלהימו, טהר מאת הגזרה יצאה אם לדעת
 קבלו לו הבדים, ונם לבוש האיש מאת ושאל למרום ועלה בסלודים, השם

נלכדים,  אתם בזאת כי הפרגוד מאחורי שמעתי כי וידידים, צדיקים עליכם
 מהם ושנים ולאל, בכח להרגם הבליעל וצוה אל מאמר לחבריו והגיד ירד

 בן שמעון ורבן גדול כהן ישמעאל רבי ישראל, גדולי שהם תחלה הוציאו
 "...ישראל  נשיא גמליאל

 לא נקרא את כל המדרש, אלא רק את מה שנוגע לשיחתנו :

יצאו החכמים מלפניו ובקשו מרבי ישמעאל כהן גדול  – מספר המדרש
אם לאו.  שיזכיר השם הגדול ויעלה לרקיע ויחקור אם נגזרה גזרה מאת ה'

אמרו עליו על רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, שהיה אחד משבעה 
אנשים יפים שהיו בעולם, ואלו הן : אדם הראשון, יעקב, יוסף, שאול, 

 ... אבשלום, רבי אבהו ורבי ישמעאל

נכנס הקיסר וכל גדולי רומי אחריו. אמר להם מי יהרג תחילה ? ענה רבי 
נשיא מזרעו של דוד מלך ישראל עליו  שמעון בן גמליאל: אני נביא בן

השלום. לכן אני איהרג תחילה. ענה רבי ישמעאל כהן גדול ואמר: אני כהן 
גדול בן כהן גדול מזרעו של אהרן הכהן, אני איהרג תחילה ואל אראה 
במיתת חברי. אמר הקיסר זה אומר אני איהרג תחילה וזה אמר אני איהרג 

ביניהם. הפילו גורל , ונפל הגורל על רבן תחילה, מה נעשה ? הפילו גורלות 
שמעון בן גמליאל . מיד צוה הקיסר לחתוך את ראשו תחילה וחתכוהו, ונפל 
ראשו ליד רבי ישמעאל , ונטל רבי ישמעאל כהן גדול את ראשו בין ירכיו 
וצוח עליו במר נפש ואמר: אייה תורה ואייה שכרה ! הלשון שהיתה מבארת 

איך עתה לוחכת את העפר ?! והיה  מתאונן ובוכה  התורה בשבעים לשונות ,
על רבן שמעון בן גמליאל , אמר לו הקיסר: מה זה ועל מה זה זקן שאתה 
בוכה על חבירך ? היה לך לבכות על עצמך. אמר לו רבי ישמעאל: איני בוכה 
על עצמי, כיון שחברי גדול ממני בתורה ובחכמה, ועל שקידמני בישיבה של 

 מעלה אני בוכה.

עוד רבי ישמעאל מדבר מתאונן ובוכה ומקונן, השקיפה בתו של הקיסר 
מבעד החלון וראתה את יופיו של רבי ישמעאל כהן גדול ונכרמו רחמיה 
עליו. ושלחה לאביה, ליתן לה שאלה ובקשה אחת, ושלח לה הקיסר: בתי, 
כל אשר תאמרי אעשה, חוץ מרבי ישמעאל וחביריו. שלחה לו: אבקש ממך 

את נפשו, שלח לה כבר נשבעתי, שלחה לו אבקשך אם כן, שתצוה להחיות 
להפשיט את עור פניו כדי להסתכל בו במקום מראה, מיד צוה להפשיט את 
עור פניו, וכיון שהגיע למקום תפילין צעק צעקה גדולה ומרה, ונזדעזעה 
שמים וארץ. צעק פעם שניה ונזדעזע כסא הכבוד. אמרו מלאכי השרת 

יק כזה שהראית לו כל גנזי העולם עליונים ורזי תחתונים, לפני הקב"ה: צד
יהרג במיתה משונה מן הרשע הזה ? זו תורה וזו שכרה? אמר להם: הניחו לו 
שתעמוד זכותו לדורות שלאחריו. אמר הקב"ה: מה אעשה לבני, גזירה היא 
ואין מי שיפר אותה. יצאה בת קול ואמרה: אם אשמע קול אחר, אהפוך את 

לתוהו ובהו. וכששמע רבי ישמעאל כך, שתק. אמר לו הקיסר:  כל העולם
אמר לו: לא על נשמתי  ?עד עתה לא בכית ולא צעקת, ועתה אתה צועק 

אני צועק, אלא על מצות תפילין שלוקחים ממני. אמר לו הקיסר: עדיין 
כלומר, גם   איחל לו יקטלני אמר לו }איוב יג, טו{ הן? אתה בוטח באלוהיך 

, בכל זאת איני נפרד מהקב"ה, אלא אמשיך ואקוה אליו. מיד אם יקטלני
 . יצאה נשמתו של רבי ישמעאל

 רק כדי שנבין מי זה היה ר' ישמעאל כהן גדול :

 :אלישע בן ישמעאל ר''א תניא – מספרת הגמרא }מסכת ברכות ז, א{
' ה יה אכתריאל וראיתי ולפנים לפני קטורת להקטיר נכנסתי אחת פעם

 אמרתי .ברכני בני ישמעאל :לי ואמר ונשא רם כסא על יושב שהוא צבאות
 מדותיך על רחמיך ויגולו כעסך את רחמיך שיכבשו מלפניך ר''יה :לו

 לי ונענע הדין משורת לפנים להם ותכנס הרחמים במדת בניך עם ותתנהג
 .בעיניך קלה הדיוט ברכת תהא שלא ל''וקמ בראשו

 עד כאן. 

?! כי  גם לרומאים יש"ו, יש 'פורים'.  למה הבאנו את כל הסיפור הזה
 גם הם עושים תחפושות, ועל התחפושות האלה אני רוצה לדבר :



 

 ז 

 אמר יהודה רב אמר - אומרת הגמרא }מסכת עבודה זרה יא , ב{
 מביאין שנה לשבעים אחת :ברומי להם יש אחרת]הצגה[  עוד :שמואל

 אותו ומלבישין חיגר. אדםכתפיו של  על אותו ומרכיביןבגופו,  שלם אדם
 רבי של קרקיפלו את בראשו לו ומניחין ,הראשון אדם בגדי את העליון,

והיו תולים לו דפיזא  זוזא ]ארבע[ []י מתקל בצואריה ליה ותלו ,ישמעאל
 ומחפין בצווארו אבן פז שמשקלה ארבעה זוזים, להראות את שררתו,

 פלסתר קירי סך לפניו: ומכריזין בנופך, באינך השווקים את ]מכסים[
אחיו של אדוננו זייפן  זייפנא דמרנא אחוה חשבונו של המושל כזב הוא.

אך מי  חמי לא חמי ודלא מי שרואה מחזה זה היום, רואהו; חמי דחמי הוא.
מה תועלת   ברמאותיה לרמאה אהני מאי שלא רואהו היום, לא יראהו.

 ומסיימין בזייפנותו?ולזייפן בזייפנותיה  ולזייפנא תבוא לרמאי ע"י רמאותו
אוי לו לזה כאשר  דין יקום כד לדין ווי והיו מסיימים כך את ההכרזה:הכי  בה

 ההוא יקום. 

. כנגד יעקב צולע על אדם חיגר . כנגד עשו:אדם שלם - אומר רש"י
. והן בגדי של אדם הראשון יריכו כלומר עדיין עשו שולט על יעקב:

. כהן גדול ומהרוגי מלכות מעאלקרקיפלו של ר' יש: חמודות שהיו לעשו
היה ומתוך יפיו נכנס בלב בת קיסר והפשיט עור פניו וחנטה באפרסמון 

 .שתהא מקויימת ולא ישתנה ועדיין מונח בגינזי רומי

המפרשים, לרומאים יש טענות למה יעקב קיבל את הברכות  מסבירים
די במרמה: "גם רמאי, שאמר שקוראים לו עשו, וגם זייפן, ששם את בג

החמודות של עשו". לכן מה הם עשו?! לקחו אדם צולע, שזהו סמל ליעקב 
אבינו שהיה צולע על ירכו מאותו מאבק עם שרו של עשו, ומלבישים אותו 

שהיו בגדיו של עשו, ושמים עליו את עורו של רבי  –בבגדי אדם הראשון 
איתו ישמעאל כהן גדול, כי יופיו היה כמו יופיו של יעקב אבינו והולכים 

ברחובות העיר: "הנה, תראו איך הוא קיבל את הברכות ! עזר לו במשהו ?! 
 מה עזרה לו כל התחפושת?!"  –אנחנו בני עשו, שולטים עליו! 

 עד כאן דברי הגמרא.

אם אלה הדברים, נוכל עכשיו להבין את משמעות התחפושות 
 :בפורים

יום הפסח הגיע ליל   - אומרים חז"ל }פרקי דרבי אליעזר פרק ל"ב{
וקרא יצחק לעשו בנו הגדול, ואמר לו בני זה הלילה כל העולם כלו אומרים 
הלל ואוצרות טללים נפתחים בזה. הלילה עשה לי מטעמים עד שאני בעודי 
אברכך. ורוח הקדש משיבה ואומרת אל תלחם את לחם רע עין. הלך להביא 

ם נפתחים ונתעכב שם. אמרה רבקה ליעקב, בני הלילה הזה אוצרות טללי
בו, העליונים אומרים שירה. הלילה הזה עתידים בניך להיגאל מיד שעבוד. 
הלילה הזה עתידין לומר שירה, עשה מטעמים לאביך עד שהוא בעודו 
יברכך. יעקב היה בקי בתורה, פחד לבו על קללת אביו, אמרה לו בני ברכות 

אומר בני. ] קללתך עליך ועל זרעך ואם קללו עלי ועל נפשי, שנאמר עלי
"בנבואה קיבלתי, שאתה צריך לקבל  – בנבואה אתאמרהתרגום אונקלוס: 

[ הלך והביא שני גדיי עזים וכי שני גדיי עזים היה מאכלו של את הברכות!
יצחק? והלא די לו באחד, שנאמר צדיק אוכל לשובע נפשו . אלא אחד כנגד 

 .הפסח ואחד לעשות לו מטעמים לאכול

אמר לרבקה בנבואה שיעקב צריך לקבל את אם נ – נשאלת השאלה
הברכות, למה שרבקה לא תלך ליצחק ותאמר לו: "קיבלתי בנבואה 

 שהברכות צריכות להינתן ליעקב ולא לעשו!" 

 למה יעקב צריך להתחפש, ולקבל את הברכות במראה של עשו?!

 : כדי להבין את יסודם של דברים, נצטרך ללכת לשלב נוסף

 הגדל בנה עשו בגדי את רבקה ת כז, טו{ ותקח}תולדואומרת התורה: 
 גדיי ערת ואת{ טז} הקטן: בנה יעקב את ותלבש בבית אתה אשר החמדת

 ואת המטעמים את ותתן{ יז: }צואריו חלקת ועל ידיו על הלבישה העזים
 הנני ויאמר אבי ויאמר אביו אל ויבא{ יח}בנה: יעקב ביד עשתה אשר הלחם

 דברת כאשר עשיתי בכרך עשו אנכי אביו אל יעקב ויאמר{ יט: }בני אתה מי
 אל יצחק ויאמר{ כ: }נפשך תברכני בעבור מצידי ואכלה שבה נא קום אלי
 ויאמר{ כא: }לפני אלהיך ה' הקרה כי ויאמר בני למצא מהרת זה מה בנו

 ויגש{ כב: }לא אם עשו בני זה האתה בני ואמשך נא גשה יעקב אל יצחק
{ כג: }עשו ידי והידים יעקב קול הקל ויאמר וימשהו אביו יצחק אל יעקב

 זה אתה ויאמר{ כד: }ויברכהו שערת אחיו עשו כידי ידיו היו כי הכירו ולא
 תברכך למען בני מציד ואכלה לי הגשה ויאמר{ כה: }אני ויאמר עשו בני

 . וישת יין לו ויבא ויאכל לו ויגש נפשי

 מאיפה היה ליעקב אבינו יין ?! – נשאלת השאלה

 יין לו היה מהיכן. יין לו ויבא –התוספות מבעלי דעת זקנים אומר ה
 עדן ...  מגן יין לו הביא שמיכאל אלא. יין אמו לו שמסרה מצינו שלא

 בשביל מה יין ?! – שאלה נוספת

 אם זה ליל הסדר, שיהיו גם ארבע כוסות !

 ידי והידים יעקב קול הקל ויאמר וימשהו אביו יצחק אל יעקב ויגש{ כב}
 ויברכהו שערת אחיו עשו כידי ידיו היו כי הכירו ולא{ כג: }עשו

כשבן אדם לא בטוח מי עומד לפניו, מה הוא צריך  – נשאלת השאלה
 לעשות ?!

"תשמע, תקרא רגע לאמא ..." או "תבוא מחר, אני צריך לשבת על זה, 
 משהו כאן נראה לי לא בסדר ..."

 אבל יצחק בכל זאת מברך אותו. על מה המהירות ???

 .ויברכהו בגדיו ריח את וירח לו וישק ויגש{ כז} אומרת התורה:

 איזה ריח יש כבר בבגדים ?! – נשאלת השאלה

 בגדיו ריח את וירח - אומרים חז"ל }בראשית רבה, פרשה סה, אות כב{
 בשעה, משיתא יוסף. צרורות איש ויקום משיתא יוסף כגון, ויברכהו
 ליה אמרין, תחלה ובהם מהם יכנס אמרו הבית להר להכנס שונאים שבקשו

 דרכו אין לו אמרו, זהב של מנורה והוציא נכנס, דידך מפיק דאת ומה עול
 ולא, דידך מפיק דאת ומה תנינות זמן עול אלא, בזו להשתמש הדיוט של

 .עליו קבל

 דיי לא אמר, עליו קבל ולא, שנים שלש מכס לו נתנו פינחס רבי אמר
 נתנו לו עשו מה. שניה פעם שאכעיסנו אלא אחת פעם לאלהי שהכעסתי

 אוי אוי ווי ואומר מצוח היה, בו מנסרים והיו חרשים של בחמור אותו
 . לבוראי שהכעסתי

 והוה, צרידה איש יועזר בן יוסי רבי של אחותו בן היה צרורות איש ויקום
 סוסי חמי ליה אמר, למצטבלא שריתא קומי אזל בשבתא סוסיא רכיב

 וחמר קל למכעיסיו כך אם לו אמר. מרך דארכבך סוסך וחמי מרי דארכבי
 לעושי כך ואם לו אמר, ממך יותר רצונו אדם עשה לו אמר, רצונו לעושי

 בעצמו וקים הלך, עכנא של כארס הדבר בו נכנס. למכעיסיו וחמר קל רצונו
 נעצה קורה הביא, עשה מה, וחנק הרג, שרפה, סקילה, דין בית מיתות ארבע
 מדורה ועשה, אבנים של גדר והקיפן העצים וערך נימא בה וקשר בארץ
, האבנים מתחת העצים תחת האור והצית באמצע החרב את ונעץ לפניה
 חרב קדמתו, לאש נפל, הנימה נפסקה, האש קדמתו, ונחנק בקורה ונתלה

 פרחה מטתו וראה צרידה איש יועזר בן יוסי נתנמנם. ונשרף גדר עליו ונפל
 .עדן לגן זה קדמני קלה בשעה אמר, באויר

אמרה רבקה ליעקב: "דע לך, אם תלך בלבושך הרגיל ולא תתחפש, 
יצחק יברך אותך. אבל אז הברכה תחול רק עליך בדמות שלך. רק על 
צדיקים כמותך. אבל אני רוצה להרוויח שהברכה תחול גם על אנשים, 

חיצונית נראים כמו עשו, והפנימיות שלהם היא יעקב, כמו קום שמבחינה 
 איש צרורות ויוסף משיתא!"

לבסוף, קיבל יעקב את הברכות בתחפושת עם הבגדים של אדם 
 הראשון, שעברו מדור לדור עד שהגיעו לעשו.   

 : אם אלה הם פני הדברים, בואו נתקדם לשלב נוסף

 ות הברכות :מחלוקת בין יעקב לעשו, למי מגיע ישנה

 עשו אומר: "אני בכור, ואם ככה, הברכות שייכות לי !"

 יעקב אומר: "אני בכור, והברכות שייכות לי !"

 איפה המחלוקת ? – נשאלת השאלה

 כאדרת כלו אדמוני הראשון }תולדות כה, כה{ ויצאאומרת התורה: 
 ויקרא עשו בעקב אחזת וידו אחיו יצא כן ואחרי{ כו: }עשו שמו ויקראו שער
 .אתם בלדת שנה ששים בן ויצחק יעקב שמו

שמעתי מדרש אגדה הדורשו לפי  .וגו'ואחרי כן יצא אחיו  – אומר רש"י
פשוטו, בדין היה אוחז בו לעכבו, יעקב נצר מטפה ראשונה ועשו מן 
השניה, צא ולמד משפופרת שפיה קצרה, תן לה שתי אבנים זו תחת זו, 

כנסת אחרונה תצא ראשונה, נמצא הנכנסת ראשונה תצא אחרונה, והנ
עשו הנצר באחרונה יצא ראשון, ויעקב שנצר ראשונה יצא אחרון, ויעקב 
בא לעכבו שיהא ראשון ללידה כראשון ליצירה, ויפטור את רחמה, ויטול 

 .את הבכורה מן הדין

 מי צודק ??? – נשאלת השאלה

אם היום יולדו תאומים, הראשון שיצא יהיה הבכור או השני?!  
 הראשון שיצא הוא הבכור !

 אם ככה, למה יעקב אומר לעשו שהוא הבכור ?! – נשאלת השאלה

לפני מתן תורה, היה ענין שנקרא 'ראשון ליצירה'  – אומרים חז"ל
ו'ראשון ליציאה'. הבכורה לא היתה נמנית עם היוצא ראשון, אלא  על מי 
 שעלה במחשבה ראשון, או פעמים מי שהיה חשוב יותר.

 תן תורה, השתנה הענין ומי שהיה יוצא ראשון, הוא היה הבכור.לאחר מ



 

 ח 

 בואו נראה עד כמה הדברים נכונים :

 עמלק טוען: "אני בכור". 

 איך הוא טוען דבר כזה ? – נשאלת השאלה

 גוים }במדבר כד, כ{ ראשיתהתשובה פשוטה מאוד, כי אומרת התורה 
 ...! עמלק

 בכרי בני ה' אמר ד, כב{ כה }שמותמגיע משה רבינו לפרעה, ואומר לו 
 .ישראל

אומר לו פרעה: "מאיפה הבאת את זה ?! שבעים אומות היו לפני ישראל 
"! 

 אמר לו משה: "תסלח לי, אבל יש לך טעות ..." :

 ואת השמים את אלהים ברא בראשיתבפסוק הראשון בתורה נאמר "
 " הארץ

 ובשביל, דרכו ראשית( כב ח משלי) שנקראת התורה בשביל – אומר רש"י
 .תבואתו ראשית( ג ב ירמיה) שנקראו ישראל

 עוד לפני שנברא העולם, יצר הקב"ה את עם ישראל! 

נכון, עמלק יצא ראשון, הוא ראשית בלידה. אבל ביצירה מי ראשון ?! עם 
 ישראל !

 אם ככה, נוכל להבין את הויכוח בין יעקב ועשו :

ם על הטענה שלך שאתה בכור, יעקב טען: "אני בכור והבכורה מגיעה לי. וג
קניתי ממך את זה, ולכן אין לך שום חלק בבכורה. אם ככה, הברכות מגיעות 

 לי, וגם הבגדים שלי!"

 עשו טען: "הברכות שייכות לי, כי אני הבכור ולכן גם הבגדים שייכים לי !"

 אמר הקב"ה: "אני אגיד לך מי שקרן ומי רמאי" 

...  מסתריו את גליתי עשו את חשפתי יאנ }ירמיה מט, י{ כיאומר הנביא 
 הוא השקרן האמיתי !

 ממשילים חז"ל את מלכות אדום )עשו( לחזיר :

 החזיר ואת(: ז, יא ויקרא)  - אומר המדרש }ויקרא רבה, פרשה יג, אות ה{
 בשעה חזיר מה לך לומר, לחזירמלכות אדום נמשלה  למה, פרסה מפריס כי

 מתגאה אדום מלכות כך, טהור שאני ראו ואומר טלפיו מוציא רובץ שהוא
 .בימה מצעת כאלו ונראית וגוזלת וחומסת

 ציד ידע איש עשו ויהי הנערים }תולדות כה, כז{ ויגדלועוד, אומרת התורה 
 .  אהלים ישב תם איש ויעקב שדה איש

לצוד ולרמות את אביו בפיו, ושואלו אבא היאך  ידע ציד. - אומר רש"י
 .מעשרין את המלח ואת התבן, כסבור אביו שהוא מדקדק במצות

אם יצחק חושב שעשו כזה צדיק, למה הוא צריך לומר  – נשאלת השאלה
 ?!  ציד לי וצודה השדה וצא וקשתך תליך כליך נא שא }כז, ג{ ועתהלו 

 כליך נא שא ועתה - אות יג{אומרים חז"ל }בראשית רבה, פרשה סה, 
 ... וטרפות נבלות תאכילני שלא, זינך מאני שחוז(, ג, כז בראשית)

 להם אוי לוי רבי אמר - עוד אומרים חז"ל }ויקרא רבה, פרשה כז, אות יא{
 יפה עצתי אומר ואחד אחד וכל ישראל על בעצות מתעסקים שהם לרשעים
 יודע היה ולא אביו בחיי אחיו את שהרג קין היה שוטה אמר עשו. מעצתך
 אבי אבל ימי יקרבו(: מא, כז בראשית) אלא כן עושה איני אני, ורבה פרה שאביו

 עשו היה שוטה אמר פרעה אהרוג את יעקב, אבא ימות ואהיה שליט יחיד !!!
 איני אני, אביו בחיי ורבה פרה שאחיו יודע היה ולא, אבי אבל ימי יקרבו: שאמר
 אנא אמהון כרסיה תחות שהם עוד קטנים דקיקין דאינון עד אלא כן עושה
 האבנים על וראיתן(: טז, א שמות) דכתיב הוא הדא אני הורג אותם יתהון מחנק

 הבן כל: שאמר פרעה היה שוטה אמר המן. תשליכהו היארה הילוד הבן כל' וגו
 ורבות ופרות לאנשים נשאות שהבנות יודע היה ולא, תשליכהו היארה הילוד
 ומגוג גוג אף לוי רבי אמר. ולאבד להרג להשמיד אלא, כן עושה איני אני, מהם

 על בעצות מתעסקים שהיו הראשונים היו שוטים כן לומר עתיד לבוא לעתיד
 בתחלה אלא כן עושה איני אני, בשמים פטרון להם שיש יודעים היו ולא ישראל

 יתיצבו(: ב, ב תהלים) דכתיב הוא הדא, להם כך ואחר שלהם לפטרון מזדוג אני
 עושה שאני חייך להזדוג באתה לי רשע, הוא ברוך הקדוש לו אמר, ארץ מלכי
 מלחמות כאיש יצא כגבור' ה(: יג, מב ישעיה) דכתיב הוא הדא, מלחמה עמך
 תמן כתיב ומה, ההם בגוים ונלחם' ה ויצא(: ג, יד זכריה) וכתיב, קנאה יעיר

 .הארץ כל על למלך' ה והיה(: ט, יד זכריה)

 הקב"ה: "אני אגלה בדיוק מי אתה. כל כולך בתחפושת!" אמר

 : רבותי, כל התחפושת הזאת, באה לידי ביטוי בפורים

}וישלח אומרת התורה שיעקב השתחוה בפני עשב שבע פעמים, שנאמר 
 אחיו.  עד גשתו עד פעמים שבע ארצה וישתחו לפניהם עבר לג, ג{ והוא

בשביל מה להשתחוות לו שבע פעמים ?! פעם אחת לא  - נשאלת השאלה
 מספיק ?!

כתוב בזוהר הקדוש, שיעקב לא השתחוה לעשו, אלא הוא ראה את 
 השכינה ולכן השתחוה שבע פעמים. 

 מה, השכינה בפני השתחוה הוא אם – {קדמות מדבר} א"החיד שואל
 ? אבינו יעקב על שיש התביעה

, ילדיו וי"א ד' נשותיו אבל, השכינה בפני השתחוה הוא נכון, זה - ואומר
 בפני השתחוה שהוא חשבו הם אלא, השכינה בפני השתחוה שהוא ידעו לא

 עשו. 

 לכן היה צריך יעקב לחזור לעולם ולתקן את מה שעשה. איך ?

חזר יעקב אבינו לעולם הזה, הפעם בדמותו של מרדכי היהודי ועשו חזר 
 בדמותו של המן. 

 חוות ... ומה תעשה ???המן יגיד לך להשת

 . בזה תתקן את מה שקלקלת !ישתחוה  ולא יכרע לא }אסתר ג, ב{ ומרדכי

 במרדכי יד לשלח בעיניו ויבז - אומר המדרש }אסתר רבה, פרשה ז, אות י{
 כתיב להלן, והסבא שלך עשו ג"כ  בזוי בןאתה בזוי  בזוי(, ו, ג אסתר) לבדו

 .בעיניו ויבז: כתיב וכאן, הבכרה את עשו ויבז(: לד, כה בראשית)

 : יעקב -ל שושנתאם ככה, מובן כעת איך נכנסה 

 .המןסופי תיבות  החוחים בין }שה"ש ב, ב{ כשושנה – כותב הרוקח

 היה הויכוח שחזר בימי מרדכי ואסתר. יעקב -ו שושנת

 איפה זה בא לידי ביטוי ? – נשאלת השאלה

 ולא לעשו !כאן הגיעו למסקנה, שהברכות אכן הגיעו ליעקב 

 מאיפה אנחנו יודעים ?

 וחור תכלת מלכות בלבוש המלך מלפני יצא }אסתר ח, טו{ ומרדכיכי נאמר  
 ... ושמחה צהלה שושן והעיר וארגמן בוץ ותכריך גדולה זהב ועטרת

אותם בגדים שעליהם היה הויכוח, קיבל אותם עכשיו מרדכי היהודי, 
 שהוא יעקב אבינו !

 מגיעים לך הבגדים, הרי אתה לא בכור ?!"הויכוח של "למה 

 בכל הולך ושמעו המלך בבית מרדכי גדול }אסתר ט, ד{ כיאומרת המגילה 
 היהודי מרדכי }י, ג{ כיומסיימת המגילה וגדול.  הולך מרדכי האיש כי המדינות

 ודבר לעמו טוב דרש אחיו לרב ורצוי ליהודים וגדול אחשורוש למלך משנה
 . זרעו לכל שלום

 ??? גדוללמה נאמר במרדכי  – שאלנו

פשוט מאוד, כי בימי מרדכי ואסתר בא לפתרון הויכוח של מי גדול ומי 
 קטן. 

 הגדל בנה עשו בגדי את רבקה }תולדות כז, טו{ ותקחאומרת התורה 
 .הקטן בנה יעקב את ותלבש בבית אתה אשר החמדת

 נתתיך קטן הנה }עובדיה א, ב{ אמר הקב"ה לרבקה: " את קוראת לו גדול ?!
 לו אשר גדול גוי מי }דברים ד, ז{ כי. וליעקב קראת קטן ?! מאד אתה בזוי בגוים

. אמנם עשו יצא ראשון, אבל אליו קראנו בכל אלהינו כה' אליו קרבים אלהים
 יעקב עלה במחשבה ראשון !"

 אם ככה, מובן עכשיו למה אנחנו מתחפשים :

בתחפושת. שנבין שהברכות היו מתחפשים, על כך שקיבלנו ברכה 
 מגיעות לנו כדין !

פתחנו בדברי הזוהר הקדוש, שמעלת יום הפורים גדולה יותר מיום 
 הכיפורים. 

, לאדמו"ר מסלונים . מי נתיבות שלוםמצאתי מרגלית נפלאה בספר 
 שלוקח את המרגלית הזאת, הרוויח את אוצר חייו :

מעלת פורים גדול יותר איך אפשר להבין ש – שואל האדמו"ר מסלונים
 מיום הכפורים ?

 כל את ולאבד להרג }ג, יג{ להשמידדע לך, בפורים היתה גזירה  – ואומר
והדבר נחתם ע"י אחשורוש. וכתוב  אחד ביום ונשים טף זקן ועד מנער היהודים

 המלך בטבעת ונחתום המלך בשם נכתב אשר כתב }ח, ח{ כיבמפורש במגילה 
 להשיב.  אין

אם א"א להשיב את הגלגל אחורנית, איך התבטלה  – השאלהנשאלת 
 הגזירה ?

 ג' ימים של תענית  ובכיות תינוקות של  בית רבן מבטלות את הגזירה. 

 איך יכל להיות ?!

 זה כח הפורים ! – מסלונים נתיבות שלוםאומר ה

ביום הכיפורים, בשעת הנעילה כבר נחתם הדין. לכאורה, מתי אפשר 
 לפתוח שוב פעם את הדין ?! בשנה לאחר מכן, בראש השנה. 



 

 ט 

 המלך בטבעת ונחתם המלך בשם נכתב אשר כתבבפורים התחדש, שגם 
בפורים אפשר לקחת דברים שכבר נחתמו ולפתוח אותם  להשיב. אפשר

 מחדש !

 רים גדולה יותר מיום הכיפורים. זה פירוש הדבר, שמעלת פו

 נזכרים האלה }ט, כח{ והימיםנאמר במגילה – נתיבות שלוםאומר ה
וגו'. אין לך  ועיר ועיר ומדינה מדינה ומשפחה משפחה ודור דור בכל ונעשים

דור ואין לך משפחה ואין לך עיר ואין לך מדינה, שאין לה הסתר פנים. לכל 
 יהודי, יש מגילת אסתר משלו !

אחד יושב ובוכה, למה הוא לא התחתן .  –כל יהודי, וההסתר פנים שלו 

 אחד יושב ובוכה, למה הוא כן התחתן 

אחד בוכה למה אין לו ילדים, ואחד בוכה למה יש לו ילדים . כל אחד 
 וההסתר פנים שלו !

 מה אפשר לעשות ? – נשאלת השאלה

 ' !ואה ונהפוךבפורים אפשר 'לייצר' ' – לימדו אותנו חז"ל

גם זקן וזקנה, כאברהם ושרה, יכולים להתהפך לבחור ובחורה. גם מרדכי 
 עם שק ואפר, יכל להפוך למרדכי בלבוש מלכות ! 

 בפורים, הכל ניתן להפיכה באמצעות כח התפילה !

משלוחי מנות,  –יום הפורים עמוס מאוד, צריכים לקיים בו ד' מצוות 
 נים. אין זמן פנוי !!!מקרא מגילה, סעודת פורים, מתנות לאביו

 איך ננצל את הזמן ביום הזה ???

הדרך היחידה, לקום לפני עלות השחר ... הילדים ישנים, האשה ישנה, 
 הטלפון לא רוקד ... פותח את התהילים ומתחיל לקרוא !

נזכה לנצל את הזמן היקר של פורים לתפילה, ישמע הקב"ה לתפילותינו   
 ינו אמן ואמן !!!ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימ

 )ברוך שאמר(

 :והגדת"  –רבי יעקב גלינסקי זצ"ל  מאוצרות המגידים" 

 )ג,א( אחר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את המן

ו בבית המדרש, י"ם" זצ"ל ספר, שיהודים ישבו ולמדהגאון הקדוש ה"חדושי הר
ע"א( שלעולם תהא ולתפלת מנחה נכנס יהודי מהשוק, סוחר. נו, הלא אמרו )כתבות יז, 

דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, צריכים להיות בני אדם מן הישוב, שאלוהו מה 
נשמע בעולם. שמח שספר את החדשות האחרונות: המלך השתגע. צוה להביא את 
ושתי כפי שצוה, ואמר עליו מה שאמרה, והיין הבעיר כעסו והורה להרגה. מיד גערו 

מן החצר, את מי זה מענין. מובן שכבר לא ספר על  במספר: וכי בקשנו לשמוע רכילות
 בחירת המלכה החדשה ועל חשיפת מזימת בגתן ותרש.

אבל לבסוף, כשנעשה הנס על ידי מרדכי ואסתר, אזי התברר למפרע שהכל היה 
משולב ומתואם לישועת ישראל, וכמו שדרשו בגמרא )מגילה יג ע"ב(: "אחר הדברים 

כולה וכתיבת הדברים יתר ומזימת בגתן ותרש וסהאלה ]הריגת ושתי והמלכת אס
בשם מרדכי[ גדל המלך אחשורוש את המן", מאי "אחר", אחר שהקדים הקדוש ברוך 

 הוא רפואה למכה.

ים ה"חדושי הרי"ם": וכן יהיה לעתיד, במהרה בימינו, שנבין איך כל המאורעות יוס
 הובילו לגאולה.

אשר שבו האחרים הקדושים וזהו שאמרו במדרש )בראשית רבה צא, י(, שכ
ממצרים וספרו שהמשנה למלך התגולל עליהם בהאשמות שוא, וחשדם כמרגלים 
ומסר את שמעון ודורש שיורידו אליו את בנימין, "ויאמר ישראל, למה הרעתם לי 
להגיד לאיש העוד לכם אח!" )בראשית מג, ו(. מעולם לא אמר יעקב אבינו דבר של 

ברוך הוא: אני עוסק להמליך את בנו במצרים והוא  בטלה, חוץ מכאן. אמר הקדוש
אומר למה הרעותם לי?! זהו שנאמר: "למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי 

 מה' ומאלקי משפט יעבור" )ישעיה מ, כז(.

ואמרו )בראשית רבה פה, א(: "כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב 
תת לכם אחרית ותקוה" )ירמיה כט, יא(. עליכם נאם ה', מחשבות שלום ולא לרעה, ל

שבטים היו עסוקים במכירתו של יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו ותעניתו, ראובן היה 
עסוק בשקו ותעניתו, ויעקב היה עסוק בשקו ותעניתו, ויהודה היה עסוק לקח לו אשה, 

 והקדוש ברוך הוא היה עסוק בבריאת אורו של משיח.

 יותר, ולמפרע!אבל כל זה הובן רק מאוחר 

 -ואספר 

כששוחררנו מסיביר הלכתי דרומה לאורך מסילת הרכבת. שבועים הלכתי, עד 
שהגעתי לקזחסטאן. מצאתי מקלט בבית רבי אייזיק רוט, יהודי יקר שהמשיך לשחוט 
ולמול במחתרת, היו שם עוד פליטים מפולין, שברחו מפני הגרמנים והגיעו 

תורה, ובית ספר לבנות. נאסרתי, ובליתי חצי שנה לקזחסטאן. יסדתי במקום תלמוד 
 במאסר בתנאים קשים מנשוא.

השתחררתי, וחזרתי לבית השוחט. כבר הגיעו הידיעות מהשמדת היהודים 
בפולין, והבנתי שנשארתי לבדי בעולם. החלטתי להקים משפחה. אמרתי לשוחט: 

ה כשרה ארגנו "אתה יודע אלו משפחות מקפידות כאן על כשרות וטהרה", גם מקו
 במחתרת, גם מנין לתפלה. "תברר לי על בת ישראל כשרה שמוכנה לשאת בן תורה".

בשבת אכלו כמה אורחים על שולחנו של השוחט. למבוכתי, העלה את הנושא 
 -בשולחן השבת: "יעקב רוצה להקים בית בישראל, ויש כאן כמה הצעות" 

קיסטאן, דרומית התערב אחד האורחים, רבי ישראל אהרן, שהגיע מאזב
לקזחסטאן: "אל תפגש כאן עם אף אחת! ביום ראשון תבוא אתי לטשקנט", בירת 

 אוזבקיסטאן, "רצוני שתפגש שם עם נערה אחת!"

 "מה לו להדרים עד טשקנט", שאל המארח.

"אספר לכם", ענה רבי ישראל אהרן. "אני שוהה בטשקנט לרגל עסקי, ומתפלל 
יודעים אתם שהשלטונות מחלקים לחם, מאתים  במנין במחתרת, במרתפו של בית.

 גרם לנפש. הגענו למנין, ומצאתי שם נערה זרה.

 מה לנערה בבית הכנסת? הסכיתו ושמעו.

היא עמדה בתור הארוך ללחם, וקבלה את מנתה לפנות ערב. כיון שהיו רק דקות 
 ספורות עד לשקיעת החמה הספיקה להגיע למקום המסתור של המנין, ואינה רשאית

לטלטל את הלחם כי אין ערוב. בקשה רשות להתפלל עמנו קבלת שבת וערבית ולקדש 
על הפת ולאכלה. ואז תשוב לביתה! אם הצליחו לחנך ברוסיה הקומוניסטית כזו נערה, 

 ראויה היא להנשא לבן תורה!"

 הסכימו הכל לדבריו.

וחד אבל אנחנו ברוסיה, ונסיעה ממחוז למחוז טעונה אישור השלטונות. ובמי
אזרח זר, ששוחרר מסיביר ונכלא שוב באשמת פעילות נגד המשטר, מי יודע איזו 

 מחתרת הוא מארגן עתה.

לרבי ישראל אהרן היה רשיון מסחר ואישור תנועה חפשית. הכניס אותי בשק 
ונשא אותי לרכבת. הכניס אותי למדף המטען, מעל המושבים. לחרדתו, עלו פקידי 

ורה. הסחורה המוברחת שמצאו, הייתי אני. זה היה המס לרכבת, חפשו סחורה אס
מביך, להשתלף מהשק. למרבה השמחה, זה הסתים בכך שגורשתי לרציף. הוחלט 
לחפש דרכים שגורות יותר. רבי ישראל אהרן גילה שהסכרין, הנפוץ בקזחסטאן, אינו 

ירתו. מצוי באוזבקיסטאן. הלוה לי כסף לרכוש שק סכרין, והסדיר לי רשיון נסיעה למכ
 ברוחים, ואתכלכל.

הגעתי לאוזבקיסטאן, נפגשתי בנערה בבית אביה, רבי חיים בנימין ברוד זצ"ל, איש 
מסירות הנפש. סבל חרפת רעב בגין סרובו לעבוד בשבת, כשנאלץ לעבור ממז'יבוז 
לאומאן, הצהיר שבתו הבכורה גדולה מכפי גילה וכבר אינה בגיל חינוך חובה, ובנו 

ועדין אינו בגיל חינוך חובה. עברו שנתים והילד הגיע לגיל החינוך, עמד  צעיר מכפי גילו
והבריחו לעיר חרקוב, מרחק חמש מאות קילומטרים, והפקידו ביד יהודים מקומיים, 
ובלבד שלא יתחנך לכפירה! את ביתו הבאה, הנערה המדוברת, לא רשם כלל 

כפירה! בסערת מלחמת כשנולדה, כדי שלא תלמד בבוא היום בבתי הספר המטיפים ל
העולם הגיע לטשקנט, שם פגשתי בבתו והחלטנו להנשא. עתה יש צורך באישור 
שהיה בעיר, ואני הגעתי למכור שק סכרין. אבל ברוסיה כמו ברוסיה, מישהו גילה לי 

 שי שפקידה אחת במשרד הפנים, שמנפיקה אישור שהיה תמורת כמה קופיקות.

פיעו במנין שלושה יהודים שספרו שהם התפללנו שם במחתרת, ויום אחד הו
מבוכארה, הרב מטשיבין שוהה שם בגלות, והשיגו עבורו אשרת כניסה לאיראן. 
השאה הפרסי התקשה אישית אל הרודן סטאלין שיאפשר את הגירתו, ומשם ימשיך 
לארץ ישראל. הבעיה היא, שאת אישור היציאה עבורו ניתן להסדיר אך ורק במוסקבה, 

ורך באשרת מסע, ומי שיבקש אשרה כזו יאסר מיד: מה לו ולענין, מנין ולשם כך יש צ
הוא על פנית השאה הפרסי ואישור היציאה? אם קשרים לו בארצות חוץ,  יודע

 יאסר באשמת ריגול וחתרנות!

לאחר שהשתכנעתי שהם עצמם אינם סוכני הג.פ.או. המבקשים להפליל 
תי לאותה פקידה, וספרתי את המתפללים, קבלתי על עצמי את המשימה. פני

שנשאתי לאשה נערה בלי מסמכים. אני מבקש אישור נסיעה למוסקבה, 
לבדוק במשרדי מרשם התושבתים האם היא רשומה שם. כמה קופיקות, 
והענין סודר. בענין אשתי לא מצאו במוסקבה דבר, אבל הבאתי את אישור 

הרב מטשיבין היציאה עבור הרב מטשיבין. בערב חג הפסח תש"ה, כבר היה 
 בארץ ישראל.

וכשאני מסתכל לאחור, רואה אני בעליל איך הובילה ההשגחה העליונה 
שלב אחרי שלב את חלוצו של הרב מטשיבין מעמק הבכא. עשרים שנה לפני 
כן דאגו שחותני לא ירשום אל לדת בתו, והביאוהו לטשקנט, ואותי 

טשקנט  לקזחסטאן, ושתלו את רבי ישראל אהרן כסוחר המדלק בין
לקזחסטאן, ופגש בנערה בקבלת שבת, כי "במקרה" קבלה מנתה לפנות ערב 
ואסור לטלטלה, ו"במקרה" התארח בליל השבת שלאחר מכן בבית השוחט, 
שהזכיר "במקרה" שאני חפץ להקים בית יהודי. והובאתי לטשקנט ונצרכתי 
לאשרת שהיה, ונודע לי מאותה פקידה. ושהיתי בבית הכנסת המחתרתי 

שאותה משלחת הגיעה, ועלה בדעתי לנצל את העובדה שאין לרעיתי כ
תעודת לדה להשיג אשרת מסע למוסקבה להסדיר את רשום אשתי, והשגתי 

 את אשרת ההגירה לרב מטשיבין.

וכבר אמרו בשם הבעל שם טוב, כי כל מה שהאדם עושה, לעצמו הוא 
כו הימים עושה. למרות שלעצמי לא פעלתי מאומה במוסקבה, הנה לא אר

וכל פליטי פולניה הורשו לשוב לארצם, ומשם לעלות לארץ ישראל, אני הייתי 
פליט פולני. יליד העיר קריניק ותלמיד ביאליסטוק. אבל מה עם אשתי. עוד 
כמה קופיקות, והפקידה אשרה שהבאתי את המסמכים הנדרשים ממוסקבה, 

 ונחלצנו יחדיו מרוסיה רודפת הדת.

בקריאת המגילה ל"אחר הדברים האלה", נזכר אני ובכל שנה, כשמגיעים 
בדרשת הגמרא שהקדוש ברוך הוא מקדים הרפואה למכה, ומכין בתחלה כל 

 האמצעים להצלה, ונזכר בשרשרת המאורעות הזו!

 )והגדת(

 



 

 י 

 )ה, יד( ויעש העץ

מדוע הופרה עצת המן, מדוע בטלה גזרת "להשמיד להרג ולאבד"? כל מי 
בטלה. אבל מי שמעין במדרש על פסוקנו,  כיצדשקורא את המגילה, יודע 

 בטלה. מדועיודע 

וזו לשון המדרש )אסתר רבה ט, ד(: לאחר שעשה העץ הלך אצל מרדכי 
במתניהם  ומצאו שהיה יושב בבית המדרש והתינוקות יושבים לפניו ושקים

ועוסקים בתורה, והיו צועקים ובוכים. ומנה אותם, ומצא שם עשרים ושנים 
אלף תינוקות. השליך עליהם שלשלאות של ברזל והפקיד עליהם שומרים, 
ואמר: למחר אהרוג אלו התינוקות תחילה, ואחר כך אתלה את מרדכי. והיו 

שתו קודם אמותיהם מביאות להם לחם ומים ואומרות להם: "בנינו אכלו ו
שתמותו למחר, ולא תמותו ברעב". מיד היו מניחים ידיהם על ספריהם 
ונשבעים" "בחיי מרדכי רבנו לא נאכל ולא נשתה, אלא מחמת תעניתנו נמות". 
געו כולם בבכיה עד שעלתה שועתם למרום ושמע הקדוש ברוך הוא קול 

 בכיתם כבשתי שעות בלילה.

רוך הוא ועמד מכסא דין וישב באותה שעה נתגלגלו רחמיו של הקדוש ב
 בכסא רחמים ואמר: "מה הקול הקדול הזה שאני שומע, כגדיים וטלאים".

עמד משה רבינו לפני הקדוש ברוך הוא ואמר: "רבונו של עולם, לא גדיים 
ולא טלאים הם, אלא קטני עמך שהם שרויים בתענית היום שלושה ימים 

 ים וטלאים".ושלושה לילות ולמחר רוצה האויב לשחטם כגדי

באותה שעה נטל הקדוש ברוך הוא אותן אגרות שגזר עליהם שהיו 
חתומות בחותם של טיט וקרעם, והפיל על אחשורוש בהלה באותו לילה. זהו 

 שנאמר: "בלילה ההוא נדדה שנת המלך".

לא מובן, הלא המן גזר כבר להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער 
דכי הבעיר חמתו כשלא קם ולא זע מפניו, ועד זקן טף ונשים, אלא שמר

והחליט להפרע ממנו על אתר, להרגו מיד. שאר היהודים, דים שעתם. עשה 
את העץ, והלך לראות את מרדכי. לשמוח בנקמתו. מצא לפניו עשרים ושנים 

 -אלף נערים, תינוקות של בית רבן יושבים ולומדים תורה 

 מה זה עסקו? מה להם ולו?

הם שלשלאות של ברזל, מדוע הפקיד עליהם שומרים. מדוע השליך עלי
 מדוע הצהיר שיהרגם תחילה, עוד לפני מרדכי?!

את התשובה לכך השמיענו ה"חפץ חיים" זצ"ל. הוא שאל שאלה, הביע 
תמיהה: יעקב אבינו שב מחרן, ונתקל בשרו של עשו, סמא"ל ראש כל 

כי לא יכל לו"  השטנים )דברים רבה יא, י(, שנאבק עמו כל הלילה, "וירא
)בראשית לב, כו(. ויש להבין, מדוע לא נטפל לאברהם אבינו שיסד את עם 
ישראל והקריא שם הקדוש ברוך הוא בפי בריותיו, התנסה בעשרה נסיונות 

 ועמד בכולם. מדוע לא נאבק ביצחק אבינו, למה נאבק רק ביעקב?

כ(, ויצחק ותרץ: אברהם אבינו היה עמוד החסד, "חסד לאברהם" )מיכה ז, 
אבינו עמוד היראה, "פחד יצחק" )בראשית לא, מב(. מהם, אינו פוחד כל כך, 
אבל יעקב אבינו עמוד התורה, "איש תם יושב אוהלים" )בראשית כז, כז(, 
אהלי תורה. "תתן אמת ליעקב )מיכה ז, כ( ואין "אמת" אלא תורה )ברכות ה 

תברך שמו שברא היצר ע"ב(. וכתב ה"מסילת ישרים" )פרק ה(: "כי הבורא י
הרע באדם, הוא שברא התורה תבלין לו. וכמו שאמרו )קדושין ל ע"ב( "בראתי 
יצר הרע בראתי לו תורה תבלין". והנה פשוט הוא, שאם הבורא לא ברא למכה 
זו אלא רפואה זו, אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה בלתי זאת 

לא טועה, ויראה טעותו לבסוף הרפואה. ומי שיחשוב להנצל זולתה אינו א
כשימות בחטאו. כי הנה היצר הרע באמת חזק הוא באדם מאד, ומבלי ידיעתו 
של האדם הולך הוא ומתגבר בו ושולט עליו. ואם יעשה כל התחבולות 
שבעולם ולא יקח הרפואה שנבראה לו, שהיא התורה, לא ידע ולא ירגיש 

 -ו בתגבורת חוליו אלא כשימות בחטאו ותאבד נשמת

הא למה זה דומה, לחולה שדרש ברופאים והכירו חליו ואמרו לו שיקח 
סם זה. והוא, מבלי שתקדם לו ידיעה במלאכת הרפואה, יניח הסם ההוא ויקח 
מה שיעלה במחשבתו מן הסמים, הלא ימות החולה ההוא ודאי. כן הדבר הזה, 

בראו, והוא כי אין מי שמכיר בחלי היצר הרע ובכוחו המוטבע בו אלא בוראו ש
הזהירנו שהרפואה לו היא התור.ה מי אפוא יניחה ויקח מה שיקח זולתה, 

 ויחיה!"

והלא  -לכן, אמר ה"חפץ חיים", לא נאבק שרו של עשו, ראש כל השטנים 
אלא עם יעקב, עמדו התורה,  -הוא השטן הוא היצר הרע )בבא בתרא טז ע"א( 
רע, אלא אוריתא" )זוהר ח"א ולכן לא יכל לו, כי "לית לן מילה לתברא יצר ה

 רב, א(!

אף אנו נאמר, שכראות המן הרשע, שהיה המרכבה לסטרא אחרא עלי 
אדמות, את התינוקות לומדי התורה לפני מרדכי, גאתה בו חמתו להשחית. 
כי היתה כאן התנגשות האור והחושך, הטוב והרע, האש והמים, שאינם 

 יכולים להמצא בכפיפה אחת!

ב אבינו, יושב האהלים, עמוד התורה, שאם הוא עולה משום כך ידע יעק
שאף הוא יה המרכבה לסטרא אחרא )זוהר ח"א קלז, א(  -לחרן לבית לבן 

עליו להתחזק שבעתיים בתורה. לפיכך נטמן י"ד שנה  -וביקש לעקור את הכל 

בבית עבר ולמד בהתמדה עצומה )רש"י בראשית כח, יא(, כדי להגביר כוחו 
 כנגדו.

יעקב עמוד התורה, למצרים. שגם הם היו מרכבה לסטרא אחרא וכשירד 
)ציוני בשלח ד"ה ויקח. רקאנטי מקץ ד"ה וירכב(. אזי "ואת יהודה שלח לפניו 
אל יוסף, להורות לפניו גושנה" )בראשית מו, כח(, לתקן לו בית תלמוד שמשם 

 תצא הוראה )רש"י(, ובכח התורה יתמודדו עם טומאת מצרים.

החובה העיקרית של כל אדם מישראל, וביחוד של כל אב  וזו, למעשה,
בישראל. שהרי כל אב דואג לילדיו, מבקש לדאוג לעתידם. להצילם מסכנות 

 החיים האורבות להם ולתת בידם את הכלים להצלחה.

מקבלים זימון מ"טיפת חלב" לתת לילד חיסון, ומזלזלים, מתעלמים. מה 
נגיף, חלילה, ויחלה בפוליו, שיתוק נאמר? הזנחה פושעת. ואם הילד ידבק ב

ילדים, ויתנהל כל חייו על קביים כשרגליו משותקות ומעוותות? הרי אין קץ 
 לאשמת ההורים!

וכאן, המגפה משתוללת, והנגיפים תוקפים ללא הרף, ואם ההורים לא 
יחסנו, והלואי שהילדים לא יפלו חללים במערכה, אבל לבטח ינזקו, כמה 

 יתבעו ההורים!

ן, המגפה משתוללת, והנגיפים תוקפים ללא הרף, ואם ההורים לא וכא
יחסנו, והלואי שהילים לא יפלו חללים במערכה, אבל לבטח ינזקו, כמה יתבעו 

 ההורים!

וידועים דברי ה"חדושי הרי"ם" זצ"ל: עולם הפוך ראיתי. בגמרא )נדה טז 
עני, ואם  ע"ב( אמרו, שלפני הולדתו של אדם נגזר עליו האם יהיה עשיר או

יהיה צדיק או רשע לא נגזר, כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. וההורים 
דואגים כל כך להקנות לבנם מקצוע שיבטיח את פרנסתו, בעוד שזו נקצבה 
ממרום ואין מעצור ביד ה' להושיע ברב או במעט. ואילו להצלחתו בתורה 

 כל כך! ולחוסן יראת השמים, שזה אך ורק ביד האדם, אינם דואגים

 -ונספר 

הגאון רבי רפאל יעקב דוד בן זאב זצ"ל, מחבר הפורש הנודע על  -הרדב"ז 
התלמוד הירושלמי, שכיהן כרבה של סלוצק, עלה לעת זקנותו לארץ ישראל 
והתישב בעיר הקודש צפת. יום הזכרון של אביו חל בעצומו של החורף. 

מתפללים לתפלת התפלל לפני העמוד ערבית ושחרית, וכשהגיעו ראשוני ה
 מנחה כבר מצאוהו ליד העמוד.

 לפתע שמעוהו מתיפח. הבינו שהציפוהו הזכרונות.

נגש אליו אחד המתפללים, בקש להרגיע סערת רוחו: "רבנו, אבלות ישנה 
 היא. אביו זכה לאריכות ימים, מעבר לגבורות שמונים, ונפטר לפני יובל שנים!"

 -ואמר: אספר לך מדוע אני בוכה הפנה אליו הרידב"ז את עיניו הדומעות, 

איני צעיר, וסובל אני מהקור. הן באת מבחוץ, הקור עז והגשמים צולפים. 
פחים ]קור וחום )רש"י([, שנאמר  -חשבתי, הן "הכל בידי שמים חוץ מצינים 

)משלי כב, ה(: צנים פחים בדרך עיקר, שומר נפשו ירחק מהם" )כתובות ל 
אכנס מנין בביתי, ואתפלל בו לפני העמוד.  ע"א(. עלי לשמור על בריאותי.

 אצא בכך ידי חובתי.

לבסוף החלטתי, שמחובת הכרת הטוב לאבי, עלי ללכת לבית הכנסת 
 בקור ובגשם, כדי להתפלל בו לפני העמוד. ומדוע, מפני מעשה שהיה.

הורי עניים היו, אבל לא חסכו כל מאמץ לחנוכי. מסרני אבי למלמד הטוב 
רבי חיים סנדר, שהיה גובה רובל לחודש כשכר לימוד. סכום ביותר בסלוצק, 

 גדול, במושגי אותם ימים.

אבי התפרנס מבנית תנורים, באותו חורף היה מחסור בלבנים, ופרנסתו 
שבתה. לא יכול היה לשלם למלמד. עברו חדשיים ושלושה, והמלמד נתן בידי 

בי קרא את מכתב: אם מחר לא אביא את הכסף, לא יוכל עוד ללמדני. א
 המכתב, ועולמו חשך עליו.

בערב עלה אבי לבית הכנסת, ושמע עשיר מתלונן. הוא ארס את בנו ושכר 
קבלנים שיבנו עבורו בית. הבתים בסלוצק היו עשויים עץ, אבל עבור התנור 
צריכים לבנים, ויש בהם מחסור. והקור עז, אי אפשר להכניס זוג צעיר לבית 

הסקה, והן לבשול ואפיה "אני מוכן לשלם ששה בלי תנור. התנור שמש הן ל
 רובלים עבור לבנים לתנור!" הצהיר העשיר.

נגש אליו אבי: "עשינו עסק. תן ששה רובלים, ומחר בבוקר הלבנים 
 אצלך!"

באיזה אושר שב הביתה ובישר לאמו! נטל יתד ופטיש, קילף את הטיח 
בנה בלב מתרונן. והרס את התנור הגדול בטרקלין דירתנו, חלץ לבנה אחר ל

כל הלילה עבד בקדחתנות, ובבוקר מסר לידי את ששת הרובלים במלואם: 
"אמור למלמד, שלושה עבור שלושת החדשים האחרונים, ושלושה עבור 

 שלושת החדשים הבאים!"

אותו חורף היה קר ביותר. סופות שלג עזות וכפור נורא. התכסינו בבגדים 
והכל כדי שהבן יקבל את החינוך הטוב והתעטפנו בשמיכות ורעדנו בתזזית, 

 -ביותר 



 

 יא 

ואם הקור העז של החורף הסלוצקאי לא הרתיע את אבי כדי להיטיב עמי 
-  

 איך ירתיעני הקור הצפתי מלכת לבית הכנסת לעלוי שמת אבי!

הלא תבין אפוא, שכאשר הגיתי במסירות נפשם של הורי, גאו רגשותי 
 ונבעו דמעותי!

 )והגדת(

 

 )ו, יא( הלבוש ואת הסוס ויקח המן את

בגמרא )מגילה טז ע"א( אמרו שמצאו למרדכי מלמד הלכות קמיצה 
ואמר: "בא קומץ השעורים שלכם ודחה עשרת אלפי ככר הכסף שלי". מה 

 נאמר כאן? אקדים ואספר ספור.

בשלהי החורף תשכ"ז הגיע הטנדר שהביא את הירקות שישיבתנו 
עגולים כהים מכתרים עת עיניו בחדרה. הבחנתי שמפני הנהג חורים, ו

הטרוטות. נבהלתי. שאלתי לשלומו, ומעין הדמעות נפרץ: אוי לו ואבוי לו, 
 חייו אינם חיים, טוב מותו מחייו.

 מה קרה, מה ארע?

בתו ברחה עם צעיר ערבי לכפרו, בקא אל גרביה. מה יעשה, אנה ישא 
 חרפתו!

משיב לו מבט,  רבי אלחנן פרלמוטר זצ"ל, המשגיח, מסתכל עלי ואני
 ואומר לנהג: "אסע לשם ואדבר עתה".

 "איך תסע, זה כפר עוין, יסקלו אותך באבנים", נבהל הנהג.

"איני פוחד מהם, אני פוחד רק מהשם", החשבתי לו. נובהרדוקער, או 
 לא?!

בררתי מתי יוצא משם האוטובוס חזור, לכוון חדרה. והלוך? שנת תשכ"ז 
השמיטה. ירקות קנינו מאותו נהג, אבל בפרות היתה השנה הראשונה שלאחר 

נהגה עדין קדושת שביעית וקנינו מערבי שהביא מהמטע שלו, מאזור 
 המשולש. כשהגיע, אמרתי לו: "אני מצטרף אליך בדרך חזור".

 "אין בעיה", ענה ברוחב לב. "לאן?"

 "לבקא אל גרביא", עניתי.

 "לא, לשם לא! יהרגו אותך ויתנכלו גם לי!"

י להבין לאיזו סכנה אני מכניס את עצמי. "טוב, תוריד אותי לפני התחלת
 שתכנס אל הכפר". לכך, הסכים.

 נסענו, ועצר. אמר: "מאחורי העיקול, נמצא הכפר".

ירדתי, והתחלתי ללכת. וכמו שאמר, מאחורי העיקול התעופפה האבן 
 סלמי.הראשונה. פניתי אל הנער הזורק: "איפה גר כאן הקאדי", כהן הכפר המו

אה, אל הקאדי מועדות פני? מדי התלוה אלי להורותני, והסביר לכולם 
 שאני אורח של הקאדי, אין לפגוע בי. הגעתי לבית אחד, ואמר: "כאן".

הודיתי לו, ועליתי. התקבלתי בכבוד. כן, הוא דובר עברית. במה יוכל 
 לעזור?

ם גם אצל אמרתי: "אני רב, אצל היהודים הרבנים הם מסדרי הקדושין. הא
 הערבים כך?"

 אישר, הוא מסדר הנשואין בכפר.

אמרתי: "אם יבוא לפני יהודי וירצה להנשא לנכריה, לא אסדר לו קדושין. 
 עליה להתגיר גרות אמת כדי להנשא ליהודי. האם גם אצל הערבים כך?"

 ענה: "גם האיסלם אינו מכיר בנשואין מעורבים".

אם חשקה נפשה ביהודי לא הזכרתי: "על הגרות להיות גרות אמת. 
 נגיירנה. התהליך אורך לפחות שנה!"

 אמר: "אצלנו אין מדקדקים כל כך, אבל ברור שלא נשיא בלי המרת דת!"

"אני שמח לשמוע", אמרתי. אני מאחר לעצמי שמחות שמחות יותר. "יש 
כאן נערה יהודיה שחשקה בבחור ערבי. אני רוצה להודיעה שתבין, ששתי 

 נשואין מעורבים. עליה להתאסלם לשם כך".הדתות שוללות 

"בהחלט", שיתף פעולה. סר איתי לחלון והראה לי את בית הבחור. 
השבאב שנקהלו למטה ראונו ביחד, והצבעתי לעיניהם על הבית. "כן, זהו", 
אישר. נפרדנו בכבוד, ויצאתי. עיניהם ירקו משטמה, אבל לא פגעו בי לרעה. 

 במבטו. הקאדי עמד בחלון וליוה אותי

התדפקתי על דלת הבית, ופתחה לי ערביה קשישה. לא איתה רציתי 
 -לדבר. אמרתי: "עברית" 

עברית? הביאו את הנערה שתהיה מתורגמנית. התפלאה לראות דמות 
 רבנית בלוע הארי.

 "דרישת שלום מאביך. אמללת אותו. הוא עומד למות בגללך", בשרתי לה.

במשך שנה היה לי חבר מעין שמר  התפרצה: "הוא עומד למות? על מה?!
הסתובב בבית ואבי היה כה מרוצה. הצהיר שאינו  -קיבוץ השומר הצעיר  -

מאמין באלוקים, עפר לפיו, לא צם בכפור, ולאבי לא היה אכפת. ובחור הזה 
מאמין, למה לא אנשא לו?! אתה רב, אתה תבין אותי. תסביר לו: מה עדיף: 

 להנשא לכופר או למאמין?"

 הערביה עמדה בצד, חשדנית ועוקבת, מנסה לבהין את הנאמר.

אמרתי: "בואי ואסביר לך מה ההבדל. אם היד נקטעת, רחמנא לצלן. כל 
זמן שהגידים מחוברים יש תקוה, אפשר לאחות. אמנם אינה מתפקדת, 
והיסורים איומים, אבל יש תקוה, היא חלק מהגוף. כשנקטעה כליל, אין לה 

 -תקנה! 

די, גם אם חילוני, אינו שומר מצוות, אף אינו מאמין חלילה, בחור יהו
'ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא' )סנהדרין מד ע"א(. שיך הוא לעם 
ישראל, והוא או צאצאיו עוד ישובו בתשובה. אבל ערבי, גם אם מאמין בבורא 

 עולם, בן נכר הוא. והמצטרף אליו כורת עצמו מעם ישראל!"

 , פסקה."לדעתי, אתה טועה"

אמרתי: "לא אוכל להתעכב. אני מעורר חשד, ועוד מעט יגיע האוטובוס 
שאני חוזר איתו. אבל אם את רוצה הוכחה, דעי: כשתפרוץ מלחמה, אותו 
בחור מעין שמר יתגייס כדי להציל את אביך, והבחור הערבי יצחצח חרבו כדי 

 לשחוט אותו! חשבי על כך", והלכתי.

יסגור נאצר את מצרי טיראן ויגרש את חילי לא שערתי שבתוך חדשיים 
האו"ם מרצועת עזה, הארץ תכנס ל'תקופת ההמתנה' הנודעת מדינות ערב 
יערכו מלחמה כוללת. ואז, יום אחד, הגיע טנדר היקרות והנהג בשר בשמחה: 

 "היא חזרה!"

בהתרגשות סיפר שהקאדי סרב להשיא אותה לפני שתשהה שם תקופה 
האיסלאם. וכשהחלה המתיחות שמעה את הבחור בו ותכיר את אורחות 

 -בחרה מצהיר שכבר הכין את השבריה לשחוט את כל היהודים 

נזכרה במה שאמר לה אותו רב אלמוני, ודמינה לעצמה את בחיר לבה 
 משסף את גרונו של אביה בעינים בורקות. הבינה לאן נקלעה, וברחה!

יג ע"ב( אמרו, שהמן  מדוע נזכרתי במאורע זה? משום שבגמרא )מגילה
טען שעם ישראל ישן מן המצוות ואינו מקימן, ומה צורך לקדוש ברוך הוא בו. 
לכן הציע "ועשרת אלפים ככר כסף אשקול אל גנזי המלך", ופרשו בספרים 
)"מחשבות חרוץ" אות ז( שהכונה למלכו של עולם. המן טען שיכולים 

שבין אדם לחברו,  למלאות מקומם של ישראל באמונתם בבורא ובמצוות
 והתימר בלבו "למי יחפץ המלך", מלכו של עולם, "לעשות יקר יותר ממני"!

ולעומתו, נצבת מנחת העומר שהקריבו למחרת יום היציאה ממצרים, 
והינו בטרם נתנה תורה. והיא מנחת שעורים, מאכל בהמה )סוטה ח ע"ב(. 

אל הוא, לומר לך שישראל אף על פי שחטא, ומעשיו מעשי בהמה, ישר
והקדוש ברוך הוא אוהבו, ועליו נאמר )שיר השירים ח, ז(: "אם יתן איש את 
כל הון ביתו", זה המן הרשע נתן עשרת אלפים ככר כסף להכחיד את ישראל, 
"באהבה" שאוהב הקדוש ברוך הוא את ישראל, בין חייבין בין זכאין, "בוז יבוזו 

 לו" )אסתר רבה ז, יב(!

זה שאך זה עתה ישן מן המצוות שב בבת אחת  וכשראה המן הרשע, שעם
לבוראו ולומד תורה תחת חרב הגזרה, הבין שאכן "בא קומץ השעורים שלכם, 

 ודחה עשרת אלפי ככר הכסף שלי"!

 )והגדת(

 

 )ו, יד( עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו

מדוע מדגיש הכתוב ששלוחי המלך הגיעו בעצומו של הדיון והפסיקוהו? 
דברי ה"קול יעקב", שכידוע "ברית כרותה לשפתים" )מועד קטן יח  נפלאים

ע"א(, ו"הכל הולך אחר החיתום" )ברכות יב ע"א(. ולפיכך אמרו )בראשית רבה 
סו, ד( שיצחק אמר: "אורריך ארור ומברכיך ברוך" )בראשית כז, כט(, סים 

כד, בברכה. ובלעם שהיה שונאם אמר: "מברכיך ברוך וארריך ארור" )במדבר 
 ט(, סיים בקללה.

חכמי המן, שהיו אוהביו, חשבו אף הם לומר כן. שאמרו: "אם מזרע 
היהודים מרדכי אשר החלות לנפל לפניו לא תוכל לו, כי נפול תפול לפניו", 
ובקשו לסיים: "ואם אינו מזרע היהודים ]היינו משבט יהודה ובנימין )מגילה 

לחתום בטובה, וברית כרותה  טז ע"א([ תוכל לו ותעלה מעלה מעלה". היינו
לשפתים שכך יהיה. אבל סריסי המלך הגיעו בעודם מדברים עמו, והבהילוהו 
אל המשתה לפני שסימו דבריהם. ואכן לא יכל לו ונפול נפל לפני מרדכי, כן 

 יאבדו כל אויבי ה'!

ולפיכך נהגו שלא לעלות לתורה לקריאת התוכחה )"מגן אברהם" קכח, ח 
בעל הקורא הוא המברך תחלה וסוף )"משנה ברורה" שם,  בשם מהרי"ל( אלא

 יז וב"באור הלכה" ד"ה בפסוקים(.

ויצוינו בעינן זה דברי הגמרא )שבועות לו ע"א(, שרב כהנא הקריא לפני 
רב יהודה דברי המשנה, שהאומר: "יככה ה'" )דברים כח, כב( זו היא אלה 



 

 יב 

מור: יכהו ה', שלא האמורה בתורה. אמר לו רב יהודה: "כנה". כלומר, א
 יתפרש שאתה אומרו עלי, חלילה.

 -ובענין זה, נספר 

אברך פנה אל הגבאי בבית הכנסת "לדרמן" בבני ברק, וביקש עליה בשבת 
פרשת כי תבוא. יש לו יאהרצייט, יום זכרון לאביו, השיבו הגבאי שנזכר 

מוכן  מאוחר, ויש כמה בר מצוות וכמה חיובים, ואין עליה פנויה. אמר שמצדו
הוא לעלות לקריאת התוכחה, אינו חושש. מקים הוא בעליתו מצות כבוד אב, 
שבפרוש שנינו: מכבדו בחייו ומכבדו במותו )קדושין לא ע"ב(, ו"שומר מצוה 
לא ידע דבר רע" )קהלת ח, ה(. ]וידועים דבר ה"נודע ביהודה" )קמא, אבן העזר 

י "שומר מצוה לא ידע י( שמותר לייבם אשה שמתו כל בעליו, "קטלנית", כ
 דבר רע".[

 אמר הגבאי: נשאל את הרב".

שאל את הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, ואמר: "בשום פנים ואופן", 
 ולא העלוהו.

לאחר התפילה, נשאל: מדוע היה כה נחרץ? הרי זו באמת מצות כבוד אב. 
 ואם הלה אינו חושש, מדוע נחשוש עבורו!

 וענה: משום מעשה שהיה.

ך בן תורה נזכר בשעתו שיש לו יאהרצייט אחר אביו, וכבר נקבעו כל אבר
העליות, והסכים לעלות לתוכחה. אמר שאינו מקפיד, ולא יקפידו עמו. שאלו 

 את אביו, ]הסטייפלר[ זצ"ל, והסכים.

כעבור זמן, הודיעוהו שדודו נפטר בארצות הברית, ובהיותו ערירי הורישו 
והתברר שמדובר בנכסים רבים והשקעות  לו כל הונו. טס לארצות הברית,

מסועפות. זכה ליועצים מהימנים שהדריכוהו ועזרו לו להתמצא בסבך 
ולהשתלט על המבוכים העסקיים. נשאב לעולם העסקים ועשה בו חיל. 
העביר את משפחתו לבורו פארק והיה לנגיד תומך תורה ביד רחבה, השיא 

 ה בלא טרדה.צאצאיו בהרחבה והמשיכו לשקוד על שערי תור

לימים ביקר בארץ הקודש, ונכנס אל אבי. מסר לו סכום גדול לתמיכה 
בלומדי תורה, והעיר שברוך השם, לא ארע דבר מעליתו לתוכחה. אדרבה, 

 מצות כבוד אב עמדה לו, והתעשר עושר רב.

שמע אבי, וכל גופו הזדעזע: "וואס רעדט איהר, מה אתם מדברים! 
פניה הייתם בן תורה, ועכשיו אתם בעל הבית, התוכחה לא השפיעה?! הרי ל

 סוחר פשוט!"

 לכן, סיכם רבי חיים, לא הסכמתי...

 )והגדת(

 

 )ט, כב(לעשות אותם ימי משתה ושמחה 

השכרות, מגונה. הנותן עיניו בכוס כל העברות דומות בעיניו כמישור 
ע"א(, )יומא עה ע"א(. היין עלול להביא את האדם לפריקת כל עול )סוטה ז 

ואליהו הנביא הורה: "לא תשתכר, ולא תחטא" )ברכות כט ע"ב(. מה ראו 
אפוא חכמים להורות שחייב אדם להתבסם בפורים עד דלא ידע בין ארור המן 
לברוך מרדכי )מגילה ז ע"ב(. וידוע שרבי ישראל סלאנטר זצ"ל אמר שאין זה 

יב לשתות שעור השכרות ומשעה שיגיע לכך נפטר וקיים חיובו, אלא שחי
בלא הגבלה. וכשיגיע ל"עד דלא ידע" דינו כשוטה וממילא אנוס הוא, אבל 

 כשישוב ויתפכח חוזר חיובו. והשאלה הנשאלת, מדוע חיבונו בשכרות זו.

 ושמעתי שהחדושי הרי"ם הסביר זאת בספור מופלא, ויש בו עומק כה רב!

יץ בא ספר, שבני קהילה אחת באו אל הבעל שם טוב זצ"ל וספרו, שהפר
עליהם בעלילה ודורש הון עתק, ואם לא יתנו ליום המוגבל יקח את ילדיהם 

 לשמד ויגרשם מבתיהם. בכו והתחננו להעביר רוע הגזרה.

 התפלל הבעל שם טוב, וענוהו שנגזרה הגזרה ואין לשנותה.

נחמץ לבו בקרבו. אמר להם: "סעו לעיר פלונית, לכו אל יוסף זרח, ובקשו 
 ו עד שיבטיחכם שהגזרה תתבטל!"ממנו. אל תניחו ל

תמהו: מי הוא זה ואי זה הוא, שכוחו רב לבטל גזרה שקצרה יד הבעל שם 
 טוב להמתיקה! אם יש כזה צדיק, איך לא שמעו עליו!

 הגיעו לאותה עיר, ושאלו למגורי הצדיק רבי יוסף זרח.

 תמהו בני העיר: אין כאן צדיק בשם זה.

מלמ"ד וא"ו צדיקים נסתרים שבדור. חשבו: אולי צדיק נסתר הוא, אחד 
 שאלו: ורבי יוסף זרח סתם, יש?

 משכו בכתפיהם: אין אחד כזה.

 אבל חייב להיות, הבעל שם טוב שלחם אליו!

 אמר אחד: אולי כוונתם ליוסף זרח השכור?

 צחקו כולם צחוק גדול, לא יתכן, הלא מתגולל הוא בשכרותו!

 .הואיל ואין אחר בשם זה, עלו לבית השכור

המחזה היה מדכא ומרתיע. אשה אומללה ובנים מוזנחים, צחנה מקביסה 
של יין שרף ושכור שרוע המתגולל בקיאו. סחו מדוע באו, והאשה גחכה 
במרירות: "הן רואים אתם, אין לו שעה של פכחון. בעוד כמה רגעים יקיץ 

ך, מיינו, ישלח ידו אל הבקבוק ויגמע שוב עד אבדן החושים". היא עוברת בפר
 וכל הכנסותיה נמוגות ביי"ש...

אמר אחד מבני החבורה: "הרשי לנו לדובבו, ונעניק לך שלוש מאות 
 זהובים שיספיקו לקניית יי"ש לשנה שלמה!"

 לא הבינה לרצונם, אבל שמחה להצעה.

עודם מדברים והשכור נע, גהק ושהק והקיא, ושלח ידו אל הבקבוק 
ים חכליליות מיין, וראה את הבקבוק וידו גששה בחלל ריק. פקח עינ -שלצדו 

 ביד אחד האורחים.

 "תן!" נהם.

"אתן, ודאי אתן, אבל בתנאי אחד. אנו בני קהלה פלונית והפריץ גזר עלינו 
גזרה נוראה, שאם לא נתן לו סך פלוני יגזול את בנינו ויגרשנו מבתינו. אנו 

 מבקשים שתבטל את הגזרה!"

 "תן את הבקבוק", נאק השכור.

 את הגזרה", ענה הדובר."תבטל 

שרשרת גדופים מבעיתים נשמעה מפי השכור. מה נטפלו אליו, מה רוצים 
ממנו, מדוע מענים אותו, למה חמסו את משקהו: הבו את הבקבוק והניחוני 

 לנפשי!

 "אם תבטל את הגזרה, נביא לכאן ארגז מלא!"

 השכור פלבל בעיניו: באמת?! מה עליו לעשות לשם כך?

 ומר: הריני מבטיחכם שהגזרה תתבטל!""מאומה. רק ל

נהם את המשפט המבוקש ומלאו הבטחתם. סבא עד עלפון, והעניקו 
לאומללה את הכסף המובטח. יצאו מהבית בהרגשת הקלה ובמועקה כבדה. 
הקלה, על יציאתם לאויר הצח ולשפיות. ומועקה, כי מה עשו ומה פעלו. אם 

 קצרה יד הבעל שם טוב, יפעל שכור זה?!

לקהלתם, וששון ושמחה: הפריץ מת מיתה חטופה. כוונו את השעה,  שבו
 והיה זה כשהשכור ברכם. מוזר ותמוה, אבל עובדה.

החליטו שעליהם לנסוע אל הבעל שם טוב ולהודות לו על העצה. באותה 
 הזדמנות, בקשו הסבר.

פתח הבעל שם טוב וספר: דעו לכם, שאותו שכור היה בעבר סוחר עשיר 
קל דעת, עברין ופוחח. מכור היה לתאוותיו. פעם שמע שבמקום ונכבד, אבל 

תולל בשלוח כל רסן. נטל את שפלוני, תמורת ארבע מאות זהובים, אפשר לה
צרור הכסף בידו, ועלה למרכבתו. עבר דרך ישוב אחד ודרכו נחסמה. הביט 
בחלון וראה איך שוטרי הפריץ מכים וחובטים ביהודי אומלל, זב דם, ומריצים 

תו באכזריות בעוד אשתו ובניו בוכים בין החבילות הפזורות לרגליהם או
למרגלות הבית. התענין, והאשה ספרה בדמעות שחיבים הם לפריץ הון רב 
תמורת דמי החכירה לשלוש השנים האחרונות, קצרה רוחו והשליכם 
מהפונדק, והוא מריץ את בעלה לבור הכלא עד שהחוב ישולם. וכיצד ישולם, 

 פרנסתם נסתם והושלכו אל הרחוב?!אם מקור 

 שאל לסכום החוב, וענתה: "ארבע מאות זהובים".

גאו רחמיו, הושיט לה את צרור הכסף ואמר: "מהרי ושלמי לפריץ את 
חובו, חלצי את בעלך מכלאו ושובו אל הפונדק!" הורה לרכב לשוב על 

 עקבותיו וחזר לביתו.

שלעצמו, "אין לך איזה רעש עורר המעשה במרום! מלבד חשיבותו כ
מצוה גדולה כפדיון שבויים", כותב הרמב"ם )הלכות מתנות עניים פח ה"י(, 
"שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים, ועומד בסכנת נפשות. 
והמעלים עיניו מפדיונו הרי זה עובר על לא תאמץ את לבבך )דברים טו, ז(, 

רעך )ויקרא יט, טז(, ועל לא ולא תקפץ את ידך )שם(, ועל לא תעמד על דם 
ירדנו בפרך לעיניך )ויקרא כה, נג(, ובטל מצות פתח תפתח את ידך לו )דברים 
טו, ח(, ומצות וחי אחיך עמך )ויקרא כה, לו( ואהבת לרעך כמוך )ויקרא יט, 
יח( והצל לקחם למות )משלי כד, יא( והרבה דברים כאלו, ואין לך מצוה רבה 

את, השבת יהודי לפרנסתו היא הצדקה המעולה כפדיון שבויים". מלבד ז
 -שאין למעלה ממנה )רמב"ם, הלכות מתנות עניים פ"י ה"ז( 

אבל מי הנותן! שהרי ככל שהאדם ירוד, מתפעלים יותר ממצותו! עם 
ישראל במצרים, דוקא משום שעבדו עבודה זרה והיו שקועים במ"ט שערי 

 ם, דם פסח ודם מילה!טומאה, הספיקו שתי מצוות כדי לגאלם קודם זמנ

החליטו בשמים, בהנהגת מדה כנגד מדה: הוא מלא משאלתם של 
הנדכאים וביטל רצונו מפני רצונם, ימלאו במרום כל משאלותיו והקדוש ברוך 

 הוא יבטל רצונו מפניו.

עמדה מדת הדין וקטרגה: רבונו של עולם, איך אפשר למסור כח זה ביד 
 אדם! מי יודע מה יבקש ומה יתבע!



 

 יג 

מצד אחד, צודקת בקטרוגה. ומצד שני, כלל נקוט בידינו: ממרום נותנים, 
ולא לוקחים חזרה )חולים ס ע"א תענית כה ע"א(. מה יעשו, אפוא? מצאו 
פתרון: יפילוהו לשכרות, ויהיו כל מעיניו במשקה. לא יבקש אלא אותו, 

 ויקבלוהו בלא הגבלה.

, אמר הבעל שם טוב. אבל כחו המופלא והסגולי היה לסוד, ואף אני נצרתיו
כשקהילה בישראל עמדה בפני כזו סכנה, גליתיו לכם. המשיכו לנצרו בלבכם, 

 שאם לא כן יקחוהו מן העולם.

וסיים החדושי הרי"ם: הם אמרו )ירושלמי מגילה פ"א ה"ד( שאין מדקדקין 
במעות פורים, אלא כל הפושט ידו לטל נותנין לו )ונפסק בארח חיים תרצד, 

 -ג( 

תקופת ההסתגרות של הרבי מקוצק זצ"ל הרהיב תלמידו הרבי וב
 מגוסטינין עוז בנפשו, והתדפק על דלתו בפורים.

 "מי שם", הרעים קולו של הרבי.

 "אני, יחיאל מאיר", ענה הרבי מגוסטינין.

 "מה מבוקשך", נשאל מבעד לדלת הנעולה.

 וענה: "היום, כל הפושט יד לטול נותנין לו, ואני חסר כל!"

הדלת נפתחה בפניו, והוזמן אל הקודש פנימה, ונגדש בכל טוב. אם כן, ו
יוכל כל אדם להתדפק על שערי שמים ביום זה, וכל הפושט ידו לטול נותנים 

 -לו במדה גדושה, למלוי כל משאלות לבו לטובה 

 מצאו פתרון, להטיל עלינו שכרות ולהסיח דעתנו...

עד כאן דברי החדושי הרי"ם, והם כה נוקבים ומרעישים, ולא רק לענין 
 לא אותו שכור הוא כל אחד מאתנו, בכל ימות השנה!הפורים! 

מי לנו גדול מרבי עקיבא, שרבו קרא עליו: "כל הפורש ממך כפורש מן 
החיים!" )קדושין סו ע"ב, זבחים יג ע"א(, כל התורה שבעל פה המצויה בידינו, 

ליבא דרבי עקיבא )סנהדרין פו ע"א(. ואלמלא דרבנה אותו אשתו כולה א
ללמוד בהיותו בן ארבעים, והוא ובנו ישבו כאחד ולמדו אותיות האל"ף בי"ת, 

 היה מכלה שנותיו כרועה צאן, "צנוע ומעולה" )כתובות סח ע"ב(, ותו לא!

ורבו רבי אליעזר הגדול, שאם כל חכמי ישראל בכף אחת מכריע את כולם 
אבות פ"ב מ"ח(, ובהיותו בן עשרים ושמונה לא למד לא קריאת שמע ולא )

תפלה ולא ברכת המזון וחשקה נפשו בתורה, וברח מבית אביו ובא אצל רבן 
יוחנן בן זכאי וזרח אורו עד שהיה יושב ודורש ופניו מאירות כפני משה רבינו 

ב(. ואילו -עד שלא היה אדם יודע אם יום ואם לילה )פרקי דרבי אליעזר, א
שמע לעצת אביו שאמר לו: "הרי בן שמונה ועשרים שנה אתה, ואתה תבקש 
ללמד תורה? אלא קח לך אשה, והוליד בנים, ואתה מוליכן לבית הספר!" עם 
ישראל הי המפסיד את רבי אליעזר הגדול. ויותר: רבי אליעזר הגדול היה 

 מפסיד את עצמו!

ן זכאי, שאמרו עליו )סכה כח ע"א( ורבו של רבי אליעזר הגדול, רבן יוחנן ב
שלא הניח מקרא ומשנה, גמרא הלכות ואגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי 
סופרים, קלים וחמורים וגזרות שוות תקופות וגימטריאות, שיחת מלאכי 
השרת ושיחת שדים ושיחת דקלים, משלות כובסין ומשלות שועלים, דבר 

רבא, עסק בתחלה ארבעים שנה גדול ודבר קטן, מעשה מרכבה והויות דאביי ו
בפרקמטיא, ולאחר מכן שמש לפני חכמים ארבעים שנה, והאיר עיני ישראל 
ארבעים שנה )ראש השנה לא ע"ב, סנהדרין מא ע"א(. כמה היה עם ישראל 
מפסיד, והוא עצמו מפסיד, אילו נשאר סוחר! אלמלא גלה כוחו, והיה ל"נר 

 כח ע"ב(! ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק" )ברכות

הסבא ]מנובהרדוק[ זצ"ל היה בעל חנות סידקית, חריף וממולח. יום אחד 
נחפז בעיר ממל לרגל עסקיו, ורבי ישראל מסלאנט זצ"ל עצר: "לאן אתה רץ?" 

 שאלו.

ענה: "ריחים על צוארי. אני מפרנס אשה ובת, ואת חותנתי האלמנה עם 
 שבעה יתומיה!"

 "ומה עם למוד התורה", נשאל.

 : "אדם, צריך שיהיה לו ממה לחיות!"הצטדק

 ונענה: "אדם, צריך שיהיה לו עם מה למות!"

פעפעו בו הדברים כארס של עכנאי. החזיר את החנות לבעלותה של 
חותנתו ופרש לחיי התעלות שנתנו לעולם את הסבא מנובהרדוק, על עשרות 
הישיבות שהקים, וגדודי מקדשי שם שמים ומוסרי נפש, אלפי חניכים 

 חשלו באשו היוקדת!ש

 ואלמלא פגישה זו?!

הדוגמאות רבות מספור, אבל למה לנו ללכת רחוק. הלא אנו עצמנו, 
הדוגמה החיה. כמה כשרונות בנו, כמה יכולות לנו, מה היינו מסוגלים לפעול 

 -ולאן היינו יכולים להגיע 

 אילו לא היינו מבוססים בשכרותנו!

שכרת ולא מיין" )ישעיה נא, כא. ו -וכמה עניה!  -"שמי נא זאת, עניה 
 ערובין סה ע"א(! "עד מתי תשתכרין, הסירי את יינך מעליך" )שמואל א א, יד(!

 (והגדת) 

 

 :להגיד"  – זצ"ל רבי ראובן קרלנשטיין מאוצרות המגידים" 

 "כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב"

 אין כסף, היום הורגים

כסף, הזכרנו את עשירותו של משה, ביזת הים וביזת מצרים, דיברנו על 
 נדבר על כסף פורים.

בגזירה הנוראה של המן נכתב "ושללם לבוז", וגם באיגרות של מרדכי היה 
שהיהודים יבזזו את כספי הגויים, אלא שיש  -כתוב מפורשות "ושללם לבוז" 

 שינוי ביניהם.

את כל היהודים מנער ועד זקן באיגרות המן נכתב "להשמיד להרוג ולאבד 
ביום אחד, בשלשה עשר לחודש שנים עשר" ואח"כ "ושללם לבוז" ובאגרות 
של מרדכי "ושללם לבוז" נכתב לפני התאריך: "להשמיד להרוג ולאבד את כל 

ביום אחד בכל מדינות המלך  -ושללם לבוז  -חיל עם ומדינה הצרים אותם 
 וא חדש אדר".אחשורוש בשלושה עשר לחודש שנים עשר ה

 המלבי"ם נוגע בשאלה זו וגם הגאון מוילנא כבר סלסל כאן סוד ורמז:

המן ידע שאם באותו יום של צו ה"להשמיד ולהרוג" יהיה ה"שללם לבוז", 
 -הם, הגויים לא יעבדו "מה איכפת לי עכשיו מהז'יד הזה שיחיה או יהרג 

יהודים. לכן, המן חילק העיקר, אני זקוק לכסף" יחשוב כל גוי לעצמו ולא יהרוג 
אין כסף, היום  -את ההוראות לשני ימים: ביום שלושה עשר לחודש אדר 

 הורגים בלבד! ואח"כ, למחרת ובימים הבאים "ושללם לבוז" יבוזו את הרכוש.

 -אבל למרדכי הצדיק וליהודים לא היה ענין בכסף, )וכך ממש היה בסוף 
(, אלא שהיתה למרדכי בעיה "ובביזה לא שלחו את ידם" הם לא נגעו בכסף

 גדולה, וכמו שהאלשיך כבר אומר.

 -כטוב בעיניכם"  -על היהודים  -אחשורוש אמר למרדכי: "אותם כתבו 
 וקשה, היה צריך לאמר "ואתם כתבו על הגויים כטוב בעיניכם"?

מסביר האלשיך. מבחינת חוקי האומה, לא היתה אפשרות חוקית להשיך 
נות של המלך וכפי שנאמר מפורש במגילה "כי לאשפה את איגרותיו הראשו

כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב". אלא מה? 
להעניק פרשנויות שישנו את החוק, זו  -הייתה קיימת אפשרות לפרש 

האפשרות היחידה שעמדה לטובתו של מרדכי, נו, מרדכי כביכול, היה "עורך 
מרדכי? שינה את הנקודה שהיתה שם:  דין" טוב. הוא מצא פטנט. מה עשה

באיגרת של המן הרשע נאמר "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים". 
נקודה. נטל מרדכי אתה נקודה והעביר אותה לתיבה אחת קודם "להשמיד 

 להרוג ולאבד את כל". נקודה. מי יעשה כן "היהודים".

היהודים"   מה הכוונה "ואתם כתבו על -ובזה נרמזת התשובה על השאלה 
כטוב בעיניכם" היינו שניתן לכם אישור לכתוב ולעשות עם המילה "היהודים" 

 כטוב בעיניהם. נפלא.

 נקודה אחת... -נמצינו למדים כי כל הנס של פורים היה 

נשוב לענינינו. כיון ש"כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתם בטבעת המלך 
אפשרות למחוק. הפיסקה אין להשיב", גם את גזירת "ושללם לבוז" לא היתה 

הזו הייתה חייבת להופיע גם באיגרות השניות וגם אם היהודים לא זקוקים 
 לכסף של העמלקים.

 מה עשה מרדכי?

ערך גם שם שינוי ופרשנות. במקום שה"שללם לבוז" יהיה בסיום 
ה"להשמיד ולהרוג" כמו שהמן כתב הוא הכניס אותו יחד עם הלהשמיד 

ז, אדרבה, כיון שהיהודים יהיו טרודים במצוות מחית באותו יום. וא -ולהרוג 
 למי יהיה זמן להתעסק עם כסף. -עמלק 

ואכן כך היה שעם ישראל בז לממון לזהב ולכסף, הם עסקו רק במצוה: 
 "ובביזה לא שלחו את ידם".

 

 לזרוק ולתפוס כספי צדקה

שלשה דברים היו בגזירתו של המן: על הרוח, על הגוף ועל הממון. 
הממון. כנגדם תקנו לנו שלוש  -הגוף. ושללם לבוז  -הנשמה, להרוג  -מיד להש

 מצות שמחה. -מצוות במקביל להשמדת הרוח, תיקנו חז"ל 

 משתה. -כנגד גזירת הגוף תקנו 

 מתנות לאביונים. -על גאולת הממון תקנו 

 אמר הגאון מוילנא כמו "ושללם לבוז", דהיינו? -ואיך תקנו ממון? 

לא  -לחטוף כסף. כך גם "מתנות לאביונים"  -מה זה לבוז? אתם יודעים 
נותנים סתם בעצלתיים אלא זורקים, תבואו לבית הכנסת לדרמן, ועוד, תראו 
איך שעם ישראל זורק צדקה, מוראדיק! סי'ווארפ זאך! וכך בכל תפוצות 

 ושללם לבוז! -ישראל זורקים צדקה בעוז והדר 



 

 יד 

 

 מקודש הקדשים לשושן הבירה

 ף עוד ווארט.נוסי

גבוה חמישים אמה?  -כולם שואלים, מהיכן המן השיג כזה קלאץ )בול עץ( 
חשבתם פעם מה הגובה של בול עץ חמישים אמה? זכורני, כי לפני סוכות 
חיפשנו נסר עץ באורך ששה מטרים, ולא היה ניתן להשיגו, עד שהצביעו לנו 

וכאן חמישים  בה השגנו קורה באורך ששה מטרים, -על נגריה מיוחדת 
 אמה... היכן גדל עץ גבוה כל כך?

 התשובה היא, מהמשכן.

יש האומרים כי בחז"ל מוזכר, שעץ זה נותר מתיבת נח, והם מסבירים 
שאין זו סתירה לאומרים שהעץ מהמשכן, כי גם במשכן היו העצים של תיבת 

העץ כי  -נח... מה שברור כי בפרקי דרבי אלעזר פרק נ' כתוב דברים מפורשים 
ומקדשי הקדשים: "באותה שעה מה עשה  -הענקי נלקח מבית המקדש 

אליהו זכור לטוב נדמה כחרבונה אחד מסריסי המלך ואמר, יש עץ בביתו של 
המן מבית קדשי הקדשים גבוה חמישים אמה שנאמר ואת אולם העמודים 
עשה חמישים אמה ארכו )מ"א ז'( מיד צוה המלך לתלותו עליו שנאמר 

 לך תלוהו עליו"."ויאמר המ

קדשי  -והנה מי שרואה את הדברים בפרקי דרבי אלעזר משתומם 
שפיץ קדושה, כבוד השם. ועל עץ כזה תלוי אבי אבות הטומאה,  -הקדשים 

 המן?!

התירוץ הוא, כי אכן הפיסגה של כבוד שמים באה מ'קודש הקדשים' 
י )כאשר יהודי מתפלל שמונה עשרה: "יכוון את ליבו כנגד בית קדש

הקדשים"( אך גם כבוד השם שהתגלגל בעקבות תליית המן, ה"ונהפוך הוא" 
היה כבוד ה' גדול כל כך, עד שהוא חפץ לכבוד ה' שיצא ובא מקודשי 

 הקדשים...

 

 למה לא הרג את עצמו?

האמרי אמת זצ"ל, שאל פעם למה המן לא הרג את עצמו,  -הרבי מגור 
ללוות את מרדכי  -ראת בזיון נורא כאשר התברר לו שהנה הוא מוכן ומזומן לק

הצדיק ברחובות שושן, איך המן יכול היה לסבול צער נורא כזה שהוא לו כמו 
הכבוד שהיה למרדכי  -אלף מיתות?! כי תראו בחז"ל איזו תזמורת היתה שם 

 ומאידך ההשפלה להמן לא יתואר. איך לא נטל נפשו בכפו?!

סבול הכל, כיון שציפה בסבלנות הסביר הרבי מגור זצוק"ל. המן היה מוכן ל
"להשמיד ולהרוג ולאבד את כל  -לנקמה הגדולה שעוד עתידה לבוא 

היהודים", אמר המן בליבו עוד אזכה לראות בהשמדתם המוחלטת של 
היהודים כולם, ואם חלילה לא אאגור כוחות לעמוד בצער עתה, הרי לא אזכה 

החל תהליך של "נפול לכך. כי בתחילה המן עדיין לא העלה בדעתו שכבר 
 תיפול" נפילה אחר נפילה.

בתחילה הענינים התנהלו די טוב, "ויספר המן לזרש אשתו את כל אשר 
קרהו" מגלה האלשיך מה סיפר להם, ואיך הסביר להם? הוא חייך בצער: אתם 
חושבים שכבר דיברתי עם מהלך לתלות את מרדכי, ולכן כעס ומשום כך 

רחובות, טעות בידכם! הסיפור לא מתחיל. המלך החליט שארקוד לפניו ב
אינכם מבינים בפוליטיקה. על תליית מרדכי עדיין לא דברתי עם המלך, 
ותשמעו מה שהיה, בסך הכל התרחשו צירופי מקרים: המלך לא נרדם בלילה 
א' ברוך, קורה לפעמים שאדם ובוודאי המלך לא נרדם, הוא גם היה עצבני 

, ומשום מה, התגלגל הדבר שבמקרה הספר וביקש להביא את ספר הזכרונות
נפתח על הדף הזה, נו, ובמקרה באותה שעה ממש לפנות בוקר, אתם יודעים, 

בארבע עינים, וכיון שאני זה  לשוחח עמו -נכנסתי לחצר המלך לענינים שלי 
שהייתי ראשון להכנס בשעה מוקדמת זו לפני עלות השחר, ביקש המלך 

אשר המלך חפץ ביקרו?" עניתי לו את לשאול אותי "מה לעשות באיש 
התשובה הראויה, והוטב בעיניו לשלם למרדכי בצורה מכובדת כזו שהשר 
הגדול הוא יכבד את מרדכי, והטיל עלי את ה"כיבוד" הזה, אבל לגופו של דבר, 
אנחנו רק בתחילת הדרך, ואכן עוד היום או מחר אני עתיד לשוחח עם המלך 

ית המקורית והכל יהיה בסדר. אך אז חכמיו על הנושא העיקרי לפי התוכנ
וזרש אשתו אמרו לו: תיזהר! המצב לא כל כך מזהיר, כי "אם מזרע היהודים 
מרדכי נפול תיפול לפניו", הוא הזדעזע מדבריהם. נחרד. מי יודע מה עתיד 
לקרות. ואכן רצה להתאבד, אלא ש"ויבהילו להביא את המן" מוראדיק! ה' לא 

והענינים התגלגלו  -ת לנסות להמלט, לקחו אותו בבהילות נתן לו את האפשרו
 עד מפלתו.

"ולהודיע לבאי עולם שאמת מה שכתוב בתורה כי מי גוי גדול אשר לו 
אלוקים קרובים אליו כה' אלוקינו בכל קראנו אליו" זו תמצית קריאת המגילה, 
אומר הרמב"ם, תראו ברמב"ם. עם ישראל היה בשפל המדרגה עמדה גזירת 

ליה על העם כולו וברגע אחד כאשר חוזרים בתשובה, צמים מתפללים כ
מתהפך הכל. להודיע לבאי עולם  -ומתקנים את הזקוק לשיפור ולתיקון 

שאמת מה שכתוב בתורה!... הרב מבריסק סיים על כך ואמר, כי הן הן הדברים 
מה שאנו אומרים ב"שושנת יעקב": "תשועתם היתה לנצח ותקוותם בכל דור 

ר" למה? "להודיע שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך" ודו
וכלשונו הנ"ל של הרמב"ם "להודיע לבאי עולם שאמת מה שכתוב בתורה כי 

 מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו".

 

 :להגיד"  – זצ"ל רבי שלום שבדרון מאוצרות המגידים" 

ו לה, ותתחלחל המלכה מאד "ותבאנה נערות אסתר וסריסיה ויגיד
ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קבל ותקרא אסתר 

 להתך לדעת מה זה ועל מה זה"

 רבאיי משלג

 רבי שלום שבדרון

"ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר", 
כל אשר נעשה" ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, חושבים ש"מרדכי ידע את 

ברדיו שמע, שמא לתקשורת האזין?! "ומרדכי ידע" היינו למעלה בשמים!! 
 אבל אם נאריך בביאור "ומרדכי ידע" נוכל לשבת פה שעתיים שלוש.

"ותבאנה הנערות אסתר וסריסיה ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאד 
ר ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל ותקרא אסת

 להתך לדעת מה זה ועל מה זה".

איך אנו לומדים פשט, כי אסתר לא ידעה מהגזירה על עם ישראל, ולא 
הבינה מה קרה שלפתע מרדכי לובש שק וזועק זעקה גדולה ומרה ברחוב 

 העיר, וכיון שלא ידעה, שלחה את התך לדעת מה זה ועל מה זה.

הגזירה, וזה פשוט,  כי אסתר ידעה גם כן את כל -אך חז"ל אומרים בפירוש 
כי למה שלא תדע מאחר שהיתה נביאה )משבע נביאות שעמדו לישראל, 
מונים את אסתר במגילה דף י"ד(, ובודאי שידעה, אלא "מה זה ועל מה זה". 

 היא רצתה לדעת את סיבת הגזירה הקשה כל כך:

"מה זה: "שמא כפרו ישראל בהקב"ה שנאמר זה קלי ואנוהו". "ועל מה 
 פרו ישראל בלוחות שנאמר, מזה ומזה הם כתובים".זה: שמא כ

שלח לה מרדכי, שמעו היטב. "ויגד לה מרדכי את כל אשר קרהו ואת 
 פרשת הכסף":

"לא כפרו ישראל בהקב"ה, ולא כפרו ישראל בלוחות. אלא בן בנו של קרהו 
בא עלינו, שנאמר אשר קרך בדרך". שומעים? נורא ונפלא, מה הולך כאן, היא 

סיבת הגזירה האיומה, ואח"כ היכן טמונה התשובה במה שענה לה  שאלה מה
 "בן בנו של קרהו בא עלינו"? התשובה היא כך.

"אשר קרך" היינו, הוא לקח והכניס אותך בפריז'ידר... אמרו חז"ל "משל 
לאמבטיה רותחת שאין אדם יכול להכנס בתוכה, קפץ בן בליעל אחד לתוכה 

יקו לו אמבולנס, כמובן, הביאו אותו אף על פי שנכוה ברותחין", הזע
ל"הדסה". וטיפלו בו )נו, כמו שמטפלים שם בכולם, רחמנא ליצלן, )בכעס:( 
פרופסור אחד שהתלוננו בפניו על התנהגות בית החולים הוא השיב: וכי 

 -הדסה זה בית חולים?! לא, זה בית ספר לרפואה, ובבית ספר לרפואה 
ם ופעם על בני אדם, כך ענה פרופסור, שה' לומדים, פעם לומדים על בעלי חיי

יצילנו(. בקיצור, טיפלו בו, והכל ראו כיצד נכוה קשות אבל אעפ"כ "אף על פי 
מעתה יהיה כבר מי שיעז להכניס את  -שנכוה ברותחין, אבל קירר לאחרים" 

כף הרגל בתוך האמבטיה, כי גם אם הוא לא צינן את האמבטיה אבל צינן את 
עשה עמלק: בני ישראל יצאו ממצרים ביד רמה, האמונה הפחד ממנה. כך 

אצבע אלוקים,  -גברה, הכפירה הלכה והתמעטה, הכל ראו ניסים ונפלאות 
קריעת ים סוף, כל מימות שבעולם נבקעו וכו' אין לתאר! כאשר חום האמונה 
היה בשיא רתיחתו "ויבא עמלק", אף על פי שנהרג תחת ידיהם של ישראל 

הראה שיכולים להעלות  -את עמלק לפי חרב", אבל קירר "ויחלוש יהושע 
ברעיון מלחמה ביהודים. ובכך, מחק מהמח, מהראש, מהלב של כל אדם 

הרבה מן הניסים והנפלאות. לפיכך, "זכור את אשר עשה לך  -ואדם בעולם 
 עמלק בדרך בצאתכם ממצרים". "אשר קרך בדרך".

"ה לא כפרו בתורה מרדכי שלח לאמר לאסתר, לא כפרו ישראל בהקב
אלא מה? אנשים בשושן הבירה נהיו קרים, קר, אוי קר, אוי קר. "בן בנו של 

 קרהו בא עליהם"

 איזו קרירות, לדוגמא?

 הדוגמא, היא בתחילתה של מגילת אסתר!

המלך עשה משתה והזמין את כולם, מה אתם מדברים? שני ממונים היו 
שהסעודה תהיה מפוארת רצון  -המן הרשע על אומות העולם  -על הסעודה 

היה מרדכי  -המלך, והממונה השני להבדיל אלף אלפי הבדלות, על היהודים 
היהודי, לא אחר. המלך הרי בכוחו למנות לתפקיד גם בכפיה הוא מינה את 

 מרדכי.

ואם מרדכי היה ממונה על היהודים, נקל לשער שהבשר היה כשר, מה 
דה החרדית" ושל "בעלזא" ושל כל זאת אומרת כשר, בכמה חותמות, של ה"ע

כל החותמת יחד, מהדרין מן המהדרין, איזה  -"אגודה"  -מה שאתם רוצים 
שאלה! ויין, כשר בכשרות. ואעפ"כ מרדכי הצדיק הודיע לכולם: "אל תלכו". 
אבל, שמונה עשרה אלף וחמש מאות יהודים! הלכו לסעודתו של אחשורוש. 



 

 טו 

 -מו שאומרים )אל תצחקו( "למה שנהיה, כ פטריוטים, כן כן, -כי המלך שלנו 
נחיתי?! אם מזמינים אותנו נבוא לסעודה כמו כולם..."  נחיתיים שיהודי היה

 אמרו לעצמם ובאו להשתתף בסעודה.

נו? ושמה בסעודה, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אתם יודעים לבד למה ושתי 
שתו והשתכרו נהרגה? אני לא צריך כבר לדבר הרבה, הגוים השתכרו כמנהגם, 

ומה עשו שמה, רחמנא ליצלן. ולא רק זה, הוציאו את כלי המקדש, ומילאו יין 
בכוסות שהקריבו את הדם, מאותם כוסות היזו את הדם של הקרבנות 

בהם מילאו יין.  והישראלים ישובים! ולפיכך נגזרה הגזירה. התחייבו  -במקדש 
 דף י"ב.מיתה )תושבי שושן( כפי שמבואר בגמרא מסכת מגילה 

 "מה אני יכול לעשות"

אספר לכם סיפור, והוא סיפור אמיתי ששמעתי מאדם גדול. שסיפר על 
 תלמיד אחד של החפץ חיים.

אותו תלמיד היה רב בעיירה. ויהי היום, הוא נכנס לחדרו של החפץ חיים. 
שאל אותו החפץ חיים: "נו, מה נשמע בעיר שלך?" הוא הבין שהחפץ חיים לא 

מה  -שת לחם וחלב בעיר או קניית דבש וסוכר, אלא שאלתו שואל על רכי
 ברוחניות. -נשמע 

 "מה נשמע בענין שבת?" פרט החפץ חיים את שאלתו.

"אוי וי, אוי וי הספרים לא סוגרים את החנויות בערב שבת רק בלילה. ועוד 
 בעיות בשמירת שבת...

 "נו מה עשית בשביל זה?"

לא שומעים, לא רוצים לשמוע, מה אני "מה אני יכול לעשות, תושבי העיר 
 יכול לעשות?"

 "מה נשמע עם טהרת המשפחה?"

 "אוי וי, אוי וי גרוע, רע עד מאד".

 "נו מה עשית בשביל זה?"

 "מה אני יכול לעשות, ממאנים לשמוע, לא רוצים להאזין".

 אמר לו החפץ חיים: "ומה אתה עושה בשביל חינוך הילדים?"

דים נשלחים לבתי ספר של גויים ואפילו בבתי ספר "גרוע לי מאד, רע, היל
של יהודים מה כבר לומדים, מצב ביש. ומה אני יכול לעשות, לא שומעים לא 

 מעוניינים לשמוע!

אמר לו החפץ חיים: למען שבת לא יכולת לעשות. בשביל טהרת 
המשפחה לא היתה לך אפשרות לפעול, להעמדת החינוך לא היית מסוגל 

 תעלף יכולת! למה לא התעלפת?לעשות, אבל לה

 שמעתם. פלאי פלאים.

יהודים יושבים ורואים שממלאים יין במזרקי הקרבנות! והיכן? בבית 
המשוקץ של אחשורוש, בסעודה של שיכורים שפלים, שם אצל אחשורוש 
מוזגים יין בכלי המקדש, ולא מתעלפים. על כך נגזרה הגזירה!: "אשר קרך". 

ר המלכה: "לא כפרו ישראל בהקב"ה לא כפרו הוא מה שאמר מרדכי לאסת
בתורה אלא מה? בן בנו של קרהו בא עליהם" העבירה של הקרירות היא סיבת 

 להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים. -הגזירה האיומה 

של נמרץ, בקיצור נמרץ: כאשר אדם חולה ורופא נכנס אמר הרבי מ
אם מגלה כי הוא קר,  וממשש אותו, אם הוא מוצא אותו חם, מטפל בו. אך

אומר הרופא: "אין מה לעשות", כמו כן "אשר קרך בדרך" אם אדם קר, אין מה 
 נהיו קרים, קר, אוי קר, אוי קר! -לעשות! נורא ואיום מרדכי שלח לאסתר 

 רב משלג אינו עונה

אני רואה, שאתם שומעים טוב. וכיון שסוף כל סוף מחר פורים, אז נסיים 
ס ושלום ליצנות. אתם ידועים, אנחנו חס ושלום לא בדבר שתחייכו, לא ח

מדברים דברי ליצנות. וגם אל תחשבו חס ושלום שאני מדבר על רבנים, זה 
 מעשה שהיה, מה נוכל לעשות, עבודה שהיתה. כן, כן:

הייתי באמריקה לפני כשתיים עשרה שנה, אולי יותר. ירד שם שלג כבד, 
כמו שאני אומר לכם, שבוע שלם  נערם על הקרקע חצי מטר גובה שלג. ממש

לא יצאתי מהבית. לא היתה דרך איך לצאת לרחוב, מי יכול ללכת עד הברכיים 
 בשלג, כך שבוע שלם.

רבאיי,  -אחרי שבוע יצאתי. כאשר התחלתי ללכת, ראיתי מרחוק בן אדם 
אדם הנראה כמו ראביי. הוא היה חבוש כמו רבאיי, בצילינדר, אתם ידועים 

 דר? כן, היו לו משקפיים על האף. אדם קצת נמוך, ככה.מה זה צילינ

חשבתי לעצמי "באתי לאמריקה, ואולי עוד אצטרך לדרוש בבית הכנסת 
שלו, מי יודע. כי יכול להיות שהוא רב בבית כנסת אורטודוכסי. אז הקדמתי 
לו שלום בנוסח האמריקאי, אמרתי לו כבר ממרחק: "גוד ביי ראביי, גוד ביי", 

 נה.הוא לא ע

חשבתי לעצמי "איזה אדם זה? אני לא מכיר אותך, אתה לא מכיר אותי, 
 אבל אני אומר לך שלום, מדוע שלא תענה לי?!"

 טוב, מה אפשר לדעת, אולי הוא גאותן, ושמא לא הבחין כל כך.

 התקרבתי עוד כמה פסיעות, ושוב נעניתי לו בראשי: "גוד ביי ראביי".

 והוא לא ענה.

 מתנהג כך, וכי זו הנהגה של בן אדם?!"כבר כעסתי, "למה 

התקרבתי יותר, ואז הבנתי מדוע אינו עונה. הרבאיי היה מעשה ידי 
 הילדים. הם עשו ראביי משלג:

 ראביי מקרח. ראביי משלג, לא יכול לענות...

הבנתם?! זהו אשר קרך בדרך, כאשר האדם הוא רבאיי, אבל רב משלג, 
 מנו לכלום.ראביי קפוא, אוי אוי, אין לצפות מ

הקב"ה יעזרנו, ודאי, ודאי נקבל סייעתא דשמיא אם רק נרצה ונעלה 
בתורה וביראת שמים ובמידות טובות ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו 

 אמן ואמן!

 

 :להגיד"  –רבי יעקב גלינסקי זצ"ל  מאוצרות המגידים" 

 

בניסן היה ובאותו "יתבון ועסקין בהלכות מצוות העומר שהרי אותו יום טז 
היום היו מקריבין עומר בזמן שבית המקדש היה קיים. אתא המן לגבייהו, אמר 
לון במה אתון עסקין, אמרו לו במצות העומד. אמר להו והדין עומרא מהו 

אלא דשעורין,  -דדהב או דכסף? אמרי ליה לא דדהב ולא דכסף ולא דחיטין 
סגיין  -נטרין? אמרין ליה אמר לן בכמה הוא טימיה דידיה הוה בעשרה ק

קומו דנצחון עשרה מנכון לעשרה אלפי ככרי כסף  -דעשרה מנין, אמר לן 
 דילי!" )אסתר רבה פרשה י'(.

 צוחקים על כל העולם

חז"ל מספרים כי כאשר המן קיבל פקודה מאחשורוש להרכיב את מרדכי 
, הוא על הסוס, בינתיים, עד שהשיג בית מרחץ ובלן בשביל לרחוץ את מרדכי

התעניין היכן מרדכי, באיזה מקום אפשר להשיג אותו בשעה כזו? אמרו לו כי 
כיון שהוא עומד בראשות ישיבה של ארבע מאות תלמידים, הוא אומר עכשיו 

 שיעור.

 נסע לבקר בישיבה. -טוב, המן 

ראש הממשלה הגדול בעולם, נכנס להיכל הישיבה. הוא המתין בצידי בית 
 ר. כאשר השיעור הסתיים, שאל המן: "מה לומדים?"המדרש עד סיום השיעו

 "למדנו סוגיא של קמיצה" השיבו לו כמה תלמידים.

 "מה זה קמיצה?"

"כשיבנה בית המקדש יצטרכו לעבוד בבית המקדש בעבודת הקמיצה, 
הלא צריך לדעת איך  -בקרבן מנחה או בעומר, ואנו לומדים את הדינים" 

העבודה הקשה ביותר של הכהן בבית לעשות ולקיים את הקמיצה, כי זו 
 המקדש.

נשא המן את קולו בחרדה ואמר להם: "הקומץ שלכם הכריע את עשרת 
אלפים ככרי כסף שאני נתתי" )ראה לשון המדרש המובא לעיל בראש 

 הדרשה(.

שואלים המפרשים מה קרה שהמן התפעל כל כך מלימוד סוגיא זו, יותר 
'חרדל' או 'הרחקת נזיקין' בפרק לא מאשר אם היו לומדים למשל סוגיא של 

יחפור, ממה המן נדהם כל כך עד הכריז כי "הקומץ שלכם הכריע את עשרת 
 אלפי ככרי כסף שלי"?!

 רבותי, תשמעו טוב,

כשאמרו להמן הרשע שמרדכי אומר שיעור, הוא חשב לעצמו, הלא יש 
גזירה להשמיד ולהרוג את כל היהודים, וא"כ על מה הוא אומר שיעור? 
מסתמא שיעור בהלכות קידוש השם, גם משוחח עם התלמידים על העולם 

 -הבא שמוכן ומזומן להם, או שלכל היותר הוא מדבר על איסור עבודה זרה 
יהרג ואל יעבור, יש הרבה סוגיות ללמוד. כי הרי כבר יצאה גזירה על פני כל 

ותיר לא לה -להשמיד להרוג את כל היהודים  -מאה ועשרים ושבע המדינות 
 זכר של יהודי אחד.

 והנה הוא נכנס לבית המדרש ושואל "בחורצ'יק מה לומדים?"

 "יבנה בית המקדש".

רבונו של עולם! איזה מקדש ואיזה יבנה המקדש, הרי הורגים את כולם, 
להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים ואתם  -הרצים כבר יצאו דחופים 
 לומדים על יבנה המקדש?!

גלינסקי, שואל אתכם, מה באמת הרהרו תלמידי מרדכי הצדיק ואני הרב 
 כאשר למדו את סוגיות קמיצה, מה חשבו לעצמם?

הם חשבו בליבם ובמוחם, המכתבים "להשמיד ולהרוג" שהגיעו לתא 
הדואר של הגויים, כל זה לא מעניין אותנו, אגרות המלכות מעניינות את עיתון 

שיבנה בית המקדש  -יש תורה ובה כתוב  "מעריב" או "ידיעות אחרונות", לנו,
 ויקריבו את העומר, ולכן עלינו ללמוד, וללמד טוב, הלכות קמיצה.



 

 טז 

השתומם המן, התפעל הזדעזע ונחרד ואמר, אם יש לכם תורה כזו 
שצוחקת מכל העולם וכלום לא מעניין אתכם, כאשר ברחוב יש מודעות ענק 

קים ב'שיעור כללי' בהלכות מתעמ -בחורים צעירים  -להרוג ולאבד אתם  -
 קמיצה של בית המקדש, נגד עם כזה, שיש לו תורה כזאת, אתו אני אבוד...

שם  -המן לא נשבר כאשר תלו אותו, הוא ראה את הסוף הרבה קודם לכן 
תראו כח של עם מקבלי תורה למודי סבל, היודעים וצוחקים  -בבית המדרש 

 מהכל "יבנה בית המקדש".

צוחקים? מפני שכך כתוב בנביא שיבוא גואל ויבנה ולמה באמת הם 
המקדש! "אשר נתן לנו תורת אמת!" היא האמת. תכתבו מה שאתם רוצים, 

 אנו מצפצפים עליכם.

הכח של עם ישראל, החושב על העתיד לא על ההווה. והמן הרשע התפעל 
מאד, כיצד עם, עומד גבוה כל כך עם תורתו. הרב ובני ישיבתו מסתכלים על 

 העולם כחגבים: הם העם הנצחי. כל

 

 :ומתוק האור"  –רבי שלמה לוינשטיין  מאוצרות המגידים" 

 הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך

"משל דאחשורוש והמן למה הדבר דומה? לשני בני אדם, לאחד היה תל 
בתוך שדהו, ולאחד היה לו חריץ בתוך שדהו, בעל חריץ אמר: מי יתן לי תל 

בדמים! בעל התל אמר: מי יתן לי חריץ זה בדמים! לימים נזדוגו זה אצל זה,  זה
אמר לו בעל החריץ לבעל התל: מכור לי תלך! אמר לו: טול אותה בחנם, 

 והלואי" )מגילה יד, א(.

כמו בעל התל שרצה להפטר מתלו, כך רצה אחשורוש להשמיד את 
ם, סרב אחשורוש היהודים, וכשהמן הציע לו כסף תמורת הריגת היהודי

 לקבלו, ואמר: "הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך".

מבאר ה"חתם סופר": מאז ומעולם הגויים רוצים לכלותנו, והם נוקטים 
 בשתי שיטות בנסיונם לבצע את זממם:

השמדה רוחנית, להכריז כי "ככל העמים בית ישראל",  -השיטה האחת 
בפניהם את כל הדלתות, והכל מתוך  לתת ליהודים שויון זכויות ולפתוח

 מחשבה שהם יתבוללו, וכך תכחד היהדות מן העולם.

השמדה פיסית, על ידי גזרות שמד, פוגרומים ועלילות  -השיטה האחרת 
 דם.

אחשורוש רצה להשמיד את העם על ידי התל, כלומר להגביה את העם, 
בן כשר לגרום לכך שהם יהיו כמו כולם, שהם יוזמנו לשמתה שהיה כמו

אכילה מרובה משתיה, אף  -למהדרין, "כדת של תורה, מה דת של תורה 
 אכילה מרובה משתיה". -סעודתו של אותו רשע 

כך הוא קיוה להשכיח מהם את עובדת היותם בגולה, ולעשותם "אזרחי 
שושן תהיה בירתם וארמון המלך בית מקדשם. מסיבה זו  -העולם הגדול" 

כדי שלאחר שהיהודים יראו  -בכלי המקדש  הוא גם השתמש באותה סעודה
את כלי המקדש בבזיונם, לבם יהיה גס בהם, ושוב לא יחשבו בערגה על ימי 

 העבר בירושלים...

שיטת החריץ, להשמיד ולכלות  -המן, לעומת זאת, דגל בשיטה השניה 
 את כל היהודים ביום אחד.

ביניהם  לפיכך, כשנפגשו שני הרשעים בעלי המטרה המשותפת, נרקמה
 ה"עסקה", מתוך תקוה ששיתוף הפעולה יביא לתוצאה המיוחלת...

 

 הכסף נתון

רבי ראובן קרלנשטין ספר אודות שני אחים שונים זה מזה, האחד היה 
תלמיד חכם גדול ואילו אחיו היה דתי 'פושר', שלא הקפיד במיוחד על דקדוקי 

אח תומך כלכלית הלכה. אך למרות ההבדל התהומי שהיה ביניהם, היה אותו 
באחיו הת"ח, ומדי חודש בחודש העניק לו תמיכה הגונה בלב רחב. כשנשאל 
פעם אודות הסיבה למענק הקבוע על אף שהוא מנהל אורח חיים מרוחק כל 
כך, הסביר שבבחרותו למד בישיבת חברון, וראש הישיבה, הרב יחזקאל סרנא 

ברק לשהיה בת שבוע  זצ"ל, היה נוהג מדי פעם לשלוח קבוצות בחורים לבני
 ימים, שבה יוכלו לפגוש את החזון איש ואף לדבר עמו בלימוד.

"אני", סיפר האיש, "לא הייתי ברמה למודית ראויה על מנת שאוכל לדבר 
עם החזון איש בלימוד, אך אף על פי כן צרף אותי ראש הישיבה לאחת 

יתו של החזון הקבוצות הללו. ואני מצאתי את עצמי בבני ברק, נכנס ויוצא בב
 איש".

"מה שדברו שם בלימוד אינני זוכר", המשיך להעלות את זכרונותיו, "למען 
האמת, סבור אני כי גם אז לא הבנתי דבר מן הסוגיות המדוברות... אך נכס 

ראיתי אנשים נכנסים ויוצאים ללא הרף  -אחד בכל זאת נותר חקוק בעצמותי 
מגרת כשבידיהם סכומי כסף עצומים, החזון איש היה מכניס את הכסף ל

שולחנו, ועוד לפני שיצא התורם מן הבית, כבר נכנס אדם שהיה זקוק לכסף 
הזה. החזון איש היה ממהר לפתוח את המגרה ולהעביר את הכסף למטרה 

הרצויה. סכומי כסף אדירים עברו תחת ידו של החזון איש, אבל הם לא 
תכליתו  השפיעו עליו כלל!! למדתי באותו שבוע כי כסף בא וכסף הולך, ולא זו

 של האדם בעולמו.

 

 הכסף נתון

תושביה היהודיים של העירה סבלו מרה ממלוה בריבית שניצל את 
חולשותיהם וגבה מהם סכומים עצומים תמורת כל הלואה שהיא, המצב הגיע 
עד לכך שכמעט כל המשכורות העתידות להכנס בשנה הבאה לחשבונם של 

ה צעקה גדולה בעירה, אנשי העירה היו משועבדים לו... בשלב זה קמ
ומשלחת נכבדת הגיעה אל הרב ובקשה בתחנונים, שיפעיל את סמכותו 

 ויושיע אותם מאימתו של זה.

כעבור ימים אחדים נקרתה בפניו הזדמנות נאותה. היה זה בהלויתו של 
אחד מבני העירה, בין עשרות האנשים שהגיעו ללוות את הנפטר לבית עולמו, 

ה בריבית שהתעשר מעסקיו המפוקפקים. מלבד הבחין הרב גם באותו מלו
מעשיו המגונים, היה אותו איש גם קמצן חסר תקנה, קמצנותו עמדה ביחס 

ככל שגדל עשרו, כך הלך מצב קמצנותו והחמיר.  -ישיר לעשירותו הגדולה 
ועל אף שלא היו לו ילדים כלל, ולא היתה כל תכלית באגירת כספו, עדין היה 

 , ואפילו חמאה לא היתה עולה על שולחנו.אוכל אך ורק לחם יבש

הרב שחפץ לנצל את ההזדמנות להחדיר באותו קמצן שעשק את כל אנשי 
העירה מעט תוכחות ולהעמידו על מקומו, החליט להקדיש את ההספד 
לסופם של נכסי העולם הזה לאחר מותו של אדם. הוא בקש מהמלוים להניח 

 את המטה והחל בהספדו מרטיט הלבבות:

בותי, אנא הביטו וראו מה סופו של אדם! כל חייו הוא עובד ומנסה "ר
לחסוך ולאגור לו מעט כסף ליום פקודה, מפעם לפעם אף מאיר לו מזלו והוא 

 מצליח במקח וממכר. אך הנה הוא מת, ומה הוא לוקח עמו?!".

אין בהם ולו כיס אחד כדי לשאת  -"התבוננו בתכריכים שהוא עטוף בהם 
ם הבא! חז"ל מסבירים שאדם נולד בידים קפוצות, משום שהוא בו רכוש לעול

מנסה להוכיח לעולם כולו: "באתי הנה כדי לתפוס את העולם כולו! אמנם גם 
אני  -רבים לפניו אמרו זאת, אולם איש עוד לא הצליח בכך. אך עוד תראו 

אהיה הראשון שיצליח בכך!"... אולם בפטירתו ידיו של אדם פשוטות ובכך 
מודה: "לא הצלחתי לקחת מאומה"... הנכס היחיד שנותר לאדם מן הוא 

העולם הזה הם המצוות והמעשים הטובים שהצליח לאסוף במהלך שנות 
 חייו".

הרב השתתק מעט ובחן את רושם דבריו על פני אותו מלוה בריבית, ניכר 
היה כי הדברים נוגעים ללבו והוא מאזין אליהם בכובד ראש. ובשביעות רצון 

 שיך הרב בדבריו.המ

"'הנכם מבינים', קרא הרב בעודו מתבונן שוב על הקמצן שעושק את 
הצבור, וכאשר הבחין בלחלוחית חשודה בעיניו הגביר את קולו, 'מה שתתנו 
לצדקה הוא הדבר הנצחי היחיד שיוותר לכם! כסף אינו חזות הכל! הרכוש 

 העקרי שיש לכם הוא קיום המצוות והמעשים הטובים'".

מצן נגב את עיניו הלחות במטפחתו, והחל מפלס לו דרך אל הרב. "הק
בהגיעו פתח את פיו ואמר: 'כבוד הרב, עליכם לדעת, כבר אינני צעיר, ושנים 
רבות חלפו מיום הולדתי השמונים. במשך שנים אלו השתתפתי בעשרות 
לויות, ושמעתי עשרות הספדים, אולם הספד כמו של היום מעודי לא 

, ולאחר שתיקה קצרה המשיך: 'אמנם גם כעת אי אפשר להמלט שמעתי!!...'
 מבקרתי, אולם אומר אותה לכבוד הרב בפעם אחרת'"...

"למשמע הדברים התחדדו אזניו של הרב והוא הפציר בעשיר להשמיע 
לפניו את דברי הביקורת שלו, עד שלבסוף נתרצה האיש ואמר: 'אני סבור 

כדי שכולם יבינו בדיוק על מה מדובר.  שחבל שהרב לא דבר באופן ברור יותר,
אני משוכנע כי עוד היום בערב בשעות קבלת הקהל שלי, יבואו אנשים רבים 
ויבקשו הלוואות רבות. וכאשר אני אפרוש לפניהם את התנאים שלי, ואומר 
כמה אחוזים בדיוק אני דורש, הם יתווכחו אתי ויסרבו לשלם. כמה חבל 

רור עד כמה מקולקל מנהגם, כיון שכסף שאותם אנשים לא שמעו ממך בב
 אינו שווה מאומה!'...".

ובנוגע אלינו, פעמים רבות לומדים שומעים ומתבוננים בעניני מוסר, אך 
לא מפנימים זאת הלכה למעשה, וכפי שמספר מו"ר רבי ראובן קרלנשטין 

: מעשה במלמד ששוחח עם תלמידיו על התגברות עניני תאוות האכילה, זצ"ל
מידים השתכנעו והתחיבו, למחרת, ישבו התלמידים בסעודת מצוה, כל התל

וכשהגישו את הגלידה בסוף הסעודה רמז המלמד לתלמידו שהנה הנה הגיע 
 כי חשבו שהכוונה היתה למרק.... -הזמן לקיים את החלטתם, אך הם ענו 

 

 והעם לעשות בו כטוב בעיניך

בעיניך", הלא היה לו "והעם לעשות בו כטוב  -מדוע נקט המלך לשון זה 
 לומר להמן בפשטות שיכול לאבדם?



 

 יז 

מובא בספר "כרם חמד": אכן מן השמים נתנו מלים אלו בפיו, וכל כך למה? 
לפי ש"כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב" )ח,ח(, 
ובכל זאת יש דרך להנצל מגזרת המלך: כאשר נוסח הדברים אינו חד משמעי 

 לכאן ולכאן.ונתן לפרשם 

וכעין המעשה שמובא בעשיר גדול אחד שנאלץ לנסוע מארצו לארץ 
רחוקה וצרף אליו את עבדו לשרתו. כעבור זמן, בעודו שוהה הרחק מביתו 
ומארצו, חלה העשיר ונטה למות. בארץ מגוריו נשאר בנו יחידו ומחמד נפשו, 

פני העבד והבשורה הרעה של חוליו של אביו לא הגיעה אליו. חשש העשיר מ
שיירש את כל רכושו וינשל את בנו מן הירושה. מה עשה? הותיר בידי העבד 

יתן לבני, והשאר יהיה  -צוואה שבה כתב בזה הלשון: "כל מה שירצה העבד 
 של העבד".

שמח העבד בלבו, טמן את הצוואה בכליו וחכה בקוצר רוח ליום שבו יוכל 
 לממש את הצוואה ולהתעשר עושר רב.

קצר מת אדונו העשיר. מהר העבד לשוב לארצו של העשיר.  כעבור זמן
מיד בהגיעו פנה לבית הדין ובקש לקיים את צוואת המת. הוא הושיט לדיינים 
את הצוואה שבידו. הדיינים בדקו וחקרו את אמיתותה של הצוואה, בחנו את 
כתב ידו וחתימתו של המת, ולבסוף אשרו את מקוריותה. אך כשקראו את 

אה התעוררו אצלם ספקות: היתכן שאב יוריש את כל הונו ונכסיו לשון הצוו
הרבים לעבדו, וישאיר את בנו בחוסר כל, מלבד מה שיואיל העבד לתת לבנו? 

 ואז הבריקה במוחם הכוונה הנסתרת שטמן העשיר בנוסף הצוואה.

פנו לעבד ושאלוהו: "אמור נא, כמה תחפוץ לתת לבן אדונך מכל הונו של 
 אביו המת?

 יב העבד: מאה זהובים.הש

ואז הכריזו הדיינים: מצווים אנו לקיים רצון המת ולמלא צוואתו, ועל כן 
פוסקים אנו כי כל הונו ונכסיו של העשיר ינתנו לבנו, מלבד מאה זהובים 

 שיזכה בהם העבד...

למשמע הדברים כמעט פרחה נשמתו של העבד. כששבה אליו רוחו, זעק 
זה תאמרו כי באתם לקיים רצון המת, הלא ההפך לעבר הדיינים בזעם: "כיצד 

הוא הנכון, אתם מעוותים את הדין! הרי אדוני צווה בצוואתו להוריש לי את 
כל נכסיו, והותיר בידי הזכות לתת לבנו ככל אשר אחפוץ, וכיצד אתם מעזים 

 להפוך את הצוואה על פיה?!".

בזה לקיים רצון  אמרו הדיינים: "חלילה לנו לעוות את הדין, אדרבה, באנו
המת! מקובל בדרך העולם שאדם מוריש את ממונו ונכסיו לבניו, ואכן גם 
במקרה שלפנינו אם נדקדק בנוסח צוואתו של המת נמצא שכך כיוון בדבריו: 

'יתן לבני', והלא העבד אמר לנו  -לטול לעצמו'  -'כל מה שירצה העבד" 
עצמו, על כן זאת שמלבד מאה זהובים הוא רוצה לטול את כל הירושה ל

אותם מאה זהובים  -פסקנו, שכל הירושה תנתן לבן, 'והשאר יהיה של העבד' 
 יטול לעצמו...".

וכמו כן כאן. אמר אחשורוש להמן: "והעם לעשות בו כטוב בעיניך", ואחר 
כך כאשר נהפכה הגזרה, נותרה הבעיה איך לקיים את דברי המלך, שהרי "כתב 

 יב".אשר נכתב בשם המלך אין להש

אלא שלא בכדי, מן השמים, שמו בפי המלך את הלשון שנקט. וכך 
מה שנחשב בעיני המן לטוב,  -נתפרשו דבריו: "והעם לעשות בו כטוב בעיניך" 

 אותו יש לעשות לישראל! -והיה רוצה זאת לעצמו 

וכן שב הדבר ונתקים בהמן בפעם נוספת, כשאמר לו אחשורוש )ו,ו(: "מה 
ך חפץ ביקרו". סבר המן שבודאי כונת המלך להמן לעשות באיש אשר המל

"ויאמר המן בלבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני". או אז כל  -עצמו 
נאלץ לעשות למרדכי, אשר המלך חפץ  -מה שחפץ המן לעצמו, 'כטוב בעיניו' 

 ביקרו.

 

 :מעיין המועד"  –רבי שלום מאיר ולך  מאוצרות המגידים" 

 היהאיש יהודי 

שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי: 'מפני מה נתחייבו ישראל כלייה', 
 בדורו של אחשוורוש?

הם ידעו את הסוד: דברים אינם קורים "סתם כך". לא במקרה מתמנה 
צורר כהמן הרשע למשנה למלך, לא במקרה מקבל הוא את תמיכת המלך 

מנער ועד  -דים ואת הסכמתו למזימה "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהו
זקן, טף ונשים ביום אחד. כנראה עברו עבירה נוראה, שבגינה איבדו את הזכות 
לחיים. שבעטיה החליטו בשמים שאין להם עוד תקווה. שאין להם לעם זה 

 זכות כיום! מהי עבירה איומה זו?

 "אמר להם: 'אימרו אתם'".

אה, במגילת אדרבה, עיינו ומצאו! והם הבינו שסיבת הגזירה רמוזה, כנר
אסתר עצמה. שכן זה 'סיפור סגור', הפותח בסיבת המאורעות וממשיך עד 
לתשובה ולישועה. במה פותחת המגילה, במה היא מתחילה? בסיפור על 
הילולה וחיננה: "ויהי בימי אחשוורוש... עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל 

כבוד מלכותו פרס ומדי, הפרתמים ושרי המדינות לפניו, בהראותו את עושר 
ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים, שמונים ומאת יום. ובמלאת הימים האלה 
עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטון משתה 
שבעת ימים... מיטות זהב וכסף על ריצפת בהט ושש... והשקות בכלי זהב 

 וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך".

 או. "אמרו לו: 'מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע'".ומצ -עיינו 

מדהים לעקוב אחר קו המחשבה של גדולי האומה! במבטם החודר 
איבחנו נקודת אבדון, שאול תחתית, במקום שאנו לא היינו מבחינים אף 

 בסדק קל!

 הבה נבחן את הדברים, וכאמור: מנקודת מבטם של חכמינו.

וחה. היה זה כשישים שנה לאחר עם ישראל נמצא בגלות, גלות די נ
מאורעות החורבן ומרחץ הדמים של נבוכדנצר מלך בבל, שהשליט שילטון 
טרור ואימה. "כל ימיו לא נראתה בת צחוק בפני הבריות". ואז קם שילטון 
החסד של פרס. כורש אף הרשה לשוב ולבנות את בית המקדש, אלא 

ותים, הנוכרים שישבו שהבנייה הוקפאה עקב מלשינות והתנכלויות מצד הכ
 בשומרון.

אבל המצב הבסיסי נותר בעינו: עם ישראל היה בגלות, גם אם בגלות נוחה, 
והמלך היה דיקטטור חסר מעצורים. הן סופו הוכיח על תחילתו. בהתקף זעם 
הוציא להורג את ושתי אשתו, בקור רוח הורה להשמיד את כל היהודים, 

ה למלך, ולהרשות ליהודים להרוג וברגע אחד הורה לתלות את המן, המשנ
 שמונים אלף מבני עמו.

ושליט יחיד זה חוגג שלוש שנים לעלותו לכס המלוכה, ומזמין את כל 
 תושבי שושן להשתתף במסיבה.

נתאר לעצמנו מה הייתה תגובתו, לו מיגזר שלם, עם ישראל כולו, היה 
 עומד מנגד, אינו חוגג עימו! אינו שמח בשמחתו!

עם אחר פעם בנבוכדנצר קודמו. עם שהוגלה מארצו, עם אשר מרד פ
וממשיך בקשיות עורפו,  -ועכשיו מבקש הוא לשוב ולכונן את עצמאותו 

 במרידותיו...

 למה היה אחשוורוש מסוגלת בהתקפי טירופו, בהפכפכנותו...

לא זו בלבד, אלא שמהכתוב ומדברי חז"ל משמע, שהאוכל היה כשר, "כי 
ביתו, לעשות כרצון איש ואיש". והלוא אף בספק  כן ציוה המלך על כל רב

ספיקו של פיקוח נפש של יחיד מותר לאכול אוכל שאינו כשר. וכאן, כאשר 
עלולים לעורר את חמתו של עריץ החוגג את יום הכתרתו ולסכן את כל העם 

 לא כל שכן? -

 כלום לא היו צריכים, ואולי אף חייבים, ללכת למשתה?

 והתשובה היא: לא.

כי היהודי לא השתתף במשתה, ואף ציווה לבני עמו שלא להשתתף מרד
בו. הדרך בה חוגגים הגויים אינה דרכנו. המראות שייראו שם, הקולות 

יש  -שיישמעו שם, לא. מה עוד, אנו שרויים באבל לאומי. בית המקדש חרב 
ללכת אל המלך, להביע לו נאמנות, לשגר לו דורון. להתנצל, לומר שאנו נחוג 

 חגו בדרכנו, בתפילה לשלומו והצלחתו. את

אבל דעתו הייתה דעת מיעוט. ולמעשה, דעת יחיד. "איש יהודי היה ושמו 
 אומר המדרש... -מרדכי. אל תקרא "יהודי" אלא "יחידי" 

ובכן, לא שעו לדבריו של מרדכי. לא שעו לאזהרותיו, ונהרו למשתה. ונניח 
אות אסורים, בקלות ראש, נניח שאמנם נכשלו במאכלות אסורים, במר -

 -ואולי אף בחטא בפועל. נניח 

האם על דבר כזה צריכה לבוא גזירה כזו של "להשמיד להרוג ולאבד מנער 
 ועד זקן, טף ונשים", מבלי להשאיר שריד ופליט?!

והתשובה היא: לא, המעשה אינו נורא כל כך. אבל סיבתו אם כל חטאת! 
שורש כל רע. הם המרשם לאובדן פיק הברכיים, הבהלה והתבוסתנות, הם 

 הכל, עד לאובדן הזהות והייחודיות!

אם גילו חיסרון זה, מגרעת זו באופיים, תדרדרם עד תהום. תכונתם של 
הרשעים היא, שהם "כמוץ אשר תדפנו רוח", בלא יכולת עמידה על עקרונות. 
 נסחפים בלא עוגן. בידי רוחות זרות, ורוחות סערה פנימיות: "הרשעים, הם

 ברשות ליבם". אדם כזה, אבוד מראש!

נתבונן סביב ונראה מה גדול כוחה של האופנה. כולם רצים בגללה להחליף 
כל המלתחה. פוסלים בגדים שרק אתמול נראו כה יפים ומתאימים, משנים 

 מדוע? -טעם כזיקית, ומפרנסים תעשיה שלמה 

 "כולם". -דעת הקהל  -כי הרודן ציווה 

של הפירסומת. היא מכתיבה לנו מה לרכוש, מה נראה מה גדול כוחה 
לצרוך, מה לרצות. הרי זה "אחשורוש" מודרני, טיראן אכזר, מכבש לחץ. לא 

 תהיה "אין" אם לא תרקוד לצלילי חלילו, אם לא תשתתף בהילולה שלו...

אתה יודע מה טוב בשבילך. מה נחוץ לך, מה כדאי לך. מה אתה צריך. 
נשמעת פקודתו של הדיקטטור, של "דעת  החלטת על דרכך. אבל לפתע

 ואתה נמס, מתמוסס, נמוג ואינך... -הקהל" 

 איפה האישיות, איפה הרצון, איפה חוט השדרה?



 

 יח 

עומד אדם בתור לרופא. השעה מתאחרת, צריך להתפלל מנחה. עוד מעט 
 כאן, לעיני "כולם"? לא, לא נעים... -יהיה מאוחר. אבל 

י מה אתה נרתע? האם זו בושה, האם זו למה לא? ממי אתה מתבייש, מפנ
עבירה? הרי אתה רוצה לעשות דבר שהוא חשוב, אמיתי, קדוש, נחוץ. מדוע 
אתה נרתע מפני מבטו של אדם שאינך מכירו, ואינך מעריכו, ודעתך אינה 

 האם זה משנה? -כדעתו? ואם הם שניים, מאה או אלף 

ינים כל כך: עשה מה הרי הם זמ -למה להמציא תרגילים לפיתוח האישיות 
 עצמך! -שאתה חושב לנכון, היה אתה 

 על שנסחפו "עם כולם". -"מפני מה נתחייבו ישראל כליה?" 

מי הצילם? מרדכי היהודי, האישיות החזקה, שאינה נסחפת עם הזרם, 
 בראותו את המן, "לא קם ולא זע ממנו", אפילו לא זיע, שינוי תנוחה!

 ", אלא "יחידי"!אל תקרא "יהודי -"איש יהודי" 

"איש", זה מרדכי. ושאל הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל: והשאר, מה 
 היו? וענה: השאר, היו כבשים...

 ואנחנו, מה?...

 

 איתותים
מסופר, שכאשר היה הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל ילד קטן, שאלו 

אחשוורוש, אביו: "אמור לי, כששמע מרדכי שבגתן ותרש זוממים להרוג את 
 מדוע הסגירם. מה היה איכפת לו שהעולם יחסר גוי אחד?"

 שמע הילד, והשיב על אתר: "כשהסגירם, התפטר העולם משני גויים"...
צחוק צחוק, אבל השאלה במקומה, קושיא חמורה: ארבע שנים נחבאה 
אסתר, עד שנתפסה למלכות. ולבסוף, "ותלקח אסתר", בעל כרחה. אין לנו 

טערה אותה צדקת, וכמה הצטער מרדכי. עינוי מתמשך היה מושג כמה הצ
זה. והנה נודע למרדכי על המזימה להרעיל את אחשוורוש. אם יצליחו, 
תשוחרר אסתר. תפדה ממאסרה הכפוי. מדוע התערב, מדוע לא הניחם לבצע 

 זממם? זו שאלת המדרש.
מתוך  נענה אף אנו חלקנו. בגמרא סיפרו, שאילפא ורבי יוחנן עסקו בתורה

הדחק, עד שהחליטו להנהיג בתורתם מנהג דרך ארץ ולצאת לסחורה. בדרכם 
ישבו לסעוד לבם בצילו של כותל. שמע רבי יוחנן קול מלאך שאומר לחבירו: 
בוא ונפיל עליהם הכותל, שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. ענהו חבירו: 

ע דבר מה, הניחם, שאחד מהם עומדת לו שעתו. שאל את חבירו אם שמ
והשיב בשלילה. אמר: שמע מינה, שאני הוא שעומדת לו השעה. חזר על 

 עיקבותיו, והיה לראש הישיבה.
ולאו דוקא שיחת מלאכים. בתלמוד הירושלמי אמרו: הולכים אחר 
שמיעת בת קול, מה טעם: "ואוזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר, זה הדרך 

כשעלה נכשל באצבעו, ושמע לכו בו" וסיפרו: בר קפרא עלה לעיר אחת, 
תינוקות קורין: "אם בגפו )לשון נגיפה ומכה( יבוא, בגפו יצא". אמר: כמדומה 

 שלא תעלה כאן בידי אלא מכה זו בלבד, וכך היה לו.
רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש ביקשו לראות פני שמואל. אמרו: נלך אחר 

ת: "ושמואל מת", שמיעת בת קול. עברו לפני המלמד, ושמעו קול התינוקו
 כיוונו השעה, וכך היה.

רבי יונה ורבי יוסה ביקשו לבקר את רבי אחא, שהיה זקן וחולה )וחששו, 
שעד שיבואו, ימות(. שמעו קול אישה ששאלה לחברתה: כבה הנר? ענתה לה: 

 לא כבה ולא יכבה נר ישראל.

והגאון הקדוש רבינו צדוק הכהן מלובלין זצ"ל ביאר בזה מה שאמרו 
קדוש ברוך הוא המליך את אברהם אבינו אף על עיניו ואוזניו. ופירש הר"ן, שה

שלא ישמע ולא יראה אלא דבר מצוה. והיינו שמכל דבר שיראה וישמע יבין 
הוראה לעבודת ה' יתברך, כי יבין שלא לחינם המציאו לו שישמע דבר זה או 

תראה יהיה לך יראהו. וזהו שנאמר: "והיו עיניך רואות את מוריך", שכל מה ש
 למורה. ואמרו: " איזהו חכם, הלומד מכל אדם".

וידוע המעשה במגיד מפולנאה, בעל "תולדות יעקב יוסף" זצ"ל, שבא לפני 
הבעל שם טוב הקדוש זצ"ל לשמוע עיקרי משנתו. בתוך הדברים, נקש רוכל 

מוכן הוא  -נכיר בחלון, ושאל האם יש גרוטאה לזרוק או כלי שבור לתקן 
הגרוטאה ולתקן הכלי. ענהו הבעל שם טוב: "כל מה שיש להשליך לקנות 

השלכנו, ומה שיש לתקן כבר תוקן". והנכרי בשלו: "חפש טוב, ודאי תמצא!" 
קם הבעל שם טוב והלך למחסן. כעבר שהות קצרה חזר ובידו כלי שבור. קבעו 
מחיר, והנכרי פנה לתקנו. הבחין הבעל שם טוב שאורחו הרם מקפיד שהפסיק 
שיחתו עימו לחיפוש אחר גרוטאה שבורה. התנצל, ואמר: "מבין מר, אין זה 
מקרה שנכרי זה הגיע עתה ואמר מה שאמר. אנו מפליגים בשיחתנו לרומו של 
עולם ובונים בשמים עליותינו. ברם, האם היסודות מוצקים, המידות 
מושלמות, היראה קודמת לחכמה. שאם לא כן, אלו בנייני תוהו וסופם 

סה! שלחו נכרי זה להפסיקני. לשאול, האין גרוטאה להשליך, או כלי שבור קרי
לתקן. לעקור מידה רעה, ולתקן ולשפר מידה טובה. ואני, זחוח דעת, השבתי: 
מה שהיה לזרוק כבר זרקתי, ומה שהיה לתקן כבר תיקנתי. אמר לי: חפש טוב, 

.. סיימו ואם תחפש תמצא. קמתי, וחיפשתי, ומצאתי. יש עוד מה לתקן".
שיחתם בה הפך בעל ה"תולדות יעקב יוסף" לאחד מגדולי תלמידי הבעל שם 
טוב, ובהפרדו ממנו אמר: "רבי, כל דבריכם קיבלתי. אבל לחשוב ששולחים 

 זאת איני יכול לקבל!" -מסרים מן השמים בפי רוכל נכרי 
השיבו הבעל שם טוב: "אל תאמר איני יכול, אמור: איני רוצה". כי מחייב 
הדבר. לראות בכל התרחשות, בכל דיבור, איתות ורמז. לחתור לליקחו, 

 ולפעול לפיו.
יצא בעל ה"תולדות יעקב יוסף" מבית הבעל שם טוב, והימים ימי הפשרת 
השלגים. הדרכים בוציות וטובעניות, ועגלה התהפכה על משאה בסוף הרחוב. 

קב יוסף", וקרא: עמד לידה העגלות, וציפה לעזרה. ראה את בעל ה"תולדות יע
 "קרב הנה, רבי. עזור לי להעמיד את העגלה על אופניה!"

 התנצל הרב: "מה כוחי, אדם קשיש? איני יכול לעזור כאן"...
 השיבו העגלון בזעף: "אל תאמר איני יכול, אמור: איני רוצה"...

 ניגש הרב, ויחד עם העגלון הקים את העגלה.
 בכך צדקת!"... שב לבית הבעל שם טוב, ואמר: "רבי, גם

מעתה, לא יקשה עוד מה ראה מרדכי להציל את אחשוורוש ממזימת 
בגתן ותרש. מדוע לא הניח לאחשוורוש למות, ולסיים בכך סאת ייסוריה של 
אסתר. משום ששאל עצמו: מדוע הזדמנתי לכא, ומדוע הזדמנו הם לכאן, 

אם ומדוע השמיעו מזימתם באוזני, וסובבו מן השמים שאבין לשונם. 
 השמיעוני כדי שאפעל! -השמיעוני כן 

אישית, לקבל  ושוב חשב: אולי איני עורך חישוב זה אלא מתוך נגיעה
תגמול כמציל המלך ממוות, שכר וכבוד כיד המלך! לפיכך ניתק עצמו מכל 
נגיעה, וסיפר לאסתר שתספר היא למלך, בשמה. אך אסתר סיפרה זאת בשם 

  מרדכי, והביאה גאולה לעולם!

  בדרך הדרוש 
 )ט, כז( 'וכו עליהם היהודים וקבלו קיימו
, נאמרה ק"ברה אסתר.[ ז] דמגילה ק"בפ ל"חז אמרו
 לבר פירכא להו אית לכלהו רבא ואמר. הרבה שם ודרשו

 מה למעלה קיימו וקבלו קיימו מהכא דאמר מדשמואל
' לי לית מי לשמואל' בתוס והקשו. ש"ע למטה שקבלו
 שכפה.[ פח] שבת' במס אמר גופא רבא והא, פירכא
 כ"ואעפ, לאורייתא רבה מודעא מכאן כגיגית הר עליהם

 קיימו, וקבלו קיימו שנאמר אחשורוש בימי קבלוהו הדר
 :כבר שקבלו מה עתה

 חרבה הארץ היתה הראשון בגלות מדוע לבאר ונקדים
 ישראל וכלל, הלכו נדדו בהמה עד השמים מעוף ושממה

 גדולים שהיו וחבריו דניאל כמו, בגוים ושאנן שקט ישבו
, אחשורוש למלך משנה ואסתר ומרדכי, המלך בבית

 ואנחנו הממלכות לכל ואהובה מהוללה הארץ שני ובבית
 ומשוטטים, בו הצג רגלינו לכף מקום אין וסורים גולים

 בתשובה א"הרשב כתב כבר והנה. ואין' ה דבר לבקש
 נהיה וטענו לאורייתא רבה מודעא לישראל שהיה פ"שאע
 תורת לקיים מוכרחים י"בא מושבם בעת מ"מ הגוים ככל

 ממלכת ממשפט רק תורה במתן אותה מקבלתם לא', ה
, תועבתיהם לרוב בה היושבים הגוים קאה וכאשר, הארץ
 להם ויתן[ מד, קה תהילים] הכתוב אמר מלא ובפה

 שישיבת, ותורותיו חקיו ישמרו בעבור' וכו גוים ארצות
 לפי עתה ונאמר. והמצוה התורה קיום בתנאי היא י"א

 להם היה ועדיין ראשון בבית ישראל שכשחטאו דבריו
 על' ה מארץ וגלו נגרשו אך, בגופם נענשו לא, רבה מודעא

 בהיותם ושוב, נחלתו בארץ ומצותיו משפטיו שמרו שלא
 כ"משא, הגוים ככל, התורה על נענשו לא הגולה בארצות

 על נענשו אז אחשורוש בימי קבלוהו הדר שכבר שני בבית
 :ל"בחו אף המצות ביטול
 דכתיב מאי רב אמר יודא' ר אמר.[ פא] נדרים' במס והנה

 ולנביאים לחכמים שאלו זה דבר', וכו הארץ אבדה מה על
 שנאמר ה"הקב שאמר עד, פירשוהו ולא השרת ולמלאכי

 בתורה ברכו שלא משום, תורתי את עזבם על' ה ויאמר
 ההנאה היא המצות ברכת כי ל"ז ן"הר שם' ופי. תחלה

 על' ה תורת שלמדו וכיון, הנהנין ברכת כמו' ה בדבר ושמחה
 רואה וכל. כ"ע בתורה לא ברכו ורצון מאהבה ולא כרחם

 חטאו והרי, הארץ אבדה מה על מהם איש ידע שלא ישתומם
 ובירמיה' בישעי המפורסמים החטאים כל בנפשותם

 :דמים ושפיכות עריות גילוי ז"ע כמו, מקומות בכמה ל"ובדחז
 נפגעו לא באמת כי, ל"הנ דברינו לפי נכון על יבואר אמנם

 ויחריבה הארץ על חמתו ה"הקב שפך אך, בנפשותם המה
 כסאות ישבו ושמה אחרת לארץ נדדו והמה, עובר מאין

 חטאו כי שראו אחרי לכן, וגדוליהם המלכות בבית למשפט
 מה על שאלו, בגופם המה נענשו ולא וגדולים רבים חטאים

 ואמנם. ובנפשותיהם בעצמם המה נענשו ולא הארץ אבדה
 קבלו שלא לאורייתא רבה מודעא להם שהיה לפי היה זה כל

 ת"הי מבלעדי מי אך, מרצונם ולא כרחם בעל רק התורה
 בתורה ברכו שלא על ואמר ה"הקב שבא עד לכן, ללבב יראה

 ולא כרחם בעל' ה תורת שלמדו, ל"הנ ן"הר' וכפי תחלה
 עוד הקשו שם שבת ובמרדכי' ובתוס. רבה ומודעתם מרצונם

 שגם במרדכי שם ותירץ, מואב בערבות קבלוה הדר הרי
 התורה שאלמלא, י"א ירושת אונס מחמת היה מואב בערבות

 כי[ קסו שורש] ק"מהרי' בתשו והקשה. לארץ נכנסו לא
 לך אתן לי תמכור אם כגון, וזבין' תלוי הוי לא טובה במניעת

 י"שא מרווחת שהלכה לפי ותירץ. אתן לא לא ואם מתנה
. בלבד טובה מניעת ולא וזבין כתליוה והוי מאבותינו ירושה

 זה ודבר[. ב"כ דרוש הערבה דרך] דרכים בפרשת זה כל עיין
 .[:קיט] נוחלין יש' פ ב"ב שנוי במחלוקת

 ולא היתה ראויה י"שא ל"דס לטעמיה שמואל מעתה
, מואב בערבות וזבין תליוה הוה לא כ"וא, מאבותינו מוחזק

 מה עתה קיימו לומר א"א כ"וע, מרצון שם קבלוה והדר
        :ק"ודו ק"ברה ואסתר, למעלה קיימו ומוכח, כבר שקבלו

 )כתב סופר( 
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 צוה אשר הדברים אלה אליהם ויאמר ישראל בני עדת כל את משה ויקהל

 ( א, לה) "אותם לעשות' ה
 בעונותינו דהנה, צחות בדרר לומר יש. כ"ע הכפורים יום למחרת י"פירש

 הכנסת לבית באים הקדוש שביום ישראל בני באחינו אנשים ישנם הרבים
 כצדיקים וכדין כדת היום מצות כל את ועושים, ומתודים ומתענים ומתפללים

 וחוזרים אתמול שעשו מה הכל שוכחים הכפורים יום למחרת אבל, ממש
 בני עדת כל את משה ויקהל" הפסוק שאומר מה וזהו, יום היום לחיי לסורם
 לעשות' ה צוה אשר הדברים אלה אליהם ויאמר הכפורים יום למחרת ישראל

 ביום רק ולא התורה כל את לקיים חייבים הכפורים יום למחרת שגם" אותם
 (עוללות אפריים)     ....הכפורים

 ’. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל‘
ויש ’, ויקרא משה לכל ישראל ויאמר אליהם‘כי תבא נאמר ’ ואילו בפ

 ’. ויקרא‘ומהו הלשון ’, ויקהל‘להבין מהו הלשון 
וביאר רבי שלמה קלוגר שיש שני דרכים לאסוף את הציבור, דרך אחד 

ולקרוא את כולם שיבואו לככר השבת, מתי מעט  להסתובב עם מקרופון
יוסלה רוזנבלט בככר השבת ’ יבואו. אך יש עוד דרך, למשל אם יעמוד ר

ויתחיל לנגן בקול נעים, בלי שום מודעות ורמקולים, כולם יבואו לשמוע. 
יוסלה אינו קורא, אלא מקהיל ’ כי ר’, ויקהל‘השני הוא ’ ויקרא‘הראשון הוא 

 כל הציבור, לשמוע חזן כשר.  את העם סביבו את
להם, אלא נהיה מצב ’ לקרוא‘משה רבינו כשקרנו עור פניו, לא היה צריך 

לא שקראו להם, אלא כולם נקהלו והביאו את הילדים שיסתכלו ’, ויקהל‘של 
 על פניו של הצדיק, כך זה נראה כשזוכים. 

ק בשם מדרש שיר השירים שקרני הוד שאיבדו בחטא העגל, ”הרש’ וכ
הוחזר להם במעשה המשכן,   וזהו שחורה אני ונאוה, שחורה אני במעשה 

 העגל, ונאוה במעשה המשכן, כי חזרו קרני ההוד. 
ל שבשבת החזירם להם, כפי הנראה זה היה בין מעשה ”ומה שאמר האריז

העגל למעשה המשכן, וכן היום כשאין לנו בבית המקדש, אנו זוכים לבחינה 
ה יחזיר לנו את המקדש וכליו, יחזרו לנו קרני ”קבזאת בשבת קודש, אך כשה

 ההוד גם בימות החול. 
ק שכיון ”רש’ ז. ובזה פי”כי תשא אות פ’ וכן הובא בילקוט ראובני בפ

שראה משה שכולם נקהלים אליו בלי שיקרא אותם, הבין שהסיבה הוא 
מחמת שקרנו עור פניו, וחשש שמא נחלשה דעתם שאין להם את קרני ההוד, 

ת חיזק אותם שיש שבת קודש, כולם תזכו לקרני ההוד, ויתרה מזאת, לזא
רק תתחילו לעסוק בכך, שוב יחזרו לכם ’ כשתעסקו במלאכת המשכן, אפי

קרני ההוד. ולזאת נקהלו כולם אל משה, כי דרכו של בעל האבדה לחזר אחר 
אבדתו, כיון שקירון עור הפנים לא היו של משה אלא של בני ישראל, ממילא 

 )הגרמ"י רייזמן(.   תוע להצדיק לחזר על אבדוקהלו אצל משה, כי צריך לנסנ
 לה' שבתון שבת קדש לכם יהיה השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששת

 )לה, ב( :יומת מלאכה בו העשה כל
בכמה מהמפרשים מביאים לפרש את הפסוק "יהיה לכם קודש" עפ"י 

מזהיר הפסוק שגם את ה"לכם" דברי הגמ'  "חציו לה' וחציו לכם", שכאן 
תעשו קודש, דהיינו שגם כשמענג את עצמו בשבת שיהיה זה "לכבוד שבת" 

 ולא לכבוד עצמו.
א( מביא בשם  אות תבא כי )פרשת יוסף" יעקב "תולדותבספה"ק 

אחד  לכפר למרחקים שנשתלח מלך לבן הבעש"ט, "שמעתי ממורי": משל
 הגיעו יום אחד שמה, הזמן ריךובהא, ערך פחותי שדרים שם אנשים נבערים

 הכפר מבני חשש אך מאד, בו לשמוח המלך. רצה  בן המלך מאביו מכתב
 בן עשה מה. עושה זו מה ושמחה מיומים יום מה באומרם עליו שילעיגו

 העם ששמחו עד המשכרים יין מיני ושאר יין להם וקנה הכפר לבני קרא, המלך
והתחילו כולם לרקוד ולשמוח, הם על היין והמעדנים והוא על שמחת , ביין

כי הנשמה שמחה עם בא השבת, אבל , מובן והנמשל. ח"המכתב מאביו, ודפח
מה תעשה שהגף אינו מבין לשמחה זו מהיא עושה, לכן נותנים סעודה טובה 

 לגוף, ואז הגוף שמח מחמת האוכל והנשמה שמחה על השבת. 
עוד בעניין הזהירות בקדושת השבת, מובא בספר "משלי יעקב" למגיד 
מדובנא, משל בעניין חובת האדם להקדיש עתותיו בשבת קודש קודש לה':  

 בארץ לגור אביו בית וכל את משפחתו ועזב נדוד שהרחיק לאחד בזה המשל
 מולדתו מעיר הבא אורח איזה יראה אולי וכלות נשואות עיניו והיו רחוקה,

 אחד עני בא לימים,. בידו עלתה ולא משפחתו, בני על פיו את לשאול שבילב
 מולדתו מעיר שהוא בו הכיר ביתו אל כבואו והנה. הבתים על ומחזיר הסובב
 אביו בית על אותו לשאול עמו להשתעשע ורצה לקראתו, מאד ושמח

 באתי מלאכתי לעשות הלא תעצרני, "מדוע העני לו הכבודה, אמר ומשפחתו
 לי נא הגידה כן האיש, אם לו אמר. הפסד" לי תגרום ולמה הנה, לאסוף כסף,

 לך הא לו האיש, אמר זהובים.' וג' ב לו העני, אמר פה, לקבץ בדעתך עלה כמה
 עסק לו לספר והתחיל עמו וישב כן הסכים העני ויעש עמי, ושב זהובים' ג

 עליו נפלה לספר התחיל העני אך ויהי. בניהם ושלום ואודותיהם משפחתו
 לנוח מקום לי להיות זכיתי כי אחר ויאמר העני ומתנמנם, יושב והוא תרדמה

 עליו כעס ואישן... ואשכבה מנוחה מקום לי ויתן הבית הבעל את אבקש בו,
 הפק למען הזה היום בטל איש אותך עשיתי אנכי הלא ואמר הבית הבעל
 תשכב מדוע או לנוח לך מה ועתה משפחתי משלום לי תספר למען טובתי

 כבודו כסא מתחת חצובה עליונה נפש לאדם נתן ה"הקב הנמשל, ותרדם.
 טובות לשמוע משתוקק ה"הקב כי גם השבוע ימי ובכל ממעונתה ונתרחקה

 השבת ביום עמנו להשתעשע הגביל לכן בעסקיו טרוד האדם אך. ממנה
 השבת ביום נקיים נהיה למען. יומיים לחם הששי ביום זה בעבור לנו והספיק

. באהבתו ולשוש שמו יתברך אלקים בקרבת להשתעשע ונוכל טרדה מכל
 השביעי וביום כן ואם הגוף בעסקי טרוד ואתה מלאכה תעשה ימים ששת וזהו

 את לך נתן הוא כי לבדו' לה רק ההוא היום את ליחד כלומר, אלקיך' לה שבת
 עלי בתנומות שתתעדן ולא עמך להשתעשע מקום לו יהיה למען רק המנוחה

 )ציוני תורה(        אחרים וזהו שבת לה' אלוקיך. בענינים או משכב
 לה' שבתון שבת קדש לכם יהיה השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששת

 . )לה, ב(מלאכה וגו' בו העשה כל
 ובשחרית בה" "וינוחו ערבית בתפלת לומר נוהגין ג סעיף עו בשו"ע סימן

 ל"זצ ג"מאוה ר"אאמו אמר, בם" וינוחו קדשך "שבתות ובמנחה בו" "וינוחו
 אבל [הבא הפירוש את לומר לי מר] פשט א אזוי זאגן צו ביטער איז עס

 עומד השבת בכניסת. ישראל בני מאחינו רבים נוהגים כך הרבים בעוונותינו
 בה וינוחו) שבת צרכי ומכינה בביתה יושבת האשה ואילו מסחרו בבית הבעל

 השבת ביום( השבת את מחלל האיש ואילו שבת בליל נחה לבדה האשה -
 וינוחו) הכנסת לבית להתפלל הולך הבעל ואילו בחנות האשה עומדת בבוקר

 תפילת בעת ערב לפנות( השבת את מחללת האשה ואילו נח לבדו הבעל - בו
 שניהם - בם וינוחו) ואשתו האיש לטייל והולכים החנות סוגרים את המנחה

 טויסיג( -)בית ישראל        ...(נחים
 מלאכה עוד יעשו אל ואשה איש לאמר במחנה קול ויעבירו משה ויצו

 (ו, לו: )מהביא העם ויכלא הקדש לתרומת
 כל' ואומר מכריז' הי גמליאל שרבן מביאה( א, כח) ברכות במסכת הגמרא

 זה על שהעמידו שם ואיתא', המדרש לבית יכנס לא כברו תוכו שאין תלמיד
 הפתח שומר' הי דמנין שהקשה ל"ז מ"הרי החידושי בשם מובא. הפתח שומר

 אחד לאף מניח' הי לא השומר שבאמת, ואמר? כברו תוכו אשר הוא מי יודע
 ומוחזקים ידועים שהיו אותם אלא הכניסו שלא הכוונה מסתמא, )להכנס

 כברו תוכו' שהי שמי אלא( להכנס אחד אף הניחו לא העם ומשאר בכשרות
 תרומה בפרשת והנה ק."עכדה ולהכנס לדחוק האיך לעצמו עצה מצא כבר

 ליקח יכולים הגזברים היו כ"וא, לשמי לי י"ופירש תרומה לי ויקחו כתיב
 הגזברים ידעו דמהיכן נמי וקשיא, שמים לשם שנותן ממי רק המשכן לתרומת

 שומר שעשה כמו עשו דבאמת לומר יש ולכן? שמים לשם הנותן הוא מי
 אלו אולם, בכשרות המוחזקים מהיחידים רק נדבה קבלו ולא ג"ר של הפתח
 ומי. ולהביא לדחוק האיך ידעו כבר למשכן נדבתם להביא שלם בלב שרצו

. ל"הנ וכענין ולהביא לדחוק דרך מצא כבר שמים לשם באמת להביא שרצה
 יעשו אל ואשה איש" ויקהל בפרשת דכתיב מה צחות בדרך בזה לפרש ויש
 לדחוק - וגדולה רבה מלאכה שהיתה היינו" הקודש לתרומת מלאכה עוד

 (צדיקים של באוצרותיהם מובא, הצבי טעם)   ....התרומה ולהביא

 מאוצרות המגידים  
 )לה, כב(נדיב לב  כל הנשים על האנשים ויבאו

 באו המתנדבות הנשים עם. הנשים על האנשים כתב בספורנו, "ויבאו
 מן מקבלים שאין, מהן הגבאין שיקבלו כדי, בנדבה להסכים שלהן האנשים

 מועט".  דבר אלא הנשים

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"ל:בס"ד, 
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בי ראון הצדיק בעניין הזה, מן הראוי להסמיך שני סיפורים נפלאים מהג
הסיפור "האיש על החומה", זוננפלד זצוק"ל, כפי שמובאים בספר יוסף חיים 

הראשון על נסוב על נקודה זו שמוזכרת כאן בספורנו מדברי הגמ' בבבא 
בתרא שאין לקחת צדקה מאשה בלא הסכמת בעלה, והסיפור השני גם כן 

  מעניין זה, מראה על זהירותו המופלגת שלא לגעת בממון שאינו שלו:
 אחת שאשה, מורי אבא מפי שמעתי: בספרו בלוי משה הרב מספר
 בהנהלת לעזר לו היתה והיא עשיר היה בעלה, בנים חשוכת היתה בהונגריה
 זהובים מאות ארבע של סכום ובידה, העיר רב אל ההאש באה. העסקים

 רב, ק"לזש עבורה שיתפלל הצדיקים לאחד נפש לשלוח פדיון מבקשת שהיא
 חייםיוסף  רבי להצדיק הכסף את לשלוח לה מייעץ שהוא לה אמר העיר

 .רבינו אל שלחו והוא הכסף את לו מסרה האשה. בירושלים זוננפלד
 שקבל על בתרעומת העיר רב אל האשה בעל בא, שבועות שלשה כעבור

 זאת עשתה שהאשה חשב שהוא אמר הרב, לצדקה מאשתו גדול כה סכום
 לא מאד. הכסף את מירושלים חזרה ידרוש שהרב תבע הלה אולם, בידיעתו

 חזרה דוקא רוצה הוא שאם האשה לבעל הציע והוא, זאת לעשות להרב נעם
 נכנס מעמד באותו, הזה הסכום את קמעא קמעא לו הוא ישלם אזי, הכסף את

 הרב. מירושלים שבא באחריות מכתב לו והביא, הרב לבית הדאר שליח לפתע
, א"זיע לרבינו ששלח זהובים מאות הארבע את בו ומצא, המכתב את פתח
 שיגיד מהרב ובקש, מאד התרגש האיש. האשה לבעל תיכף ומסרם פניו צהלו

 כדברים הרב לפניו הקריא אז, המצורף במכתב כותב זוננפלד שהרב מה גם לו
 שאשה כותב כ"שמע מכיון אולם, הכסף עם יחד מכתבו את קבלתי: האלה
 לו משיב הנני. בעלה רשות מבלי זאת עשתה אולי אני חושש, זאת לו מסרה
 מעטתי שלא כמובן אולם., להאשה חזרה למסרו בבקשה, הכסף את חזרה

 שהתפלות ר"ויה, שתפקד התפילות בדבר בקשתה את למלא כך בשביל
 ."דמעות זלגו האשה בעל ועיני הרב עיני". תקובלנה

 לא, מורנו אצל מקובל היה בעלה הסכמת בלי מאשה לקבל לא זה עיקרון
 אלא לקבל שלא הקפיד', יעטל' היחידה מאחותו אפילו אלא, אחרים לגבי רק

' ר לאחיו ממכתביו באחד כותב שהוא כפי, הבעל של המפורשת בהסכמתו
 קבלתי היקרה מאחותנו החבילה את, מאד אותי שימחה כתיבתך: "שמואל

 כתרים 1500כ השערתי לפי שהכיל הכסף סכום את אבל, פאפנהיים מר י"ע
 ממר וביקשתי, עבורה מדי גדול הוא כזה סכום כי, לקבל הסכמתי לא

 היקר בעלה אם ברורה ידיעה לי היתה שלא וביחוד, לה להחזירו פאפנהיים
 ידיעת בלי תשלח שלא ומזהירה מאד מקפיד הייתי בצעירותי. לכך מסכים

. שלי שאינו במה לנגוע לא יותר עוד להקפיד יש, זקנה לעת שכן כל, בעלה
 הרחבה ידו מתחת לפרנסני שהוא ימשיך ורחמיו בחסדיו יתברך' בה תקותי

 ".מנעורי שהורגלתי כפי להתנהג להמשיך שאוכל בכדי
 נפלא בדיוק אותו שרשם ושמיעה ראיה עד מפי, רבות מני אחד סיפור

 דיהאן: ישראל יעקב' פרופ הקדוש דעובדא מרא של מפיו
 מכובדת פמליא. העתיקה בעיר אשר" מחסה בתי" בשכונת והמולה רעש

 בראשה אשר, הפמליא צועדת חיים רבי יוסף בית אל, זו שקטה לפינה פלשה
 סמואל. הרברט, י"לא העליון הנציב של אשתו סמואל", ה"ליידי
 נ"בביהכ המנחה בתפלת לחשו צקון ושופך שעה באותה עומד חיים ורבי

 תוך הפמליא נתעכבה הכנסת בית בחצר". מחסה בתי" בחצר אשר הגדול
 ".הרב" של תפלתו לסיום צפיה

 מבקשת", סמואל ליידי"ה כי שליח י"ע לו הוגד, תפלתו את מורנו כשסיים
 פניו. את לחלות

 רב בנימוס סמואל הליידי אליו נגשה, הכנסת מבית מורנו כשיצא
 הרברט סיר" מבעלה שלום פריסת למרן ומסרה בשלומו שאלה, ובהכנעה

 ויהי. לה והלכה ממורנו הכבודה כל נפרדה, זן קצרה פגישה בתום", סמואל
 . ככה על ראתה ומה, זה פתאומי ביקור פשר מה היום ולשיחת לפלא הדבר

 הבלתי הביקור פשר את גילה, מורנו בבית האן די' פרופ כשביקר, למחרת
 : היה כך שהיה מאתמול. ומעשה צפוי

 מסלתה השתתפו שבה, גולדשמיד מר של' לבנות מעון'ב חגיגית במסיבה
 מעלתו הוד ובראשם, האנגלית הפקידות של הגבוהה החברה של ומשמנה

' והפרופ סמואל הרברט בין שיחה נקשרה, סמואל הרברט י"לא העליון הנציב
 ידידי לי תגיד הלא" דיהאן' לפרופ העליון הנציב פנה כשלפתע, דיהאן

 רמת בינלאומית כאישיות מעמדך את הולם זה איך, לבינך ביני, המלומד
 הלוחמת שמרנית כת לאותה להתחבר, כל בפי מהולל ששמך, מעלה

 ?!" הציבוריים בחיים ומודרניזציה קידמה כל נגד בעקשנות
 איתי שקרה מה לך ואספר הבה, דיהאן' פרופ ענהו, הלורד ידידי לך לאט"
 בין למצוא תוכל אם אז לי ותגיד, הזאת העדה ראש עם אחדים שבועות לפני

 ". כזאת ודגולה טהורה אישיות, שלך והאצולה הקידמה אנשי כל
'. רוח אנשי' בידי לתמוך מטרתה אשר מיוחדת קרן בראש אני עומד"

 טרדותי שעקב הנאמנים לחבר הסברתי, הקרן הנהלת של האחרונה בישיבה
 פעילות את לסיים מציע אני, אחרות שונות ומסיבות, ישראל לארץ ונסיעתי

 שהכרתי ביותר הדגולה לאישיות שבידינו הסכום שארית את ולמסור, הקרן
 "מירושלים זוננפלד חיים יוסף רבי הצדיק וזהו, מעודי

 ברשות שנשאר הסכום כל את בידי למסור והסכימו, הקרן נאמני שוכנעו
 את ידעתי ידוע, בירושלים אשר צדיק אותו לידי שאעבירהו מ"ע, הקרן

 משפחתו בני מצוקת את וביחוד, זוננפלד הרב של הקשה הכלכלית מצוקתו

 הרב אל היתה הראשונה דרכי לירושלים כשהגעתי. כל ומחוסר מעוני שסבלו
 את לו למסור, והעיקר, בשלומו לדרוש, הקדושות פניו את לראות, זוננפלד
 . קשים מאמצים אחרי עבורו להשיג שהצלחתי הגדול הסכום

 מאמתחתי הוצאתי, הדדית שלום ושאילת ראשונה נימוסית שיחה אחרי
, הסכום מטרת את לו בהסבירי, זוננפלד להרב אותו והושטתי, הגדול ק'הצ את

 שבודאי הזה הנכבד הסכום את לו להביא בידי שנפלה הגדולה הזכות ואת
 שליו נשאר זוננפלד משפחתו הרב בני מצוקת ועל הכלכלית מצוקתו על יקל

 !".לוקח אינני" הצהיר והחלטי שקט ובקול ורגוע
 מה" ולתמוה לגמגם והתחלתי, כוונתו את תפסתי לא הראשון ברגע

 חבר כל ובהסכמת, זו למטרה ומיועדת רוח לאנשי מיוחדת קרן זו הלא? פירוש
 בדרך שהושגה מזו כשרה מציאה לך ואין, הסכום את למורנו הבאתי הנאמנים

 !" ביותר הלגלית
 . והחלטית ברורה תשובתו היתה", לוקח ואינני בשבילי זה אין"

 לו סיפרתי, יונגרייז שלמה ראובן' ר הרב העדה ר"יו לבית פניתי, במבוכתי
, יונגרייז הרב, הכסף את לקבל הרב על שישפיע בו והפצרתי, הענין כל את

 כבודי משום אבל, להצלחתי רבים סיכויים לי נתן לא, הרב של דרכו את בידעו
 בזה, ואדרבה, וחלק כשר שהענין כמה לו ולהסביר לרב אתי לבוא ניאות

 הרב משפחת את מצילה וגם ביותר הנאותה בצורה הקרן מטרת מתגשמת
 . ממצוקתה

 ברירה באין ונאלצתי, פרי נשאה לא יונגרייז הרב של השתדלותו גם
 ". לאמסטרדאם הכסף כל את להחזיר

 כל בין בו הרוח ואצילות הנפש טוהר אשר איש כזה הבנמצא ועתה,
 ?!"שלך המתקדמת החברה

", ליידי"ה את אליו וקרא, הסיפור למשמע מאד נתרגש סמואל הלורד
 . הסיפור כל על באזניה לחזור ממני וביקש

 את היום באותו עוד עיניה במו לראות משאלתה את הביעה הליידי
 בתי" לעבר מלוויה כל עם פנתה המסיבה תום ועם, הזאת המופלאה האישיות

 )האיש על החומה(  ". ירושלים של העתיקה בעיר אשר" מחסה

 
וזה לא יתכן לבנות "...   –"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל..." )לה, א( 

 הגזל..." )"כלי יקר"(.הבית הגדול והקדוש הזה מן 
למה עצי שטים? לימד  -"ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים" 

הקב"ה דרך ארץ לדורות, שאם יבקש אדם לבנות ביתו מאילין עושה פרות, 
אומר לו: ומה מלך מלכי המלכים שהכל שלו, כשאמר לעשות משכן, אמר: 

כמה וכמה" )שמות אתם על אחת  -לא תביא אלא מאילן שאינו עושה פרות 
 רבה לה, ב(.

 הסיפור המצמרר הבא אירע באחד ממחנות ההשמדה בזמן השואה.
השמים כחולים  הם. מסביב הכל ירוק. מרחבים אין סופיים של ירוק. יעקב 
מנסה להביט, לשאוף אל ריאותיו את האוויר, את הנוף... לשאוף רק לרגע 

 ה אותו.אחד, ולו לרגע אחד... וחבטה עזה על גבו מקפיצ
 פה אסור לשאוף. פה צריך לעבוד. להתענות. אושוויץ.

הוא הידק את אחיזתו במעדר והמשיך עם ידיים זבות דם להכות באדמה 
 הקשה. להכות, להכות... אם יפסיק לרגע יכו בו...

שריקה חדה נשמעה. נעמד זקוף. שתי שריקות, ומיד הסדרו כולם 
יילים ממושמעים. השמים כבר לא בשורות, שמאל ימין, שמאל ימין... כמו ח

כחולים, והחושך כיסה ארץ. מובלים אל הבלוק, להניח קצת את העצמות 
השבורות, לאגור כוח למחר. במבנה פח, רחב ממדים, על רצפת אבן, שכבו 
בתוך שורות צפופות מאות אנשים. כולם, עם ראשים מגולחים ועל גופם 

ים מנמנמים ועוד שלא שמלת פסים. כולם שוכבים. חלקם ישנים, אחר
הצליחו להירדם, מכונסים בתוך עצמם ושותקים. אולי מהרהרים... אולי 

 נזכרים... רק קול אנחה עולה מידי פעם.
לפתע, אומר מישהו מילה. מילה אחת, אשר מחשמלת את גופו: "חנוכה"! 
חנוכה. חג הניסים. עוד שלושה ימים חנוכה!!! הוא חש איך האדרנלין מבעבע 

חנוכה!!! עוצם את עיניו. נזכר בבית. עומדים כולם. שרים "מעוז צור"...  בגופו.
 הנרות מרצדים וריח סופגניות נישא באוויר.

החלטה מתגבשת בלבו. בחג חנוכה זה ידליק נרות חנוכה! יאירו הם את 
מחשכי אושוויץ! יתנו תקווה למעטים שנשארו! כן, בחג חנוכה זה ידליק 

 ישיג השמן? הפתילות?נרות!!! אך מנין? מנין 
תכף דוחף הוא בידו את יוסי, חברו לדרגש. יוסי עובד בבית החרושת, אולי 
יוכל להשיג לו משם פתילות. תמורת פרוסת לחם, מסכים יוסי מיד. עוצם את 

 עיניו, די להיום. מחר יחפש מנין ישיג שמן.
גרם  50-במסתרים, הוחלפו שני תפוחי אדמה וחצי פרוסת לחם ב

ה. פתילות יש לו, מרגרינה כבר יש לו. הערב, אי"ה, יזכה להדליק נרות מרגרינ
 חנוכה!!! התרגשות אוחזת בו.

יעקב רעב, רעב ללחם עד לכדי כאב, הרי ויתר על פת לחמו כדי לזכות 
לפתילות, למעט המרגרינה... רעב, אך האושר ממלא את כולו, נותן בו חיות. 

וד... מצפה הוא בכיליון עיניים במרץ רב מכה הוא באדמה, עוד ועוד וע
לשריקה המיוחלת. ואז... כשיגיעו לבלוק... איזו הפתעה תהיה לכולם שם!!! 
כמה חיזוק ישאבו מהנרות!!! אורם יאיר את מחשכי הלב!!! יבשר על ניצחון 



 

 ג 

המעטים על הרבים!!! כמעט ושומע הוא את כולם שרים "מעוז צור", חש על 
 בשרו ממש את אווירת החנוכה.

כולם עומדים סביבו, נרגשים. יעקב טובל את הפתיל במרגרינה, ואז הופך 
אותו ותוקע את צידו היבש בתוך המרגרינה. עכשיו יידלק הפתיל, המרגרינה 

 תימס ו...
אין לו סידור כדי לקרוא מתוכו את הברכות, אך הוא יודע אותן על בוריין. 

שה ניסים... שהחיינו הברכות מאירות בראשו: להדליק נר של חנוכה... שע
וקיימנו... כולם סביב משתתקים. מתרגש הוא כל כך... תיכף ויברך... תיכף 

 ויאירו הנרות את הלבבות הכבויים סביב...
לפתע... זעקה מחרידה מרעידה את הבלוק. אחד מהראשים המגולחים 
סביבו נופל ארצה. באחת, מסובב יעקב את גבו, מביט בנופל. הנופל, מביט בו, 

 מבטו מתחנן. מרים הוא את ידו ומצביע על המרגרינה...ו
יעקב מתבונן בעיניו. מבין הוא כי אחזו בולמוס. משתוקק הוא למרגרינה, 
ואם לא יקבלה... אם לא יקבלה... אבל גם הוא כבר יומיים לא אכל, כדי לזכות 

י!!! ולהדליק נרות חנוכה!!! גם הוא רעב!!! וכולם מחכים!!! וצריכים חיזוק רוחנ
 והברכות... והאור...!!!

הלמות פטישים במוחו. כל ההסברים מדוע כן לברך, מדוע כן להדליק... 
אבל מנגד, אם ידליק שמא זו תהיה מצוה הבאה בעבירה, שהרי הנופל... שרוע 
הוא על הרצפה... מביט הוא בעיניים קרועות לרווחה על המרגרינה, מבקש 

 לטעום, מבקש חיים...
ביד רועדת הוא מוציא את הפתיל מהמרגרינה. אי מי מנסה לעצור אותו, 
אך הוא מזיז את העומדים בדרכו. מתכופף, מתיישב על יד הנופל, פותח את 

 פיו, וביד רחימאית מכניס אל תוכו את המרגרינה.
 שלוש שנים הוא באושוויץ. הערב, הערב הוא בכה לראשונה.

חפש את מבטו של יעקב, רצה להודות הנופל מוצץ את המרגרינה בקול, מ
לו. עיניו של יעקב מסומאות בדמעות. אין הוא רואה דבר. נתח ממנו, מבשרו, 
נתן הוא היום. ועוד יותר מכך. תחת אור הנרות אשר ביקש להפיץ, חש הוא 

 את האור הגנוז אשר הדליק הערב הזה. אור הגנוז לצדיקים. אור המצוה...
מעלות: שלב אחר שלב, מעלה אחר מעלה  הדרך לפסגת ההצלחה בנויה

 עד לשלמות הנכספת.
יש פעמים בהם עליה על שלב מסוים דורכת על ערך מוחלט, על נשמה 
יהודית או אפילו על יבלת קטנה של בן אדם. וניצב האדם על פרשת דרכים: 

יהודית ולרכוש פסגות בעבודת ה',  מחד, הוא יכול להעפיל להגשמה אמיתית
ומנגד יתכן שהתעלותו הוא תבוא על חשבון משהו אחר, או ערך חשוב אחר. 
האם יעלה, חלילה, על חשבון בן אדם או ערך? או שמא ימנע עצמו מהגשמה 

 איכותית?
הדילמה קשה והנסיון הוא עצום. בעל ה"חידושי הרי"ם" זי"ע עמד בנסיון 

 כזה ויכל לו.
סיעותיו אל הרבי מקוצק זי"ע לקח החידושי הרי"ם תכריך באחת מנ

כתבים עב כרס, חיבור על שולחן ערוך חושן משפט, אשר עמל ויגע עליו שנים 
ארוכות כדי ליישב בקדושה עצומה את כל הקושיות שהיקשה עליהם בעל 

 ה"שפתי כהן" ע"י בירור ההלכה בדרך האמת.
קוצק שעיין בו זמן רב ואמר הראה ה"חידושי הרי"ם" את החיבור לרבי מ

לבסוף: "חיבורך זה טוב הוא, נאה ומשובח. אולם חוששני שבאם יודפס, 
חיבור זה ייטב עד למאד בעיני הלומדים והדיינים והם יפסקו ממנו הלכה 
ויפסיקו לעיין בש"ך. על כן דעתי, שתבער את החיבור מן העולם, שכן אין זה 

של הש"ך, אשר למד תורה לשמה  מן היושר שחיבור מאוחר ידחה חיבורו
 ביגיעה ובהתמדה".

ה"חידושי הרי"ם" יצא מן החדר ופניו כלפיד אש בוערות, זוהרות, ועיניו 
דומה שדמעו. הוא חזר לחדרו שבאכסניא, ופסע בחדר אנה ואנה כשהוא 
אחוז שרעפים ורעיונות. כעבור זמן נטל מספר קסמי עץ ומעט חומר דליק, 

 וכה עבודה מאומצת בת שנים רבות.הפכם ללהבה והטיל לת
הוא קודם היה ועשה: השחית הגשמה של דברים, של  -הוא היה אומר 

 כוחות ועמל. לאחר מכן, כעבור שנים, אמר לחסידיו:
אחד מכלי הנגינה בבית המקדש היה 'הנבל'. מדוע נקרא הכלי בשם זה? 

האחרים  משום שנגינתו היתה כל כך יפה ומושלמת שהיה מנבל את כל הכלים
בשם מכוער כ"כ, כאילו הוא הנבל( ולא -בנגינתו. מדוע אם כן קראו לו נבל )

 קראו לו בשם מנבל?
 הוא נבל! -הוא מתרץ: משום שמי שמנבל אחרים בנגינתו 

יש פעמים שביטולה הוא קיומה, שהגשמה היא כליאת היכולות והדחקת 
 הנתונים; שהדרך לפעול היא דווקא לחדול.

זה המקום  -הישגים באים על חשבון אנשים או ערכים אם ההצלחות וה
והזמן להדחיק הכוחות, לכלוא כישרונות, לוותר על הגשמה איכותית וטובה 

 למען שמו בהמון אהבה.
האדמו"ר רבי שמחה בונם מפשיסחא זצ"ל היה מפרש לאור יסוד זה את 
הפסוק הפותח את פרשתנו: "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר 

 ליהם, אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אתם" )לה, א(.א
אם נפרש מקרא זה מפשוטו, שהוא מוסב על מצות השבת שנאמרה 
בהמשך, תמוה הביטוי "לעשות", שבו משתמשת התורה. הרי מצות השבת 

הנזכרת להלן קובעת שישנם דברים שאין לעשותם בשבת, ומדוע אומרת 
 ות"?התורה: "אלה הדברים אשר צוה ה' "לעש

לפיכך, הוא מבאר, שפסוק זה אינו מוסב בדווקא אל הזהרת השבת, אלא 
אל כל יריעת התורה והמצוות שציוה משה לישראל. כל הגישה לעבודת 
המצוות צריכה להיות מתוך השכל ודעת, ומתוך חישוב המעשים בפלס דק 

 ומדוקדק.
ע לא זו בלבד שהאדם צריך לשקול את מהלכיו במאזני התבונה ולהימנ

מכל מה שיש בו שמץ חטא, אלא אפילו המעשים הטובים טעונים ביקורת 
 קפדנית.

ברוח זו ניתן להבין מדוע התורה חוזרת וכופלת אזהרות וציוויים אודות 
 שמירת השבת לבל תחולל גם במחיר מצות בניית המשכן.

הנה בתחילת פרשתנו )פסוק ב( נאמר כי בהקהיל משה את העם בשביל 
ר הקמת המשכן, הקדים להזהירם אודות שמירת השבת: להורותם על דב

"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה' 
 כל העושה בו מלאכה יומת".

וכדברי רש"י: "הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן לומר 
 שאינו דוחה את השבת".

ג( שם נאמר: "אך את כיוצא בזה מופיעים הדברים גם בפ' כי תשא )לא, י
שבתותי תשמורו". על כך הביא רש"י את דברי חז"ל: "אף על פי שתהיו רדופין 

 וזריזין בזריזות המלאכה )מלאכת המשכן( שבת אל תדחה מפניה".
בבית המקדש ובמשכן עצמו לא שבתה עבודת הקורבנות אף לא יום אחד. 

מרות שהדבר היה גם בשבת היו מקריבים תמידים כסדרם ומוספין כהלכתן, ל
כרוך בעשיית מלאכות שבת. אולם בניית והקמת המשכן או המקדש אינם 
דוחים איסורי שבת. רק עבודת הקרבנות עצמה היא שהותרה בשבת, אך לא 

 מלאכה שנועדה להכשיר לעבודת בית המקדש.
האברבנאל מבאר )שם( כי ממה שהוצרכה התורה להזהיר לבל תידחה 

משתמע שהיה מקום לסבור שראויה השבת השבת מפני בניין המשכן 
להידחות מפניו. כלומר, אלמלא נצטווינו במפורש, היה מקום לסבור 
שהאזהרות שנאמרו בעניין שמירת השבת אינן תקפות כאשר המדובר 

 במלכות שנועדו לצורך בניין המקדש.
הוא מסביר כי מדעת עצמנו יכולנו לסבור שבניין המשכן שב"קום ועשה", 

ה"שב ואל תעשה" שבשביתה בשבת. הרי מטרת כל המצוות הינה עדיף על 
דביקות בה' והשראת השכינה בעם, והדביקות באלוקים לכאורה מושגת מן 

 העיסוק במעשים חיוביים, יותר מאשר בהימנעות ממעשים אסורים.
כלל גדול נאמר בהלכה: "עשה דוחה לא תעשה". כל מקום שיש בו 

ינו לקיימה, לבין איסור "לא תעשה" שניאלץ התנגשות בין מצוות "עשה" שעל
לעבור עליו אם נקיים את ה"עשה", ההלכה קובעת כי ה"עשה" דוחה את "לא 
תעשה". המצווה תתקיים גם במחיר דחיית הלאו. )כמובן שגם להלכה זו 
הרבה גדרים וסייגים שלא כאן המקום לפרטם, אולם עיקרון זה ידוע ומקובל 

 ומוסכם על הכל(.
שכן, יכלו ישראל לסבור שעדיף לעסוק בפעילות חיובית, גם אם על כיון 

ידה נדחים איסורי השבת, מה גם שפעילות חיובית זו היא מלאכת בניין 
 המשכן, שמטרתו השראת השכינה בעם ישראל.

כדי להוציא מלב מי שעלול לטעות כן, באה התורה והדגישה כי למרות 
שבת לא תזוז ממקומה, וכל איסורי החשיבות הרבה שנועדה לבניין המשכן, ה

 השבת יישמרו גם בעת העיסוק בבניין המקודש.
 אפילו לשם שמים -זהירות מגזל 

ה"כלי יקר" שואל שאלה מעניינת: בתחילת הפרשה נאמר "ויקהל משה 
את כל עדת בני ישראל...", ורש"י מפרש שמדובר כאן למחרת יום הכיפורים 

שת יתרו )יח, יג( נאמר "ויהי ממחרת וישב כשירד מהר סיני. ואילו לעיל בפר
 משה לשפוט את העם", ופירש"י שם כי היה זה למחרת יום הכיפורים?

מתרץ ה"כלי יקר" וזה לשונו: "ונראה לפרש שידוע שהקהל זה היה 
להודיע להם מצות המשכן והנדבה כמו שיתבאר בסמוך, והיה משה חושש 

הוא חושב כי הוא תופסו בדין. פן יתנדב אחד מהם למשכן דבר שאינו שלו ו
וזה לא יתכן לבנות הבית הגדול והקדוש הזה מן הגזל, ומקום המשפט שם 
הרשע, על כן הכריז משה תחילה: מי בעל דברים יגש אלי למשפט, באופן שכל 
העם על מקומו יבוא בשלום. ונודע לכל אחד מה שהוא שלו או אינו שלו על 

יעם עניין הנדבה לאמר קחו מאתכם תרומה ידי שהוא דן ביניהם. ואז היה מוד
 לה', ומאתכם היינו משלכם ולא משל חברכם..." עכ"ל.

* 
ים רשואמרו חז"ל במדרש )שמות רבה לה( על הפסוק: "ועשית את הק

למשכן עצי שטים עומדים". למה עצי שטים? לימד הקב"ה דרך ארץ לדורות, 
לו: ומה מלך מלכי  שאם יבקש אדם לבנות ביתו מאילן עושה פירות, אומר

המלכים שהכל שלו כשאמר לעשות משכן אמר: לא תביא אלא מאילן שאינו 
 אתם על אחת כמה וכמה". -עושה פירות 

את המוסד הרוחני, מרכז השכינה  -גם כשציוה לבנות את המשכן 
הקפיד והזהיר את העם, לבל יביאו אלא מאילן שאינו עושה  -והקדושה 

 פירות!



 

 ד 

בגמרא )בבא קמא צד ע"א(: "הרי שגזל סאה של חיטים,  ועוד שנו רבותינו
אין זה מברך אלא  -והפריש ממנה חלה, כיצד מברך?  -טחנה, לשה ואפאה 

 מנאץ".
בעבור קיום מצוה,  -וכנגד אותם ה"מתחסדים" הטוענים כי לשם שמים 

מותר לעשות הכל... היה אומר הרבי מקוצק: כתוב בתורה "וכל העם רואים 
 )שמות כ, טו(. את הקולות"

 מדוע נזקקו ישראל לראות את הקולות במו עיניהם?
הגניבה  -"לו תגנוב" כאילו ש"לשם שמים"  -שלא יפרשו את ה"לא תגנוב" 

 )בנועם שיח(              מותרת!

 
 מקוזניץ המגיד עד - שנה אלפיים

 צדדי פרט בו טמון השיטין ובין, אמיתי סיפור, היום תשמעו נורא סיפור
 .פרשתינו מתחילה שבה, השבת קדושת - קודש שבת בענין, מופלא אך

 אלא, נרגם לא בכתובים המופיע זכריה הנביא. זכריה - נביאים שני היו
 אלוקים ורוח(: "ד"כ' ב) הימים בדברי שכתוב כמו הכהן יהודע בן זכריה הנביא
 אמר כה להם ויאמר לעם מעל ויעמוד הכהן יהודע בן זכריה את לבשה

 עליו ויקשרו... תצליחו ולא' ה מצוות את עוברים אתם למה האלוקים
' ה ירא( הנביא) אמר ובמותו'... ה בית בחצר המלך במצות אבן וירגמוהו

 - יום באותו בדיוק השנה ליום, מותו את דרש' ה, כ"אח שנה ואכן". וידרוש
 .שם שכתוב כמו והשחית הרג ירושלים על ארם חייל עלה

 בדמו והבחין לעזרה נכנס הטבחים שר ונבוזראדן - ארוכות שנים חלפו
 כמאה במשך ורתח סלע על עמד דם אותו, ורותח שתוסס הנביא זכריה של

 .הבית חורבן עד זכריה של מהריגתו שנה
' ה נביא זכריה של דמו שהוא לו לספר נאלצו?" האי מאי" שאל נבוזראדן

 מוכח קא דהוה בו הוה נביא" :והרגוהו עליו וקמו דשמיא במילי אותם שהוכיח
 נייח קא דלא שנין כמה והא ליה וקטלינן עילויה קמינן דשמיא במילי לן

 להפסיק רצה נבוזארדן כאשר שעה באותה שם התרחש גדול אסון". דמיה
 ובתולות בחורים כ"אח, הסנהדרין - העם זקני את עליו ושחט הדם רתיחת את

 והתחנן, הדם משפיכת הזדעזע עצמו הוא שגם עד רבן בית של ותינוקות
, כפליים נרעש ואז. נח שהדם עד - מרתיחתו יפסיק כבר שהדם - כביכול
 (.נז דף גיטין. )בתשובה ושב התגייר

 היה" דיבוק ר'הנובהרדוקע" על ידוע הליטאים אצל. היטב נשמע, ועתה
, חי בגוף שנכנסת תועה נשמה) רוח בו שנכנסה מנובהרדוק יהודי בחור זה

 על גם ידוע החסידים אצל(. דור שנות לפני מתגלים שהיו' דיבוקים'ה ככל
 אותו על מדברים ששניהם, להלן שיובא כפי, להניח וסביר, מופלא דיבוק
 רבי א"הגר תלמיד של לביתו והובא בנובהרדוק הייתה דרכו שתחילת - דיבוק
 המגיד הקדוש אל הובא שם אחר לאיזור עבר מכן ולאחר, מוולאזין חיים

 .ע"זי מקוזניץ
' ר 'הצדיק בספר וכמצוטט. )הליטאים מגדולי - איש מפי איש עדות כפי
 פורט והיה אנשים פוגש, עיר של ברחובה פוסע היה בחור אותו( שלמה'
 בשמחה לו ואמר ליהודי ניגש הוא: דלהלן הסדר כפי, רותיהםיעב את לפניהם

 - בידידות ומיד!" אותך אוהב אני אהבתיך," - כלומר, האלט דיר האב איך"
 על מבושה מתמוסס היה היהודי. חייו בימי שעשה חטאיו את לפרט התחיל
, בתשובה מהרהר היה ומיד, רבים לפני עיר של ברחובה בקול מעשיו פרסום

 אני -" פיינט דיר האב איך" לו ואומר והסגנון הטון את הופך היה הרוח אז
 ... ממנו ונס רגליו את מגביה !"אותך שונא

. אחרת בדרך מנסה היה" אותך שונא אני" אומר שהיה לפני עוד לפעמים
 של מחשבות לחשוב) כך לך למה היקר אחי: "בתחנון כאילו אליו פונה היה

 אך, בתשובה מהרהר אתה למה כלומר?!" בכך לעסוק צריך אתה מה(, חרטות
 טומאה שרוח היינו. במנוסה ממנו נפרד, בתשובה להרהר ממשיך משהיה

 פרידת לאחר מהאדם נפרדות לא והשאיפות התאוות, כידוע כי, אותו לפפה
 שהינם שלה מהרצונות לא אבל מהגוף רק נפרדת, הנשמה. מהגוף הנשמה

 אותם מפרידים, הם אולי, העונשים יסורי... בה ונשארים מהנפש חלק
 .מהנפש

 על האבן את שזרק הראשון הוא כי, ואיום נורא, ואמר גילה רוח אותו
 להכנס אפשרות לו ואין ונד נע שהוא שנה מאלפים יותר .הנביא זכריה

 מנוח למצוא הבחור של בגופו נכנס וכך, רותיוימעב שם להזדכך לגיהנום
 בסביבת להמצא יכל ולא שכמעט, נמסר נוסף פלא דבר .קצר לזמן ומרגוע
. ושוב שוב ונשקו גיפפו חיבקו - רשע פגש כאשר, וצדיקים חכמים תלמידי

 קילל, ברח - בו להביט יכל לא צדיק של אמות לארבע בדרכו כשנקלע אבל
 .וחירף

 בישיבת' האוכל חדר'ל פעם נכנס' מפוניבז הרב כהנמן שלמה יוסף רבי
. קודש שבת ביום זה היה. במפה מכוסים לא שולחנו מספר כי והבחין' פונביז

 מקובל. נא שמעו! יקרים בחורים: להם ואמר בחורים קבוצת אל הרב פנה
 בחור אותו את בכח הכניסו השבתות באחת כי, דיבוק הנובארדוקער על אצלי
 ואנה אנה והתהלך נבהל הבחור. מוואלזין ח"הגר של ביתו אל הרוח בו אשר
 מפאת - אחיזה מקום לעצמו מצא לא פשוט הוא, טירוף שאחזו כמי בבית

 באחד קטנה פינה שמצא עד. בסחרור רץ הוא, והשבת הבית קדושת
 התכופף מיד. מגולה היה והשולחן התקפלה המפה שם - הבית משולחנות

 מעשה( לחיצונים אחיזה היתה שם רק כי) המקום את ונישק חיבק קיפץ
 .דבריו כ"ע. שהיה

 השיב, מוילנא א"הגר אל אותו יקחו יצא לא שאם עליו איימו כאשר פעם
 לספרא א"הגר כהקדמת) עימנו עסק אין א"להגר כי, ממנו מפחד איני: "הרוח

 אותו שאלו עוד. בלוך שלמה רבי לתלמידו חיים החפץ סיפר כך( דצניעותא
 ידועים לא רבים שמות מנה הוא. שבדור צדיקים ו"הל הם מי לו ידוע האם

. ממש הראשונים בין מנה לא מוילנא א"הגר שאת אלא, א"הגר גם ביניהם
 והשיב?! הראשונים משלושת לפחות או הראשון אינו א"הגר וכי אותו שאלו

 "...מפורסמות ממעלותיו חלק, מפורסם קצת הרי שהוא מפני, לא"
 מקוזניץ המגיד של לביתו
 אל מקוזניץ המגיד של שייכותו( לראשונה) מוזכר" אמונים שומר" בספר

 כדי אחד איש מקאזניץ לרבינו הביאו אחת פעם כי: "לשונו וזה, רוח אותו
 הקודם בגילגול היה הוא מי המגיד שאלו( כדיבוק)= שנכנס הנפש את לתקן

 היה הוא וכי ויסורים בצער שהוא שנה מאלפיים יותר כי והשיב זמן ובאיזה
. לדחי מדחי והולך מנוחה לו אין ומאז הנביא זכריה על אבן שזרק הראשון
 ".ל"הנ הקדוש י"ע נתקן' ה וברחמי
 נכנסה כ"שאח - אחר איש זה היה ושמא? לקאזניץ מנובהרדוק עבר איך

, להלן לכם שנספר מה אלא, בבירור לדעת קשה? האבן זורק של רוח אותו בו
 .הדברים לבירור יועיל אולי
( א"שליט) אדלשטיין יעקב רבי סיפר -" לאפיאן אליהו רבי את שאלתי"

 השיב הוא" בקרבו ורוח שהסתובב בחור אותו של בסופו עלה מה" - ]זצ"ל[
 פחד ולקבל לשומעו באו שרבים עד התפרסם הדיבוק דבר, לו הידוע כפי כי

 לחלונות דווח שהענין עד, עבירות על שמים משפטי ללמוד, העונש ויראת
 היהודים בין לו מסתובב מכשף כי חשדו הממשל אנשי, לממשלה, הגבוהים

 אז הסתכן בו והעוסק כישוף מעשה כל נאסר חוקית מבחינה כאשר. והגויים
 צריך כי והוחלט. נפש פיקוח לכלל בחור אותו נכנס, כך משום, מוות דין בגזר

 אותו הבריחו. נפשות הצלת מדין סתם אלא שבקרבו הרוח בגלל לא, להצילו
 וילנא נובהרדוק את עזב כך. שונים החוקים בו מקום, המדינה לגבולות מחוץ

 אל אותו שגררו אחרים יהודים לקרבת והגיע זכה אכן אז שמא כ"א. וולאזין
 שומר"ב שמובא כפי תיקונו אל הגיע דבר של בסופו שם. מקוזניץ המגיד

 ".אמונים
 פרטי כי פעם גילה, סטולין קרלין ישיבת ראש ל"זצ הולצברג משה רבי
 זאת לספר נאות והוא. איש מפי איש, לאוזנו עברו, מקוזניץ המגיד של התיקון

 :גילה וכה, ( ]זצ"ל[א"שליט) אדלשטיין יעקב לרבי
. ויחודים שמות י"ע הבחור מגוף הרוח את להוציא ניסה המגיד, בתחילה

 ואמר קולות בקולי צחק הרוח גיחך, הקדושים בשמות יחודין באוזנו ולחש
 עוד ידעת הללו היחודים כל את, אלו בדברים אותי להפחיד חושבים אתם

 את זרקתי אני הלא - הבית מתקופת אני הלא, למצוות הכנסי לפני ילד בהיותי
 !תפחידוני אל( בבכי געה ואז) הנביא זכריה על הראשונה האבן

 רצה הוא כי?" )נשמתך את לתקן אפשרות ישנה ואיך" המגיד אותו שאל
 מאלפיים יותר נוראים ביסורים והמתייסרת המיטלטלת נשמתו את לתקן גם

 עלי שלימד חכם תלמיד היה לא היום ועד מותי מאז: ואמר הרוח השיב(. שנה
. למנוחתי שאבוא נשמתי את יציל' זכות לימוד' לי שימצא מי יהיה אם, זכות
 לו ומצא חשב המגיד .מלא בפה סנגוריה עליו ללמד שחייבים הדגיש הוא

 רוחו מהות את) דרגתו את לו שיראה בתנאי זאת שיעשה לו הודיע אך זכות
 ובעיר בבית כאן לא" אך הסכים הרוח( המקדש בית מתקופת ונשמה נפש -

' הק המגיד .אמר" למנוחה תוציאני אם לך ארעה לעיר מחוץ בשדה, פנימה
 לפניו נראה כ"ואח הלכה י"עפ זכות לימוד בפיו ואמר מהעיר ויצא נתעטף

 .סיפר שלא כמובן ראה שעוד ומה, לרקיע עד מהארץ אש עמוד
 לו מצא הוא: ל"זצ הולצברג משה' ר סיפר זה גם? הזכות לימוד היה מה
. באבן אותו לרגום להתיר - בטעות הבנה קיימת זו שבסברא, הלכתית סברה
 :מסוים זכות לימוד כבר בה יש אבל, בהלכה טעות

 להשתנות יכולה יתברך' ה מאת רעה שנבואה היא ההלכה כי חשב הוא
' ה כציווי לרעה אז ניבא' ה נביא זכריה והרי. בפיו אומרה לא שהנביא זמן כל

 את כך י"ע להציל לנסות כדי' ה בשם מלהינבא להימנע לו היה כ"א, אלוקים
 חייו את למסור לו היה" מיתה חייב נבואתו הכובש"ש פ"ואע, ישראל עם

 לעשות לנביא שאסור פ"ואע. ישראל כלל את להציל בשביל, ובבא בזה ונפשו
 לחשוב היה יכול איך זכות ולימוד ההלכה מבחינת טעות צד כבר זו אבל, כך

 .באבנים לרוגמו שמותר( ליצלן רחמנא)
 )להגיד(                 

 שער התפילה: -על מועדים  "תפארת שלמהראה מש"כ בספה"ק "
כאשר ידענו כן המעשה מפי אדומ"ו הרב הקדוש המגיד מקאזניץ זלה"ה "

שספר על דברי הרוח הדבוק באחד שבא לפני הרב ר' יהודה חסיד 
לבעבור לגרשו מנפש משידלאווצי. והרב הנ"ל נתכוון בשמות הקדושים 

האדם ההוא אז שחק עליו ואמר כי בימיו הילדים הקטנים היו יודעים מכוונות 
כאלה והוא הי' הראשון אשר הרים ידו ראשונה בזכרי' הנביא ע"ה בעת 
הריגתו בבהמ"ק ומן אז והלאה יותר מב' אלפים שנה הוא נדחה מכף אל כף 

את דברי הרוח התחיל  ולא ינוח ולא ישקוט אף בגיהנם. כאשר שמע ר"י
לבכות ולהתמרמר מאד ואמר הוי ואבוי אם בזמן הרב כזה עדיין לא נתכפר 



 

 ה 

לפשעי האדם מה נאמר ומה נצטדק מי יוכל לעמוד ביום הדין הגדול והנורא 
 ."מי יאמר זכיתי מפשעי

 
אני יורד מהבית ביום שישי, ורואה שהשכן עולה עם שני  "ויקהל משה"

מצות "והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו" )שמות  סלים מלאים, מקיים
טז, ה(. הלכה פסוקה )שלחן ערוך אורח חיים רנ(, אשריו ואשרי חלקו. הזכרתי 
לו שיאמר בפה מלא "לכבוד שבת קודש", שהדיבור פועל הרבה בקדושה 
)"משנה ברורה" שם, ב(. העפתי מבט, הסלים מלאים נירות. נו, גם אם צריך. 

 אותיות עבריות, וזו בעיה. "מה זה", שאלתי. אבל יש שם
 "עיתונים", ענה, "עונג שבת". תמידים כסדרם ו"מוספים" כהלכתם.

מותר? נניח )"משנה ברורה" שז, סג(. ואם מתענג, אולי רצוי )"תרומות 
הדשן" סג(. אבל אוי לו, שזה תענוגו! והלא ה"בית יוסף" )אורח חיים רצ, ב( 

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל... ביום השביעי יהיה הביא דברי המדרש: "
ב(, אמר להם הקדוש ברוך הוא -לכם קדש, שבת שבתון לה'" )שמות לה, א

לישראל, אם אתם נקהלים בכל שבת ושבת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות 
ועוסקים בתורה מעלה אני עליכם כאילו המלכתם אותי בעולמי, שנאמר 

עדי נאם ה' ואני אל", מכאן סמכו בכל תפוצות הגולה )ישעיה מג, יב(: "ואתם 
להתקבץ בבתי כנסיות לקרות מקרא ולדרוש בדברי אגדה אחר סעודת 
שחרית. ובירושלמי )שבת פט"ו ה"ג( אמרו שלא נתנו שבתות וימים טובים 
אלא כדי לעסוק בהם בתורה, ואמרו בזוהר הקדוש )ח"ג קע"ג, א( שבמוצאי 

 רה למקומה, נשאלת איזו חידוש חידשה בתורה.שבת כשחוזרת הנשמה הית
 -ומי שקריאת העתונים היא עינוגו, עליו המשילו לאמור 

ביום ההכתרה, בקש המלך להיטיב עם נתיניו. להשביע רצון איש ואיש, 
לתת ככל אשר ישאל. הזהירוהו יועציו שאוצר המלוכה יתרוקן. הסכים 

 ויבקש בקשה סבירה, יענה.לפשרה: יקציב לכך שעה. מי שיבוא באותה שעה 
יומיים לפני המועד השתרך תור ארוך כנחש עקלתון, אנשים תפסו חזקה 
ולנו במקום. והרי בין כך וכך לא היה סיכוי אלא לחלק קטן. לשלושים, ואולי 
ארבעים. אבל מי יוותר על החלום, ומי יוותר על הסיכוי הקלוש. אולי יאות 

ליף את דירתו הדחוקה או יממן השאת המלך ויעניק לו קצבה לכל חייו, יח
 צאצאיו.

הרגע הגדול הגיע, השער הענק נפתח והכל נדרכו, ולפתע ניכרה תכונה 
ותזוזה. אדם טיפס במעלה התורה כשכולם מפנים לו מקום, מאפשרים לו 

 להקדימם.
למה ומדוע. אם תהו אלו שלפניהם, מיד מיהרו ועשו כמעשיהם. המצורע 

נודה מכולם ומעביר את שממון ימיו בשפכי הפסולת של המטרופולין, זה שמ
שבפאתי העיר. שכל גופו מכוסה פצעים מוגלתיים ודוחים, והצחנה האופפת 
אותו מרחיקה ממנו כל אדם, מצורע זה שייט לו עתה בניחותא כשהכל 

 סולדים בתחושת קבס.
הגיע לראש התור, וגרם למבוכה. החליטו לרחצו ולבשמו ולהחליף 

 רובבות לפני שיביאוהו אל המלך.סחבותיו המ
עננת בושם מצחין בשרה את בואו והמלך נטה אליו חסדו: "מה תבקש, 

 במה אוכל לעזרך", התעניין.
"אדוני המלך", ניסה לקוד בגמלוניות, "הפצעים המוגלתיים מגרדים 
ומציקים, ומדיפים ריח בואש. כולם מתרחקים ממני, ואני ניזון מליקוט 

לכו לאשפתות. אין לי הנאה בחיי, זולת אחת: כשאני שאריות מזון שהוש
 מתחכך, אני משכך מעט את הגרוי. אבל יש לי בעיה. איני מגיע לגב...

אבקש מהמלך שיואיל ברוב חסדו לצוות שיתקינו לי שתי מברשות 
 ארוכות ידית, שאוכל לגרד בהן את גבי"...

 "כדברך יעשה", ענה המלך, ופנה אל השליש: "רשמת?"
 , ענה בחיוך."כן"

חיוכו הבעיר את חמת המצורע: "אדוני המלך, יאמר נא, כלום נאה הדבר 
 ללעוג למצורע?! למה הוא מחייך, זה שרשם את הבקשה!"

"אכן", הסכים המלך, "למה חייכת לבקשתו, האם נאה הדבר?" הוכיח את 
 השליש.

קד השליש: "אדוני המלך, לא למומו הגשמי חייכתי, אלא לסיכלותו 
חנית! עומד הוא לפני המלך, ויכול לבקש שרופאיו יטפלו בו וירפאוהו, הרו

פצעיו יעלמו ועורו יתנקה, מכאוביו ישכחו ויוכל לשוב לחברת בני האדם, 
ומעדיף הוא להמשיך להדיף צחנה ולסבול מפצעיו המוגלתיים והמדממים, 
לסבול מנידוי ולהתכלכל מפסולת אשפתות, ולמצוא אשרו בהתחככות 

 "...מענגת
 נפגע המצורע, זיקר כתפיו ושרבב שפתיו: "שלא יגיד לי מה לעשות!"

 אין ללעוג לו, יש לנוד לו!    שוטה! בקש לפחות עתה...
ואני נזכר: נסעתי ברכבת, מחדרה לבני ברק. מולי ישב יהודי, ופתח שולחן. 
הוציא מאמתחתו צרור תרופות וערך על הדלפק. גלולות לבנות וצהובות, 
כמוסות אדומות וזהובות, מבחר מרשים ומשובב עין. נטלם לפיו עדרים 

נה אלי עדרים, הגירם לגרונו בלגימת מים. לטשתי עינים כפי הנראה, כי הוא פ
שכחתי בבית? אשרי שאיני  והזדהה עמי ברחמים: "שכחת את שלך בבית?!"

 )והגדת(                                              צריך!

 
 "והנשאם הביאו"

"והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן" 
ת המזבח בתחילה )שמות לה, כז(. וכתב רש"י: מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכ

ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה, אלא כך אמרו הנשיאים: יתנדבו 
ציבור מה שמתנדבים, ומה שמחסרים אנו משלימים אותו. כיון שהשלימו 
ציבור את הכל, שנאמר: "והמלאכה היתה דים" )שמות לו, ז(, אמרו נשיאים: 

ת המזבח מה עלינו לעשות? הביאו את אבני השהם. לכך התנדבו בחנוכ
 תחילה. ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה אות משמם, "והנשאם" כתיב.

וכתב ה"כתב סופר" זצ"ל: יש ללמד זכות על צדיקים אלו שאחרו 
מלהתנדב, על פי המבואר )סוטה יג ע"ב( שאין המצוה נקראת אלא על שם 

. ולכן התחכמו להמתין גומרה, כי לולא הגמר גם ההתחלה ללא הועיל היתה
עד שיביאו כולם נדבתם ומה שיחסר יביאו הם, ותהיה המצוה קרויה על שמם 

 -הינו שיעשו עיקר וגמר המצוה. והיתה כונתם לשם שמים 
ומכל מקום שלא כדין עשו, כי ידועה מסקנת ה"משנה למלך" )הלכות 

שות מגילה פ"א הי"א( ו"חכם צבי" )בתשובה סימן קו( ]בשר אחד שנתן ר
לאסיר לצאת יום אחד מבית האסורים, שיצא ביום הראשון בו יוכל לקיים 
איזו מצוה שאי אפשר לו לקיימה בבית האסורים, ולא ימתין למצוה מאוחרת 
מדאורייתא כגון קריאת פרשת זכור, משום[ ש"זריזין מקדימין למצוה" 

ם )פסחים ד ע"א( עדיף מעשיית מצוה מן המובחר. והיה לנשיאים להקדי
 המצוה ולהיות מהזריזים המקדימים, מלעשות גמר מצוה מן המובחר.

והטעם שזריזים מקדימים עדיף, על דרך שאמרו: אל תאמר לכשאפנה 
אשנה, שמא לא תפנה )אבות פ"ב מי"ד(. והכלל הוא: אין מחמיצין את 
המצוות )מכילתא בוא יב, יז(, אולי לא יוכל אחר כך לעשות. וכך היה לנשיאים, 

נשארו להם אלא האבנים. וגם הם לא היו משלהם, אלא ירדו להם עם שלא 
 המן )שמות רבה לג, ח(, ולא חסרו משלהם כלום.

וכן הורונו ב"מסילת ישרים" )פרק ז(, שלא יחמיץ האדם את המצוה, אלא 
בהגיע זמנה או בהזדמנה לפניו או בעלותה במחשבתו ימהר יחיש מעשהו 

יח לזמן שיתרבה בינתיים כי אין סכנה לאחוז בה ולעשות אותה, ולא ינ
כסכנתו. אשר הנה כל רגע שמתחדש יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה 

 -הטוב 
ועל אמיתו דבר זה העירונו )בראשית רבה עו( בענין המלכת שלמה, 
שאמר דוד המלך לבניהו בן יהוידע: "והורדתם אתו אל גחון" ואמר בניהו: 

לג(. ושאלו: והלא כבר נאמר: "הנה בן נולד לך "אמן, כן יאמר ה'" )מלכים א א, 
הוא יהיה איש מנוחה, ]כי שלמה יהיה שמו ושלום ושקט אתן על ישראל 

י(. -בימיו והכינותי כסא מלכותו על ישראל עד עולם"[ )דברי הימים א כב, ט
 אלא הרבה מפריעים יעמדו מכאן ועד גיחון!

 -על ענין זה, נשא ה"דברי חיים" זצ"ל את משלו 
היה היתה באבקילע, אשה כפרית, עני מרודה, ולה בנים ובנות בלי עין 
הרע, מושכים בסנורה ושואלים לחם, ואין. נשאה עין למרום ושוועה: "רבונו 

 של עולם, ראה נא בעניי. המצא לי אוכל לעוללי!"
וה' שמע תפלתה. פקח עיניה, ומצאה ביצת תרנגולת שזה עתה הוטלה, 

 . נופפה בה וקראה: "שמעו, ילדים, מצאתי ביצה!"חמה וטריה. כמה שמחה
כמה שמחו, שמחת עניים. מה יעלה בחלקו של כל אחד מהם מביצה 
בודדת זו. נשאו עיניים והושיטו ידיים, אבל האם הגביהה עוד יותר את הביצה: 
"לא, ילדים, הבה ננהג בחכמה! לא נאכלנה. נבקש מהשכן שירשה לנו לשימה 

ת. תדגור עליה, עד שיבקע אפרוח. אבל גם אותו לא מתחת לתרגלתו הדוגר
"הידד", צהלו, "ויהיה לנו  -נאכל. נגדל אותו עד שיהיה לתרנגולת גדולה" 

 -בשר" 
 -"ומרק עוף!" 

 -"לא, ילדים, לא הבנתם 
 -התרנגולת תטיל לנו ביצים" 

 "וכל יום נאכל ביצה", איזה אושר!
ת שתדגור עליהן, ויבקעו המון "לא, גם את הביצים לא נאכל. נניח לתרנגול

 -אפרוחים, שיגדלו ויהיו ללהקות תרנגולים" 
 "איזה יופי", קראו במקהלה, "ונאכל כל יום בשר!"

התרנגולות יטילו המוני ביצים, שיגדלו דור נוסף של  -"לא הבנתם 
תרנגולים, ואז נמכור את כל התרנגולים, ונקנה עגלה קטנה, ונגדל אותה עד 

תן חלב, ותמליט עגלות נוספות, עד שיהיה לנו עדר שלם. ואז שתהיה פרה, ות
נמכור חלק ממנו, ונקנה בית משלנו, עם חלקת שדה. נרתום את הפרות 

 למחרשה, נזרע ונקצור, ולא יחסר לנו מאומה!"
עיני הילדים נצצו, שכחו את רעבונם, והבאבקילע שחקה עם הביצה 

 בעליצות, והיא נשמטה מידה והתנפצה.
 ום נגר ארצה...כל החל

 -ורגע, שלא תהיה אי הבנה 
זה לא אומר שלא לדגור על הביצה. זה רק אומר שלא לשגות בחלומות, 
ולא להשתעשע איתה. קום ועשה מעשה. תטגן או תדגור, אבל תנצל את 

 -ההווה במקום לחלום על העתיד! ונספר סיפור מהגמרא )גיטין סח ע"ב( 
התורה אסרה להניף ברזל על המזבח. החליט שלמה המלך, שבית 
המקדש כולו יבנה בלא שיניפו עליו ברזל. לשם כך ביקש את תולעת השמיר, 
שסגולתה לבקוע אבנים, הודיעוהו שמלך השדים יודע מקומה, ושלח את 
בניהו בן יהוידע להביאו. בדרכם ראה מגיד עתידות המתימר לצפות נתרות 



 

 ו 

רים פניו, וחיך. שאלו מדוע חייך, וענהו: אותו קוסם יושב במקום ואנשים משח
בו טמנו אוצר. מה שתחתיו אינו יודע, את האוצר שתחתיו לא חשף, ועתידות 

 ידע?!
אין ספק שהמעשה היה, אבל מדוע כתבוהו לדורות. כי לקח כה רב צפון 

בחזוי בו! הן כל אחד מאתנו, כאותו קודם, יושבים אנו על אוצר, ועוסקים 
כל אחד חולם, מה יעשה בעתיד. אח, כיצד ילמד ויתעלה  -עתידות תלוש 

ויכבוש מקום בצמרת. אולי, והלואי. אבל מה לך לחלום באספמיה, יושב אתה 
קום, נצל את האוצר  על אוצר, והוא ההווה. אותו, חשפת? אותו, אתה מנצל?!

ה לעתיד, כי שאתה יושב עליו, נצל את הרגע הזה ואת השעה הזו. אל תדח
  אין ספק מוציא מדי ודאי!

 )והגדת(                                                            
ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה' 

 (לה, ב) כל עושה בו מלאכה יומת
רש"י: הקדים להם אזהרת שבת לצווי מלאכת המשכן, לומר שאינו דוחה 

 את השבת. 
במדבר יד, )לאחר שהקב"ה אמר למשה ביום הכיפורים: "סלחתי כדבריך" 

ומדבר עמם על שני עניינים: שבת ומלאכת  שראלים מכנס משה את ע ( כ
 המשכן. 

שקולה  השבת הוזכרה לפני מלאכת המשכן, ומדוע: אומר הרמב"ם: שבת
 כנגד כל מצוות התורה, השבת היא אות ביננו לבין הקב"ה. 

שמירת השבת היא גילוי כבוד ה', בחילול שבת יש מן הכפירה בבריאת 
העולם. השבת היא אות, "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת 

 מה היא אות?  (ת לא, טזושמ)לדורותם ברית עולם" 
תח חנות ענקית של מוצרי חשמל, ה"חפץ חיים" ממשיל משל לאדם שפ

ועל החנות תלוי היה שלט גדול: "משה מוצרי חשמל". באחד הימים היתה 
החנות סגורה. העוברים ושבים שיערו שנגמרה הסחורה, או שהמוכר חולה. 

רה, העוברים ושבים שיערו שהמוכר ואך הזמן התארך והחנות עדיין היתה סג
הסירה את השלט, וחברת הובלות  יצא לנופש או נסע ליריד, אך כשהגיעה

הבינו כולם שהחנות נסגרה לצמיתות. הבעלים אינו קשור לחנות, בהסרת 
 השלט הסתיימה הבעלות על החנות. 

יהודי השומר שבת נושא על מצחו שלט: אני יהודי! בהסרת השלט, 
 חלילה, נפסקת גם השייכות. 

אל המנעולים,  מסופר על ר' ברוך בער שראה חנות סגורה בשבת. הוא נגש
 נישק אותם ואמר: "יש כאן הוכחה שיש בורא לעולם!" 

אם כן, כיצד יתכן שיהודי עובד בשבת ומחלל אותה רחמנא ליצלן? ידוע, 
שעיקר מזונו של הדג הוא דגים אחרים. ברגע שדג גדול רואה דג קטן, מתחיל 

ים מרדף. הפלא הגדול הוא שהדג הגדול בולע דגים ונהיה שבע, אך כשפותח
את בטן הדג מגלים דבר מדהים: ראשו של הקרבן נמצא בצד של הזנב, והזנב 

 נמצא בצד הראש. 
מה מתברר? הדג רדף אחרי הדג שאותו הוא ראה, אך הקדוש ברוך הוא 

 זימן לו דג אחר! מה אנו אמורים ללמוד מכך? 
חידוש עצום: בן אדם רודף אחרי כסף וחושב שעסקים ביום השבת יניבו 

מקור אחר להכנסה. בעל ה"קיצור שלחן  -אך הקב"ה מזמן לו דג אחר רווחים,
 ערוך" אומר שזו אחת הסיבות שאוכלים דגים בשבת. 

מסופר על נהג מונית שעבד בשבת, רחמנא לצלן, והניח למשמרת את כל 
הכסף שהרוויח בשבת. הרב ניסה לשכנע אותו שבכסף לא תשרה ברכה, אך 

 דבריו נפלו על אוזניים אטומות. 
הוא צבר פרוטה אחר פרוטה במשך עשר שנים והגיע לסכום גדול: מאה 

הג חלה במחלה ממארת, אלף דולר. בתום השנים הללו קרה דבר נורא: הנ
עלות הניתוח שהיה עשוי להציל את חייו, היה לא פחות ולא יותר מאה אלף 

 דולר... 
ידוע שגוי ששמר שבת חייב מיתה, והרמב"ם כותב שאפילו גוי שהחליט 

 לשמור שבת באחד הימים בשבוע חייב מיתה. 
הרב פינקוס זצ"ל אומר שלמעשה, השבת היא נקודת ההבדל בין יהודי 

גוי. הקב"ה ברא את העולם בדרך הטבע וכך הוא מתנהל. בעצם שמירת ל
השבת יש הכרזה שהעולם אינו מתנהל בדרך הטבע, ביום זה היהודי אינו 
עושה דבר לפרנסתו. גוי שיעשה כך, יתחייב במיתה. ומדוע? כי בכך הוא פועל 

 נגד הטבע. 
שכונה שאלו פעם את הרב מבריסק האם להקים בית ספר "בית יעקב" ב

חילונית, ובתשובה סיפר הרב סיפור שהתרחש בעיירה בריסק. בבריסק היה 
התגוררה בסמוך שלחה את בתם שבית ספר "בית יעקב" ומשפחה חילונית 

ללמוד בבית הספר, מפאת הקרבה. הילדה למדה מושגים שלא הכירה 
 מעולם, וכמובן למדה גם על שבת. 

ו את הילדה על החנות שבת אחת, רצו ההורים לצאת לנופש והפקיד
שבבעלותם. הילדה החליטה שתימנע בכל צורה מלמכור בשבת. בהגיע יום 

 השבת, פתחה את החנות התיישבה בה ואמרה תהילים. 
אחרי שעה נכנס גוי לחנות והתעניין על מחירו של אגרטל שנצב בחלון 
 הראווה. הילדה ברצונה העז להימנע מלמכור נקבה בסכום הזוי, אלף שקלים.

 הגוי נדהם ועזב את החנות. 

לאחר שעה שב ואמר: האגרטל מצא חן בעיניי מאוד. אסכים לשלם עליו 
שבעים וחמישה שקלים, על אף שנראה ששויו עשרה שקלים בלבד". אך 
הילדה בשלה: אלף שקלים. לקראת הצהריים שב הגוי לחנות, והפעם ניאות 

 לשלם מאתיים שקלים, אך הילדה בשלה. 
ד מספר פעמים, עד שלבסוף במוצ"ש שלף מכיסו את הסכום כך ניסה עו

העצום והניחו על הדלפק. הילדה נדהמה, והוא הסביר: "טובי האדריכלים בנו 
לי וילה מפוארת, ואגרטל בגוני הטורקיז מתאים לי כל כך. לא יכולתי לוותר 

 עליו!" 
 כששבו ההורים לביתם, סיפרה להם על השתלשלות העניינים, והם קיבלו
על עצמם לשוב בתשובה שלימה "אין כל ספק האם לפותח "בית יעקב" סיים 
הרב מבריסק את סיפורו, "שמירת שבת של ילדה קטנה השיבה את הוריה 

 בתשובה שלמה". 
"בואי בשלום עטרת בעלה גם בשמחה ברינה ובצהלה, תוך אמוני עם 

חאי אומר, רבי שמעון בר יו (הרב שלמה אלקבץ)סגולה בואי כלה בואי כלה" 
אמרה שבת לפני הקב"ה: "לכולן יש בן זוג ולי אין בן זוג". אמר לה הקב"ה: 
"כנסת ישראל יהיה בן זוגך" וכיון שעמדו ישראל על הר סיני, אמר להם 
הקב"ה: "זכרו הדבר שאמרתי והבטחתי לשבת, כנסת ישראל היא בן זוגך". 

בראשית ) (כ, זשמות )וזהו שנאמר לישראל "זכור את יום השבת לקדשו" 
  (רבה, יא ח

ר' ראובן קרלנשטיין זצ"ל טופל במכשיר דיאליזה, מכשיר שמחליף ומסנן 
את הדם בגוף. את הטיפול עבר יחד עם אנשים נוספים, שביניהם היה גם חוזר 

 בשאלה ועוד מספר חילונים. 
באחד הטיפולים, הופיעה האחות הראשית ובידיה מגש עוגיות ובקבוק 

ומוצלחת, והיא מעוניינת לשתף  שנולדה לה נכדה בשעה טובהיין, וסיפרה 
את החולים בשמחתה. ר' ראובן לא לגם, כמובן, מן היין שכן דינו כדין נסך. 
במקום נכח חוזר בשאלה שידע על האיסור לשתות, והוא הרים את קולו 
וקרא: "נראה לכם שאין הוא אוהב יין? הוא אינו שותה כי אנו בשבילו כמו 

כאילו נגע ביין הזה גוי!" מיד נעשה המקום כמרקחה, וכולם דרשו  גויים!
 לשמוע תשובה מאת ר' ראובן. 

 בתשובה, סיפר ר' ראובן את הסיפור הבא: 
בחור חמד שעמד להתחתן חיפש מתנה יוקרתית לכלתו. הוא הסתובב 
ברחובות בני ברק ותר אחר שעון זהב שימצא חן בעיניו. אחר חיפושים רבים 
מצא בדיוק את שחיפש: שעון יפהפה ויקר שהרשים אותו. היה זה שעון זהב 

 משובץ יהלומים, ועלותו בהתאם. 
יא הסירה את העטיפה בהתרגשות מרובה הגיש את מתנתו לכלה, וה

המרשימה, הביטה בו והבעת אכזבה נראתה על פניה. היא זרקה את השעון 
 היקר על הרצפה ואמרה: "כזו מתנה אני מקבלת? כזו מתנה בזויה?" 

המשיך ר' ראובן ואמר: "אם לסנדלר היתה כספת, מה הייתם חושבים 
תם שיש בה? ובכספת של רוטשילד מה יש? ובכספת של המלך, מה לדע

מונח? הקב"ה מלך מלכי המלכים, אמר "מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת 
שמה" הקב"ה מעיד שזו מתנה טובה והוא מוציא אותה מכספת! ואת המתנה 
הזו, שקיבלו ישראל הם רומסים ודורסים וכלל אינם מעריכים אותה! האם 

 " !הנכם מצפים שעם כלה שכזו ישתה החתן יין?
 (אמונה שלימה)

ה' מים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לששת י
 כל העשה בו מלאכה יומת:

ל מביא בהקדמת ספרו פאת השולחן ”הגאון רבי ישראל משקלאוו זצוק
ע לבאר כוונת הפייטן ”ששאלו מלפני רבו הגאון האלוקי רבי אליהו מוילנא זי

שהאריך בלשונות הרבה בסדר  לשבת שקליםרבי אלעזר הקליר בקדושה 
אז ראית וספרת. והכנת וחקרת. ומדדת וכלת ושקלת. מעשי בראשית: "

ואמדת וצברת. ופקדת וחשבת וסכמת. ומנית וספרת. וקצבת וחרצת וגזרת. 
וטפחת ושערת והבטת. והבנת והשכלת ושרת וסקרת. וכתבת וחרטת. וחקקת 

וצוית וקראת וענית ודברת  וצינת וחרת ולמדת והודעת וחוית והורית. וגזרת
ט מלאכות ”ט תיבות שבהם מרומזים ל”, ואמר הגאון כי יש בכאן לואמרת"

ט המלאכות שבת ביום השביעי, ”שפעל יוצר הכל בעשרה מאמרותיו, ומל
 ’. ד הק”ט המלאכות בשבת, עכ”ולכן נאסרו עלינו אותם ל

ט המלאכות ממש, ”והנה במלאכת המשכן עשו בני ישראל אותם ל
תניא אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה “)שבת מט ב(: ’ מבואר בגמכ

היתה במשכן, הם זרעו ואתם לא תזרעו, הם קצרו ואתם לא תקצרו, הם העלו 
”, את הקרשים מקרקע לעגלה ואתם לא תכניסו מרשות הרבים לרשות היחיד

סוד ט מלאכות של מעשי בראשית הן הן אשר באו בי”ז של”היוצא לנו מכ’. וכו
העולם החדש שאחרי עשרת הדברות במעשה המשכן, ושביתת ישראל 

ה בשבת בראשית, ולכן ”ט מלאכות המשכן בשבת הינה מעין שביתת הקב”מל
מ ”ה בבריאת העולם, מ”פ שטעם שביתת השבת היא זכר לשביתת הקב”אע

מכיון דהיינו הך,  אנו למדים המלאכות האסורות בשבת ממעשה המשכן,
 . ] וראה בספר פנים יפות תחילת פרשת תרומה[מקום אחד והכל הולך אל 

יש בכאן עניין נוסף, שגם העבודה במצרים והשעבוד לפרעה היו באותן 
ה למען תזכור ”ט מלאכות, וכמו שביארו התוספות במסכת פסחים )קיז ב( ד”ל

לכך קבעו זכר ליציאת מצרים, שמעתי “ל: ”את יום צאתך מארץ מצרים, וז
ת ”ך בא”דרש לפי שבמצרים עבדו בהם בישראל בפרך, ופרמ שיש במ”מהר



 

 ז 

ל, שהם מלאכות ארבעים חסר אחת, וכשנגאלו ממצרים הזהירם על ”ש וג”ב
 ל. ”עכ”, ט מלאכות”השבת לשבות מאותם ל

תחת ’, ממצרים מבית עבדים להיות עבדים לו ית ה הוציאנו”הנה כי כן הקב
ט מלאכות בניין ”ו מעתה בלט מלאכות ערי מסכנות לפרעה, יבנ”אשר בנו בל

זכר “הקדושה לשמו יתברך. ונמצא מה שאנו מזכירים בקידוש יום השבת שהוא 
מכוון לעניין אחד, והוא שהאריך ” זכר ליציאת מצרים“וגם ”, למעשה בראשית

ה הוציא בני ישראל מעבדות לעבדות, להיות ”בספרו כי הקב” חרדים“בעל ספר 
ו ישראל עבדות מהו, לידע איך לעבוד את ה, וכי במצרים למד”עבדים להקב

 ה בשלימות ביום ובלילה, ללא הפסק. ”הקב
ל שעשרה מאמרות נהיו לעשרת הדברות ”ם הנ”הרי’ ועל יסוד דברי החי

ט ”ט מלאכות במעשה בראשית באו לל”ד כי ל”באמצעות עשר המכות, נאמר בס
ט ”לה דירה בתחתונים, באמצעות ”מלאכות במעשה המשכן לעשות להקב

 מלאכות שעבדו בהן בני ישראל בכור הברזל במצרים. 
ט לשונותיו, ”אמר מילתא, כי לכך כיוון הקלירי בל[ מוילנא]א ”והנה גברא רב

נתן חכמה בלב ’ ט מלאכות, וה”ה פעל בששת ימי בראשית בל”להורות כי הקב
ל עם ”ק רבי יעקב זצ”ל ובנו הגה”לאנדן זצ -ק רבי שלום משאץ ”חכמי לב הגה

ל שישבו בשבת תחכמוני ויגעו ומצאו כדי מידתם פשר ”ק רבי יואל זצ”חתנו הגה
ה בששת ימי בראשית, ”ט מלאכות במעשי הקב”ל איך נמצאו ל”דברי הגאון ז

י ”ל ע”שיו”, שירת השבת“והעלו את הדברים על הכתב, ונדפס באריכות בקונטרס 
ללקט הדברים  ד”נכדיו שיחיו. ואחרי שהדברים מאירים ושמחים חפצתי בס

 השוים לכל נפש ולזכות את כל החברים, ויהיו הדברים לעילוי נשמתם. 
אלוקים מן האדמה, כל עץ ’ מקרא מפורש )בראשית ב ט(: ויצמח ה א. הזורע

וגם )שם א יא( תדשא הארץ דשא. ועוד מקרא מפורש גבי נוטע שהוא ’, נחמד וגו
( הזורע והנוטע כולם מלאכה כ אב מלאכה דזורע, כמבואר בברייתא )שבת עג ב”ג

ובפרקי דרבי ’, אלקים גן בעדן וגו’ אחת הן, וכך נאמר )בראשית ב ח( ויטע ה
אליעזר )פרק ה(: וכל מין עשב ודשא נטע מהם, ובהם זרעם על הארץ, שנאמר 
)שם א יא( אשר זרעו בו על הארץ. וכן המשקה מים לזרעים תולדה דזורע )לרב 

 ר )בראשית ב י( ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. יוסף, מועד קטן ב ב( ונאמ
 :החורש והחופר מלאכה אחת הן )שבת עג ב(, ובפרקי דרבי אליעזר ב. החורש

בשלישי היתה הארץ מישור כבקעה, והיו המים מכסים על פני הארץ, וכשיצא 
הדיבור מפי הגבורה )בראשית א ט( יקוו המים אל מקום אחד ותראה היבשה, עלו 

ארץ, ההרים והגבעות, ונתפזרו על פני כל הארץ ונעשים עמקים עמקים מקצות ה
 ”. ועלה תוכו של ארץ ונתגלגלו המים ונקוו המים לעמקים

רבנן דקיסרין אמרין, ההן דצייד כוורא וכל “בירושלמי שבת )מח ב(:  ג. הקוצר
’ ח סי”והובא במגן אברהם )או”. דבר שאתה מבדילו מחיותו, חייב משום קוצר

ו(, ובחמישי בשבת הוציא מן המים בתוך המים לויתן ובת זוגו, והוציא ”סק תצז
 וקצר את הנקיבה מגידולה ומלחה לצדיקים לעתיד לבוא )בבא בתרא עד ב(.

]צובר   אמר רבא האי מאן דכניף מילחא ממילחתא“בשבת )עג ב(:  המעמר ד.
”. מלח ממשרפות המים[ חייב משום מעמר  ]שאף הוא כמאסף שבלין הוא[

י שצבר ”ה האדם עפר מן האדמה )בראשית ב ז(, וברש”ובשישי בשבת ברא הקב
התחיל מקבץ עפרו “ה עפרו מארבע רוחות. ובפרקי דרבי אליעזר )פרק י(: ”הקב

ה המים ”קווה הקבוכן במלאכת המים שה”. של אדם הראשון מארבע פנות העולם
 מכל העולם למקום אחד. 

י )שבת ”מלאכת הדש היא כשמפרק תבואה מהכיסוי שלה, וראה רש ה. הדש
ה ביום השישי ”ה מפרק( שפורק אוכל ממקום שנתכסה בה, והקב”א ד”צה ע

הוריד מטר לראשונה מאד שעלה מן הארץ, ומטר המתמצה מהענן כתבואה 
 המתפרקת מקשיה. 
היינו זורה היינו בורר היינו מרקד )שבת עג ב(,  רר, ח. המרקדו. הזורה, ז. הבו

והמחבץ  ”. והלא כולן מלאכה אחת הן דמפריש אוכל מן הפסולת“י: ”וברש
]המעמיד החלב בקיבה, עד שנקרש[ חייב משום בורר )שבת צה א(. ובבראשית 

רבי יצחק אמר, שמים שא מים, טעון מים, משל לחלב שהיה נתון “רבה )ד ז(: 
בקערה, עד שלא תרד לתוכו טיפה אחת של מסו  ]קיבה המעמדת את החלב[ 
הוא מרפף, כיון שירד לתוכו טיפה אחת של מסו מיד הוא קופא ועומד, כך עמודי 
שמים ירופפו, ניתן בהם את המסו ויהי ערב ויהי בקר יום שני, כדאמר רב לחים היו 

פרשת בראשית( מבואר:  -רה ל )ליקוטי תו”י ז”ובכתבי האר”. בראשון ובשני קרשו
הדר, שעל ידו ’ ויאמר אלקים יהי אור, הוא סוד חסד עילאה, דהיינו מלך הח“

נתקנו, ותחלה הוברר הפסולת, והקליפה קדמה כדרך שהקליפה קודמת לפרי, 
...עד יום הששי שנברא אדם שהוא האוכל הנשאר, ועל כן בשבת נאסר ברירת 

דרך ברירות למעלה, פסולת מתוך האוכל,  הפסולת מתוך האוכל, מפני שזה היה
ובשבת לא היה הבירור, אבל אוכל מתוך הפסולת לעולם מותר, מפני שזה לא היה 

ובפסיקתא )רבתי פרשה טו(: ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי )ויקרא ”. למעלה
ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, כזה שהוא בורר את היפה מן הרע “...כ כו( 

והבורר אוכל מתוך פסולת להניח חייב )שבת עד א(. וישראל נתבררו ”. ררוחוזר ובו
 במחשבה תחילה )בראשית רבה א ד(, להיות נבדלים מכל העמים. 

הטוחן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים “ה(: ”ז ה”ם )שבת פ”ברמב ט. הטוחן
 י שבת )עד ב( האי”וברש”. הרבה וכל העושה דבר הדומה לזה הרי זה תולדת טוחן

טוחן הרגבים ושוחקן הדק הוי  -מאן דעביד חביתא של חרס, חייב שבע חטאות 
ל ”יצחק קארו ז’ ש )בראשית א טז( ובספר תולדות יצחק לר”הרא’ בפי’ ואי”. טוחן

ה בלבנה נפלה, ונפלו ניצוצות ממנה על ”אמרו במדרש בשעה שנזף הקב“)שם(: 
וריה נשארה חשוכה, וגם פני כל הרקיע, ומזה נעשו הכוכבים, ולפי שנפלו מא

 הניצוצות שהם הכוכבים אינם מאירים כמו כשהיו חלק לבנה מאירה כשמש, ולכן
כ.  ]וראה בספר קסת הסופר ”ע”, נקראו כוכבים לפי שכבו מלשון לא תכבה

)קראקא תרעב, בראשית דף כז עמוד ב( מה שכתב בזה דבר פלא, ממה שמשערים 
עשרות אלפי חלקיקי כוכבים[ המקפת בין חכמי הטבע כי חגורת האסטרואידים  ]

מאדים לצדק, הן חלקי כוכב גדול מאוד שהיה שם, וכי גם הירח שלנו היא חלק 
 מאותו כוכב גדול[. 

”, המגבל את העפר הרי זה תולדת לש“ז(: ”ח הט”ם )שבת פ”ברמב י. הלש
שבת )עד ב( בעשה חבית חייב שבע חטאות ואחת משום לש. וכך היתה ’ ה בגמ”וכ

י )בראשית ב ו(: ואד יעלה מן הארץ ”יצירת האדם עפר מן האדמה, כמו שכתב רש
לענין ברייתו של אדם, העלה התהום והשקה עננים  -והשקה את כל פני האדמה

כ לש את העיסה אף כאן ”לשרות העפר, ונברא אדם כגבל זה שנותן מים ואח
ומאי “)אות נט(: וכן בבריאת השמים מבואר בספר הבהיר ”. כ וייצר”והשקה ואח

 ”. ה אש ומים וטפחן זה בזה ועשה מהן שמים”שמים, מלמד שגיבל הקב
כללו “(: ו”ט ה”ם )שבת פ”המבשל והאופה מלאכה אחת הן. ברמב יא. האופה

” של דבר בין שריפה גוף קשה באש או שהקשה גוף רך הרי זה חייב משום מבשל
יתחזק הרקיע  -יהי רקיע “י )בראשית א ו(: ”ובריאת הרקיע ביום שני כתב רש

ה ”פ שנבראו שמים ביום הראשון עדיין לחים היו וקרשו בשני מגערת הקב”שאע
רבי חנינא יצאה האש מלמעלה  אמר“ובבראשית רבה )ד ב(: ”. באומרו יהי רקיע

ולחכה את פני הרקיע, רבי יוחנן כשהיה מגיע לפסוק זה )איוב כו( ברוחו שמים 
ר יודן ברבי שמעון יצאת האש ”שפרה, היה אומר יפה למדני רבי חנינא, א

 ה גוף רך בכח האש. ”הנה הקשה הקב”. מלמעלה וליהטה פני רקיע
כתנות עור וילבישם. ובסוטה ’ וגו’ ה )בראשית ג כא( ויעש יב. הגוזז את הצמר

 י: של צמר הוא. ”רש’ )יד א( כתנות עור, חד אמר דבר הבא מן העור. ופי
ה ברא כח בשמש ללבן בגדים, כמובא בספרי קדמונים. ראה ”הקביג. המלבנו 

כבר נזכר בחכמי המחקר, כי אם ישטח אדם בגד של “קדושת לוי )ראש השנה(: 
”. ה אזי תקלוט הבגד מאור החמה צבע שלו של לבןפשתן לבינה נגד אור החמ
המלבן הוא מאבות מלאכות, ולבון מקרי בכל “ק לט(: ”ובמשנה ברורה )סימן שב ס

י זה, ומה שנוהגין שמניח חתיכת פשתן ”דבר שדרך הצמר והפשתן להתלבן ע
כן ”. לאחר אריגתו בחמה וזורק עליו מים כדי שתתלבן גם זה הוא בכלל מלבן

ה לבריאת העולם, כח התשובה. והיא מלבנת כל הלכלוכים, כדבר ”בהקדים הק
 כשלג ילבינו.  –הנביא )ישעיה א יח( אם יהיה חטאיכם כשנים 

י: פשתן בגבעולין. וכל מלאכות ”רש’ בשבת )עג ב( המנפץ, פי יד. המנפצו
כתנות “ה לאדם וחוה, ובסוטה )יד א(: ”הבגד שייכים בכתנות עור שעשה הקב

”. שמואל, חד אמר דבר הבא מן העור, וחד אמר דבר שהעור נהנה ממנועור, רב ו
של פשתן,  -דבר שהעור נהנה ממנו ”, של צמר הוא -דבר הבא מן העור “י: ”רש’ ופי

 ”. שאדם לובש סמוך לעורו
ה ”בוא וראה טווס הזה שס“בילקוט שמעוני )ויקרא יב אות תקמז(:  טו. הצובע

אחת של לובן, הוי אין צור כאלקינו אין צייר  גוונין יש בו, והוא נוצר מטפה
רפידתו זהב, זו הארץ שהיא מעלה פירות הארץ “ובבמדבר רבה )יב ד(?: ”. כאלקינו

ופירות האילן שהן דומים לזהב, מה הזהב יש בו מינין הרבה וגוונין הרבה אף פירות 
מקרה ה“וכן בילקוט שמעוני )בראשית א ג(: ”. הארץ מהן ירוקין ומהן אדומין

במים עליותיו, מה המים הללו מהן אדומין מהן ירוקין מהן לבנים מהן שחורים, כך 
 ”. הם שמים, פעמים אדומים פעמים ירוקין פעמים לבנים פעמים שחורים

ל במלאכת מנפץ. ”כנ טז. הטווה, יז. מיסך, יח. עושה שני בתי נירין, יט. אורג
בריאת העולם מכונה בשם  ה לאדם וחוה. וכלל”בבגדי צמר ופשתן שארג הקב

ה, שאורג את העולם ”מרכבו ארגמן, זה הקב“אריגה במדרש רבה )במדבר יב ד(: 
אליעזר )פרק יא( ’ ובפרקי דר”. שיצאו כולם למיניהם ולא יתערבו מין בשאינו מינו

שיצירת האדם היתה בדרך רקימה.  ]וכיום מובן היטב אחר שנגלה פלאי הבריאה 

  DNA]        . -בבניין גוף האדם ב
בוצע הוא המפריד את הארוג, בין “כ(: ”ט ה”ם )שבת פ”ברמב כ. הבוצע

שהוציא הערב מן השתי או שהעביר השתי מעל הערב הרי זה בוצע וחייב, והוא 
שלא יהא מקלקל אלא יתכוין לתקן, והסותר את הקליעה לתקן הרי זה תולדת 

מקודם את בניין העולם ה בבריאת העולם  ]שהיה סותר ”וכן עשה הקב”. בוצע
את הכל עשה יפה בעתו “ל[ כמבואר בבראשית רבה )ט ב(: ”המכונה אריגה כנ

ה היה בורא עולמות ומחריבן בורא עולמות ”ר אבהו מכאן שהקב”)קהלת ג(, א
 ”. ומחריבן, עד שברא את אלו, אמר דין הניין לי יתהון לא הניין לי

שפקפק בהשגחה פרטית )איוב  ה אומר לאיוב,”הקב כא. הקושר, כב. והמתיר
איפה היית ביסדי ארץ? ...התקשר מעדנות כימה, או משכות כסיל תפתח? “ לח(: 

 כינה חיבור הכוכבים והפרדתן זו מזו כקשירה והתרה. 
ל במלאכת מנפץ. תפירת בגדי הצמר או הפשתן לאדם וחוה. ”כנ . התופרגכ

נים והגוף מהתחתונים, ה לעשות בחברו בין הנשמה מהעליו”כמו כן הפליא הקב
ויפח באפו נשמת חיים. וכל המחבר ומדבק בין נפרדים הרי זו תולדת תופר 

 א(.”י הי”ם שבת פ”)רמב
אלקים תרדמה על האדם ויישן, ויקח אחת ’ ויפל ה“ . הקורע ע"מ לתפורדכ

 )בראשית ב כא(. ”, מ לתקן מקום הקרע[ ויסגור בשר תחתנה”מצלעותיו  ]קורע, ע
  :יאורי המלאכות בסידורא דפת, וסידורא דבגדובכך תמו ב

 כה. הצד צבי. כו. השוחטו. כז. והמפשיטו. כח. המולחו. כט. המעבד את עורו.
ה מן המים בת זוגו של לויתן. שחיטה: והרג ”צידה: בחמישי לימי הבריאה, צד הקב

הנקבה שנאמר )ישעיה כז א( והרג את התנין אשר בים  ]בבא בתרא עד ב[ מפשיט: 
’ והפשיט את עורה  ]לעשות ממנה כתנות עור לאדם הראשון, כמבואר בפי

א וחזקוני )בראשית ג כא( ובספר תורת חיים בבא מציעא )פד א(, וכן הביא ”הריב
ש )בראשית שם( בשם המדרש. ועור דג חשוב כעור, ראה שבת )קח ”הרא’ בפי

מעור הזכר א(.  ]אולם הסוכה העתידה להעשות מעורו של לויתן יתכן שהוא 
ל, וכמשמעות הדברים בפסיקתא דרב כהנא הנדפס מחדש עם ”שיהרג לעת

י[. וכן מצינו מלאכת מפשיט לדעת תרגום יונתן )בראשית ג כא( ”הוספות מכת
ה הפשיט את עורו של הנחש לעשות ממנו כתנות עור לאדם וחוה. מולח: ”שהקב

שבת ’ עד ב(. ובגמ ומלח את בשר נקבת הלויתן לצדיקים לעתיד לבא )בבא בתרא



 

 ח 

אמר רבה בר רב הונא האי מאן דמלח בישרא חייב, ...אמר רב אשי אפילו “)עה ב(: 
שמולחה הרבה כשנצרך ”, רבה בר רב הונא לא אמר אלא דקא בעי ליה לאורחא

להניחה לזמן ארוך. וכן בזה נמלח ומונח לזמן ארוך לצדיקים לעתיד לבוא. מעבד 
 ל במפשיט. ”את עורו: כנ

אמר רבי אחא בר חנינא השף בין העמודים “שבת )עה ב(: ’ בגמ מחקל. מ
כגון עמודי אכסדראות ...והשף “ה השף(: ”י )ד”וברש”, בשבת חייב משום ממחק

ובריאת ”. שם בקרקעית הבנין שנשענין עליו כדי שיהא חלק חייב משום ממחק
מדות במלאכת ממחק להחליק פני הרקיע כמבואר בברייתא דלב ’ הרקיע פעל ה

ה יהי רקיע, וכבר נבראו ביום ראשון, אלא שלא היו ”בשעה שאמר הקב“)אות יב(: 
 ”. מצוחצחות, עד שהביא האש מלמעלה וליהטה פני הרקיע

המחתך מן העור כדי לעשות קמיע “ז(: ”א ה”שבת פי’ ם )הל”ברמב לא. מחתך
...וכן  חייב, והוא שיתכוין למדת ארכו ומדת רחבו ויחתוך בכונה שהיא מלאכה,

כל חתיכה שיחתוך חרש עץ מן העצים, או חרש מתכת מן המתכות, חייב משום 
ה פרצוף הנוסף לפי מדה וכמבואר ”ובבריאת חוה מן האדם חתך הקב”. מחתך

ה את אדם ”ר שמואל בר נחמן בשעה שברא הקב”א“בבראשית רבה )ח א(: 
וראה גם ”, לכאןהראשון דיו פרצופים בראו, ונסרו ועשאו גביים, גב לכאן וגב 

עירובין )יח א(. וגם לדעה שנבראה חוה מזנב, כנאמר ויקח אחת מצלעותיו, הרי 
 בדקדוק לפי מידתה.  ה את הזנב”חתך הקב

י )בראשית ב ד( אלה תולדות השמים והארץ ”ברש לב. הכותב שתי אותיות
אותיות הללו ’ צור עולמים, בב’ ה ה-( ביכו’ בראם שנאמר )ישעי’ בה“בהבראם: 

ב נברא ”א, ועוה”של השם יצר שני עולמים, ולמדך כאן שהעולם הזה נברא בה
ונהגין זה עם זה )משנה שבת יב ה(, כי העולם הזה דומה לפרוזדור כלפי ”. ד”ביו

עשרים “הטרקלין העולם הבא )משנה אבות ד טז(. ובספר יצירה )פרק ב משנה ב(: 
ותיות, חקקן חצבן שקלן והמירן, צרפן וצר בהם נפש כל היצור, ונפש כל ושתים א

זיווגם אות  -כל אות ואות שבהן חקק. וצירפן  -ן חקקן ”הרמב’ ובפי”. העתיד לצור
עם אות. ובכלל, בריאת הכתב נמנה בין עשרה דברים שנבראו בערב שבת בין 

ב )שם( והכתב: ”עהר’ המשמשות, כמבואר במשנה אבות )פרק ה משנה ו( ובפי
רושם “ז(: ”א הי”שבת פי’ ם )הל”וברמב”. צורת האותיות שהיו חקוקות בלוחות“

תולדת כותב הוא, כיצד הרושם רשמים וצורות בכותל ובששר וכיוצא בהן כדרך 
ה צר כל הצורות שבעולם ”והקב”, שהציירין רושמים, הרי זה חייב משום כותב

בא וראה “ברכות )י א(: ’ וכנדרש בגמ בששת ימי בראשית, בצומח בחי ובמדבר,
שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם, מדת בשר ודם צר צורה על גבי 
הכותל ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים, והקדוש ברוך הוא אינו 
כן, צר צורה בתוך צורה ומטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים, והיינו דאמרה 

כי אין בלתך ואין צור כאלהינו, מאי אין צור ’ ב( אין קדוש כה”פ חנה )שמואל א
להגיד גדולתו של הקדוש ברוך “ובסנהדרין )לז א(: ”!. ינוקינו? אין צייר כאלקכאל

כולן דומין זה לזה, ומלך מלכי  -הוא, שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד 
, ואין אחד מהן המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון

 ”. דומה לחבירו
במדרש רבה קהלת )ג יד( את הכל  לג. המוחק על מנת לכתוב שתי אותיות

ה בונה עולמות ומחריבן, בורא ”ר אבהו מכאן שהיה הקב”א“עשה יפה בעתו: 
פ ”וע”. עולמות ומחריבן, עד שברא את אלו, ואמר דין הניין לי יתהון לא הניין לי

ת באותיות שבספר יצירה, הרי היה בהעברת ה ברא העולמו”ל שהקב”הנ
 העולמות כמחיקה על מנת לתת מקום לכתב החדש והמתקיים. 

אלקים את הצלע אשר לקח ’ ויבן ה“כתוב בתורה )בראשית ב כב(:  לד. הבונה
י ”רש’ ובמפיס מורסא לעשות לה פה חייב )שבת קז א( ופי”, מן האדם לאשה

ש בניין בבני אדם כנאמר ויבן את הצלע. )כתובות ו ב( שהחיוב משום בונה, שי
ולדעת רבי אליעזר גודלת שערותיה חייבת משום בונה )שבת צד ב( ויליף לה מויבן 

ה קלע שערותיה של חוה לפני שהביאה לאדם. והוא ”א את הצלע, שהקב”ה
הנוטה “מלאכת בונה. וכלל בריאת העולם הוא בניין, וכמו שנאמר )ישעיה מ כב(: 

בית הלל “א(: ”ב ה”ובירושלמי חגיגה )פ”. ימתחם כאוהל לשבתכדוק שמים, ו
אומרים הארץ נבראת תחילה ואחר כך השמים, ...משל למלך שעשה פלטין, 
משבנה את התחתונים עשה את העליונים, ונאמר )ישעיה מח( אף ידי יסדה ארץ 

ם צריך אד“...ה בחכמה יבנה בית(: ”ובזוהר חדש )בראשית ד”. וימיני טפחה שמים
ה. קודם ”להשתדל לכונן בית בראש, ולעשות ישוב בבית, וממי אתה למד, מהקב

בנה בית וכוננו, וזימן כל הפרנסה והמזונות, קודם שיבוא אדם לעולם. האיך, ברא 
את העולם בראש, שהוא הבית. וזימן כל הפרנסה האיך. ברא את הבהמות, ואת 

זימון כל הפרנסה. לאחר  החיות, ואת העופות והדגים הצמחים והאילנות, שהם
שהכין הביא את האדם, וברא אותו ואת אשתו והולידו בנים ועשו ישוב בבית. ועל 

ת ראש. וכן ”ש. כאשר תבין באותיות, תמצא בי”ת רא”כן נאמר בראשית, בי
הרי לך שהעולם ”. ראשית, כלומר בית ראשית, והכל ענין אחד’ התחילה התורה ב

תניא רבי “יומא )נד ב(: ’ דרך יצירת הארץ מבואר בגמ כבניין בית בכלל. וכן בפרט,
אליעזר אומר עולם מאמצעיתו נברא שנאמר )איוב לח לח( בצקת עפר למוצק 

י: מוצק אחד היה לו, ומשם נדבקו רגבים סביביו. רבי ”רש’ ורגבים ידבקו, ופי
הלך י: ארבע מוצקות היו לו, ונמתח ו”רש’ יהושע אומר עולם מן הצדדין נברא, ופי

י: ציון ”רש’ מכל צד, עד שנדבק באמצעיתו, וחכמים אומרים מציון נברא, ופי
נבראת תחילה, וסביביה נדבקו רגבים עד סוף העולם מכל צד. וזו תולדת בונה 

כל המקבץ חלק אל חלק ודבק הכל עד “ו(: ”ז ה”שבת פ’ ם )הל”כמבואר ברמב
 ”. שיעשו גוף אחד הרי זה דומה לבנין

 מ לכתוב. ”מוחק ע -ראה לעיל מלאכה לג  לבנות לה. הסותר ע"מ
את המאור הגדול ואת המאור “ש )בראשית א טז(: ”בפירוש הרא לו. המכבה

י שקטרגה, ...ואיתא ”ל דרשו בתחלה נבראו שוין ונתמעטה הלבנה ע”הקטן, חז
ה בלבנה ונפלה, נפלו ניצוצות ממנה על פני כל הרקיע, ”במדרש בשעה שנזף הקב

ובתולדות יצחק ”. ות, ונקראו כוכבים על שם שכיבו מאור הלבנהוכבו המאור
ה בלבנה נפלה, ונפלו ”אמרו במדרש, בשעה שנזף הקב“)קארו, שם( כעין זה: 

ניצוצות ממנה על פני כל הרקיע ומזה נעשו הכוכבים, ולפי שנפלו מאוריה נשארה 
נה מאירה חשוכה, וגם הניצוצות שהם הכוכבים אינם מאירים כמו כשהיו חלק לב

 ל. ”עכ”, כשמש, ולכן נקראו כוכבים לפי שכבו מלשון לא תכבה
נפח באש “ה אשו של גיהנום, ”ביום שני לימי הבריאה הבעיר הקב לז. המבעיר

א, בראשית רבה ד ו(. בו ביום נבראו ”)מדרש כונן פ”, והסיק שבעה מדורי גיהנום
  .”משרתיו אש לוהט“המלאכים שעליהם נאמר )תהלים קד ד(: 

לאחר שחצב את “...המכה בפטיש:  (שבת קב ב)י ”ברש לח. המכה בפטיש
האבן סביב, ומבדיל מן ההר קצת הוא מכה בפטיש מכה גדולה, והיא מתפרקת 
ונופלת, וזהו גמר מלאכה של חוצבי אבן, וכל הגומר בשבת מלאכה תולדת מכה 

ליהן נאמר ובתרגום יונתן )דברים לב יב( שלוחות הראשונות שע”. בפטיש היא
ה ממחצב סמפרינון, והן ”)שמות לב יז( והלוחות מעשה אלוקים המה, חצבן הקב

ה ”מעשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות כמבואר במשנה אבות )פ
ט ”יו’ תוס’ ה מגלגל חמה, וראה שם בפי”ב שחצבן הקב”הרע’ ו(, ושם בפי”מ

י ”שבת פ’ ם )הל”לפי הרמבל ”י שהמכוון ללוחות ראשונות. עוד י”רש’ שהביא מפי
המצדד את האבן ביסוד הבנין ותקנה בידו והושיבה במקום הראוי לה “ח(: ”הי

יומא )נד ב( אבן שתיה שממנה ’ הנה מבואר בגמ”, חייב משום מכה בפטיש
רבי יצחק אמר אבן ירה הקדוש ברוך הוא בים, ממנו נשתת “הושתת העולם: 

ל ”עוד י”. ה הטבעו או מי ירה אבן פנתההעולם, שנאמר )איוב לח ו( על מה אדני
כל העושה דבר שהוא גמר מלאכה הרי זה תולדת מכה “ז(: ”ם )שם הט”פ הרמב”ע

ובמעשה ”, בפטיש וחייב, כיצד המנפח בכלי זכוכית הרי זה תולדת מכה בפטיש
ויפח באפיו “בראשית אחרי יצירת האדם גולם מן האדמה נאמר )בראשית ב ז(: 

 ”. האדם לנפש חיהנשמת חיים ויהי 
א מגן עדן ”ויגרש את האדם ...וישלחהו ה לט. המוציא מרשות לרשות

כד(. והוצא מרשות יחידו של עולם לרשות הרבים למדור הקליפות  -)בראשית ג כג
]ראה עץ חיים )שער יא פרק ז([. הרי אלו אבות מלאכות ארבעים חסר אחת. 

ו להיות בדמותו ובצלמו, לברוא ה לבניו בחוניו, נצטו”וכאמור, לרוב חיבת הקב
עולמות כמותו, ולצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ, וכיבכול לבנות משכן 

כשהם עושים כל אותן המלאכות ממש, ושובתין מהן ’. עבור שכינת כבודו ית
 ה במעשה בראשית. ”בשביעי, כשם ששבת מהן הקב

ט מלאכות וראה דבר נפלא מאוד בהקדמת הספר טל אורות הקדמון על ל
והנה “ו( וזה לשונו: ”שע’ ל )נדפס בפראג שנת ה”ר דוד ז”להגאון רבי שאול ב

ראיתי בעזרת הקל יתברך סוד נפלא בשתי דברות זכור ושמור, דהיינו אם תצרף 
יא( אז יעלה המניין )גימטריא( -כל המלות שבדבור זכור עד ויקדשהו )שמות כ ט

זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, שון: ט מלאכות בזה הל”מכוון עם מספר שמות הל
זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה, גוזז, מלבן, מנפץ, צובע, טווה, מיסך, עושה שני 
בתי נירין, אורג שני חוטין, בוצע שנים, קושר, מתיר, תופר שני תפירות, קורע 
לתפור, צד, שוחט, מפשיט, מולח, ומעבד, ממחק, מחתך, כותב שני אותיות, מוחק 

]ומה שנרמז גבי .  ”כתוב שנים, בונה, סותר, מכבה, מבעיר, מכה בפטיש, המוציאל
)שבת עה ב( ’ יותר משאר המלאכות, הוא מפני שמקשה בגמ הנוסף,’ מעבד עם ו

לזה רמז כאן מולח ומעבד, עיין שם[. ועולה מניינו ’, היינו מולח היינו מעבד, וכו
ט ”ר שמור שבתורה עולה כמניין ל. וראה שם עוד חשבון נפלא שגם דיבו 17,303

ואני והבקיאין בחשבונות באנו “מלאכות ממש, ראה שם החשבון. וממשיך: 
בחשבון, חשבנו דרכיו ושקלנו אותו במאזני צדק ואמת הוא, נכון הדבר מעם 

לפני ’, אלוקים, רוחו דיבר בי ומלתו על לשוני עט סופר מהיר הוא במלאכת ה
ולם ינחנו ואין עמו לא חסר ולא יתר אפילו אות אחת, מלכים יתייצב ולפני גדולי ע

  ”.והוא פלאי
 )הגרמ"י רייזמן(

  בדרך הדרוש 
 ראוי( כא כח) בבוקר בבוקר נדבה עוד איליו הביאו והם

 דידוע ל"ונ, דייקא בבוקר המשכן נדבת הביאו למה טעם לתת
 מבואר גם, העגל זהב על ויכפר המשכן זהב יבא ל"ז ש"מ

 העגל שעשו מה' א, בעגל היו חוטאים מיני' דב במפרשים
 מה' ב, ה"הקב נגפם ואשר לוי בני הרגום אשר ממש בפועל

 אותן וגם מיחו שלא חטא בהם' הי רק בפועל חטאו שלא
 אמרי' ובס, משה התפלל ועליהם לכלותם ה"הקב ביקש
 וביום בפסוק נפלא דבר בזה' כ ל"ז מבראד ק"רש' להג שפר
 כשיעניש דוקא ט"מ וקשה, חטאתם עליהם ופקדתי פקדי
 העגל עון כ"ג עליהם יפקיד אז אחר חטא על ה"הקב אותם
 מיחו שלא על' הי חטאם דהנה  שפיר אתי ז"ולפ, לא ה"ובלא

 ש"מ וידוע' וגו תוכיח הוכח ע"מ על ועברו העגל בעושי
 כ"ע ריתחא בעידן רק ע"מ על מעניש ה"הקב דאין במנחות

 רצה העגל עושי על גדולה ריתחא' הי שעה דבאותה יען
 משה של תפילתו והועילה מיחו שלא אותן גם לענוש ה"הקב
 ראוי ואין ריתחא עידן ליכא כ"אח ושוב תיכף ענשם שלא
, פקדי ביום ה"הקב ש"מ היטיב יובן ומעתא, ע"מ על לענו
 על אותן לענוש ריתחא עידן ויהיה אחר חטא שיעשו היינו
 שלא על גם ואענישם חטאתם עליהם ופקדתי אז,  אחר חטא
 והנה .והבן תוכיח דהוכח ע"מ על ועברו העגל בעושי מיחו

 ל"ז י"הפנ הגדול רבינו בשם הביא וירא' פ גומא תיבת' בס
 ע"מ על כי, צוערה בא ולוט הארץ על יצא השמש בפסוק

 ואמרו תוכיח הוכח של ע"מ עבר ולוט ריתחא בעידן מענשין
 משתחוים ומערב מזרח ומלכי יוצאת כשהשמש ל"חז

 ל"עכ משם לילך צריך' הי לכך כועס ה"הקב

, בבוקר המשכן נדבת שהביאו מה היטב מובן כ"וא
 אך, העגל חטא מעונש להצילם כדי היה ההבאה דעיקר

 בבוקר אמנם, ריתחא בעידן רק ע"מ על עונשין אין ה"בלא
 ה"הקב משתחווים ומערב מזרח ומלכי יוצאת כשהשמש

 שיענשו לחוש ויש ע"מ על גם מענשין ריתחא ובעידן כועס
 בעדם שיכפר כדי המשכן נדבת את אז הביאו לכן הם גם

 (הגרשוני ילקוט)                 . ש"וא. מעונש וינצלו



ַמֲאִמיִנים
' ם י ִנ ּו מ ֱא י  ֵנ ּבְ ' ת  י ּבֵ ִמ י  ִע ּו ב ׁשְ ן  ֹו י ּלָ ּגִ
יֹון מס' 425 ּלָ ָנה ט | ּגִ ת ַצו־ּפּוִרים תשפ"ב ׁשָ ָרׁשַ ּפָ

ת י ּב מ י  ע ּו ב ׁש ן  ֹו י ּל תּג י ב מ י ע

ְוֹכ
ד ִלְבֵני ֱאמּוִנים" "ַהּיֹום ִנְכּבָ

ְזִהיִרים  ֱאמּוִנים,  ִלְבֵני  ִנְכָּבד  "ַהּיֹום 
ֵאּלּו  ִמִּלים   – ּוָבִנים"  ָאבֹות  ְלָׁשְמרֹו 
ַׁשָּבתֹון",  "יֹום  ִמִּפּיּוט   ָּכ ָּכל  ַהֻּמָּכרֹות 
ִׁשְּמׁשּו ַּבֲעבּוֵרנּו ְמקֹור ַהְׁשָרָאה ִלְקִריַאת 
ְׁשָמּה ֶׁשל ַהַּמְהֵּפָכה ֶׁשִהְתעֹוְרָרה ֶּבָעׂשֹור 
'ְּבֵני  ַמְהֵּפַכת   – ָהעֹוָלם  ְּבָכל  ָהַאֲחרֹון 

ֱאמּוִנים'.

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵהם  ֱאמּוִנים",  "ְּבֵני 
ַהַּמֲאִמיִנים ַּבה' ּוְבתֹוָרתֹו. "ְּבֵני ֱאמּוִנים", 
ְּכמֹו  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַהַּמְקִּפיִדים  ֵהם 
"'ִּפְתחּו  ב):  קיט  (ַׁשָּבת  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשָּלַמְדנּו 
 – ֱאֻמִנים'  ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים 

ֶׁשעֹוִנים ָאֵמן"!

ַהִּפּיּוט "ְזִהיִרים   ְלֶהְמֵׁש ַהֶּקֶׁשר  ַּגם  ֶזהּו 
ֵיׁש  ְמֻיָחד  ִעְנָין  ּוָבִנים",  ָאבֹות  ְלָׁשְמרֹו 
ֶׁשָּכַתב  ְּכִפי  ָאֵמן,  ַלֲעִנַּית  ַהָּבִנים   ְּבִחּנּו
ָּבָניו  "ִויַלֵּמד  ז):  קכד  (או"ח  ָהַרָמּ"א 
ֶׁשַהִּתינֹוק  ִמָּיד  ִּכי  ָאֵמן,  ֶׁשַּיֲענּו  ַהְּקַטִּנים 

עֹוֶנה ָאֵמן, ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא".

ָּדָבר ֻמְפָלא ָמָצאנּו, ִּכי ַּגם ָמְרְּדַכי ַהַּצִּדיק 
ֶבט  ִהְקִּפיד ַעל ֲהָלָכה זֹו; ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַה'ּׁשֵ
מּוָסר' ַעל ַהָּפסּוק (ֶאְסֵּתר ב ז): "ַוְיִהי אֵֹמן 
 ֶאת ֲהַדָּסה – ִהיא ֶאְסֵּתר" – ֶׁשָהָיה ְמַחֵּנ
ָאב  ָלּה  ֵאין  "ִּכי  ָאֵמן  לֹוַמר  ֶאְסֵּתר  ֶאת 
ָוֵאם"! ְּבִעְנָין ָיָקר ְוִנְׂשָּגב ֶזה, ָטַרח ַהּדֹוד 
ְוָהֵאם  ָהָאב  ְמקֹום  ֶאת  ְלַמֵּלא  ָמְרְּדַכי 

('ִמְנַחת ֵאִלָּיהּו' ֶּפֶרק לב).

ְלַהְקִּפיד  ִהְמִׁשיָכה  ֶאְסֵּתר  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר, 
ַעל ָּכ ַאף ְלַאַחר ֵצאָתּה ִמֵּבית ָמְרְּדַכי, 
"ְוֶאת  כ):  (ָׁשם  ַהָּכתּוב  ֶׁשֵּמִעיד  ְּכמֹו 
ַמֲאַמר ָמְרֳּדַכי ֶאְסֵּתר עָֹׂשה ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה 

ְבָאְמָנה ִאּתֹו".

ֶׁשָאנּו  ַהָּגדֹול  ַהֵּנס  ִּכי  הּוא  ִטְבִעי   ַא
ְמֻרָּמז  ֵאּלּו,  ְּבָיִמים  ּוְמַצְּיִנים  חֹוְגִגים 
ַּבִּמָּלה "ָאֵמן" – ָראֵׁשי ֵּתבֹות: "ֵנס ָמְרְּדַכי 

ֶאְסֵּתר".

ְוִנְזֶּכה  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית  ְוַנְרֶּבה  ִנְׁשַּתֵּדל 
ָהֵהם  ְּכַבָּיִמים  ִויׁשּועֹות  ִנִּסים  ִלְראֹות 

ַּבְּזַמן ַהֶּזה!

ִּבְקִריַאת "ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים
 ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם",

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּופּוִרים ָׂשֵמַח,

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ

את תֹוַרת ַחּטָ 'ַלֲעסֹוק' ּבְ
ֵחט  ָ ּשׁ ֵחט ָהעָֹלה ּתִ ָ ּשׁ ר ּתִ ְמקֹום ֲאׁשֶ את ּבִ "זֹאת ּתֹוַרת ַהַחּטָ

ים ִהוא" (ו יח) את ִלְפֵני ה' קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ַהַחּטָ
ְּבַמֶּסֶכת ְמָנחֹות (קי א) ָּדַרׁש ַרִּבי ִיְצָחק ִמָּכ ֶׁשְּמַכָּנה 
ַהּתֹוָרה ֶאת ַמֲעֵׂשה ַהַחָּטאת "ּתֹוַרת ַהַחָּטאת", ִּכי "ָּכל 
ָל"ה  ָהעֹוֵסק ְּבתֹוַרת ַחָּטאת ְּכִאּלּו ִהְקִריב ַחָּטאת". ַהּׁשְ
ֶׁשָּנַקט   ִמָּכ ִּדְקֵּדק  לג)  אֹות  ַּתֲעִנית  (ַמֶּסֶכת  ַהָּקדֹוׁש 
ִּכי  ַההֹוֶגה',  'ָּכל  ְוא  ָהעֹוֵסק',  'ָּכל  ְלׁשֹון  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ַּדי  ֵאין  ָקְרָּבן  ִּבְמקֹום  ֵּתָחֵׁשב  ַהַחָּטאת'  ֶׁש'ּתֹוַרת  ְּכֵדי 
ָּבּה  'ַלֲעסֹוק'  ֵיׁש  ֶאָּלא  ְוַלחּוץ,  ָפה  ַהּׂשָ ִמן  ַּבֲאִמיָרָתּה 

ַהְינּו ְללֹוְמָדּה ְּבַכּוָָנה ּוַבֲהָבַנת ַהֵּלב.

ַח חֹוָבה –  ָאה ִמּכֹ ּתֹוָדה ַהּבָ
ֵאיָנּה ּתֹוָדה

"ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות 
ֶמן  ַּבּׁשָ ְמֻׁשִחים  ַמּצֹות  ּוְרִקיֵקי  ֶמן  ַּבּׁשֶ ְּבלּות  ַמּצֹות 

ֶמן" (ז יב) ְוסֶֹלת ֻמְרֶּבֶכת ַחֹּלת ְּבלּות ַּבּׁשָ

ֵיׁש  ְלַאַחר)  ד"ה  [כת"י]  ב  עט  (ְמָנחֹות  ַרִׁש"י  ְלִׁשיַטת 
ֶׁשַחָּיִבים ְלָהִביא ָקְרַּבן ּתֹוָדה, ְוֵהם ָהַאְרָּבָעה ֶׁשְּצִריִכים 
ְלָבֵר "ִּבְרַּכת ַהּגֹוֵמל" – חֹוֶלה ֶׁשִּנְתַרֵּפא, ָחבּוׁש ֶׁשָּיָצא 
ְוהֹוְלֵכי  ַלַּיָּבָׁשה  ֶׁשָעלּו  ַהָּים  יֹוְרֵדי  ָהֲאסּוִרים,  ִמֵּבית 
קז  (ְּתִהִּלים  ֶנֱאָמר  ֶׁשֲעֵליֶהם  ְלִיּשּׁוב,  ֶׁשִהִּגיעּו  ְּדָרִכים 
ָאָדם;  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַלה'  "יֹודּו  כב):  כא-   

ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה". 

אּוָלם, ֵיׁש ַהחֹוְלִקים ְוסֹוְבִרים ֶׁשַאף ַאְרָּבָעה ֵאּלּו ֵאיָנם 
"ְוִיְזְּבחּו  ֶׁשֶּנֱאָמר:  ּוָמה  ּתֹוָדה,  ָקְרַּבן  ְלַהְקִריב  ַחָּיִבים 
לֹוַמר  ֶאָּלא  חֹוָבה,  ְלהֹורֹות  ָּבא  ֵאינֹו  תֹוָדה",  ִזְבֵחי 
ֶׁשַּדְרָּכם ֶׁשל ֵאּלּו ְלהֹודֹות ּוְלָהִביא ָקְרַּבן ּתֹוָדה (ָרָד"ק 

ְּתִהִּלים ָׁשם; ִׁשיָטה ְמֻקֶּבֶצת ְמָנחֹות ָׁשם אֹות י). 

ִמי  ֶׁשַאף  ַהּסֹוְבִרים  ְסָבַרת  ִּכי  ֵּבֵאר  ַהֵּלִוי'  'ֵׁשֶבט  ַּבַעל 
ֶׁשַּנֲעֶׂשה לֹו ֵנס ֵאינֹו ַחָּיב ְלָהִביא ּתֹוָדה, ִהיא ְלִפי ֶׁשָּכל 
ֵמַעְצמֹו  ִמְתעֹוֵרר  ֶׁשָהָאָדם  הּוא  הֹוָדָאה  ֶׁשל  ִעְנָיָנּה 
ֵמֲחַמת  ַהָּבא  ְוָקְרָּבן  ֶׁשְּגָמלֹו,  ַהּטֹוב  ַעל  ַלה'  ְלהֹודֹות 
('ְּדָרׁשֹות  ְּכ'תֹוָדה'  ְלֵהָחֵׁשב  ָיכֹול  ֵאינֹו  ּוְכִפָּיה  ִחּיּוב 

ְוִׁשיחֹות ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי' – תש"ס, עמ' קטו). 

טּור ֵמעֹוָלה ּתֹוָרה ּפָ ָהעֹוֵסק ּבַ
ּלּוִאים ּוְלֶזַבח  ם ְוַלּמִ את ְוָלָאׁשָ ְנָחה ְוַלַחּטָ "זֹאת ַהּתֹוָרה ָלעָֹלה ַלּמִ

ָלִמים" (ז לז) ְ ַהּשׁ

ֲחָכִמים (ְמָנחֹות קי א) ָּדְרׁשּו ִמָּפסּוק ֶזה ִּכי: "ָּכל ָהעֹוֵסק 
ַּבּתֹוָרה, ֵאינֹו ָצִרי א עֹוָלה ְוא ַחָּטאת ְוא ִמְנָחה 
ְוא ָאָׁשם". ְלִפי ֶׁשַהּתֹוָרה ְמַכֶּפֶרת ַעל ֲעוֹונֹוָתיו ֶׁשל 
ַּבִּמְדָרׁש   .(ָצִרי ֵאין  ד"ה  ָׁשם  (ַרִׁש"י  ְּכָקְרָּבן   – ַהּלֹוֵמד 
ָהאֹות  ֶאת  ָּדְרׁשּו  ֲחָכִמים  ִּכי  ְמבָֹאר  יד)  ַצו  (ַּתְנחּוָמא 
"ָל" [אֹו: "ַל"] ַהְּכתּוָבה ַּבָּפסּוק ִלְפֵני ְׁשמֹות ַהָקְּרָּבנֹות 
ְּבַמְׁשָמעּות 'א', ּוֵפְרׁשּו ֶאת ַהָּפסּוק: "ָלֹעָלה ַלִּמְנָחה 

לא־עֹוָלה   – ַהּתֹוָרה  "זֹאת  ֶנֱאָמר:  ְּכִאּלּו  ְוַלַחָּטאת", 
ִנְפָטר  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשָהעֹוֵסק   – ְוא־ַחָּטאת"  א־ִמְנָחה 

ֵמֲהָבַאת ָקְרָּבנֹות. 

ֶׁשַהַּמֲהָר"ם  תקפב)  (או"ח  ַהּטּור  ֵהִביא   ְלָכ ְּבדֹוֶמה 
ְּתׁשּוָבה:  ְיֵמי  ַּבֲעֶׂשֶרת  לֹוַמר  ִהְקִּפיד  ֵמרֹוֶטְנּבּוְרג 
ִּכי  ְּבַפָּת"ח,   – 'ַלַחִּיים'  ְוא  ִּבְׁשָו"א,   – ְלַחִּיים"  "ָזְכֵרנּו 
ַוֲהֵרי  'א־ַחִּיים',  ְּכ:  ְלִהְׁשַּתֵּמַע  ֲעלּוָלה  'ַלַחִּיים'  ִמַּלת 
ִּביֵמי ַהִּדין ֵיׁש ְלַדְקֵּדק ֵהיֵטב ִּבְתִפָּלה ('ִמְׁשָנה ְּברּוָרה' 

ָׁשם טו). 

ִמַּלייְּפִניק  ַזְלָמן  ְׁשַמְרָיה  ַרִּבי  ִהְסִּביר  ָהָאמּור  ִּפי  ַעל 
"ְׁשָׁשה  ב):  טז  (ר"ה  ַהְּגָמָרא  ְּבִדְבֵרי  ִנְפָלא  ֵּפרּוׁש 
 – ְּגמּוִרין  ַצִּדיִקים  ָנה...  ַהּׁשָ ְּברֹאׁש  ִנְפָּתִחין  ְסָפִרים 
ִנְכָּתִבים ְוֶנְחָּתִמים ְלַאְלַּתר ְלַחִּיים, ְרָׁשִעים ְּגמּוִרים – 
ִנְכָּתִבים ְוֶנְחָּתִמים ְלַאְלַּתר ְלִמיָתה, ֵּבינֹוִנִּיים – ְּתלּוִיים 
ְּבָכל  ַהִּכּפּוִרים";  יֹום  ְוַעד  ָנה  ַהּׁשָ ֵמרֹאׁש  ְועֹוְמִדים 
ַהְּסָפִרים ִנְכֶּתֶבת ַהִּמָּלה 'לחיים', ֶאָּלא ֶׁשַּלַּצִּדיִקים ִהיא 
ִנְכֶּתֶבת ִּבְׁשָו"א – 'ְלַחִּיים', ָלְרָׁשִעים ְּבַפָּת"ח – "ַלַחִּיים" 
[ְּבַמְׁשָמעּות 'א ַחִּיים'], ְוִאּלּו ְלֵבינֹוִנִּיים ִהיא ִנְכֶּתֶבת 
ְלא ִנּקּוד, ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים ִהיא ְּתֻנַּקד ְּבֶהְתֵאם ִלְגַזר 

ִּדיָנם ('ַנֲחַלת ַיֲעקֹב' – 'ַאְבֵני ׁשַֹהם' ָוֶאְתַחַּנן).

ַהַּפְיָטן  ְלׁשֹון  ֶאת  ִמֶּבעְלְזא  ָׁשלֹום  ר  ַהּׂשַ ֵּבֵאר   ְּבָכ  
ה ֶׁשל יֹום ב' ֶׁשל  ִּבְפִתיַחת ַהִּפּיּוט ַהֶּנֱאָמר קֶֹדם ְקֻדּׁשָ
ָנה: "ַהּיֹום ִיפְָּתחּו ְׁשָׁשה ְסָפִרים ְמֻנָּקִדים",  רֹאׁש ַהּׁשָ
ְּברֹאׁש  ַהִּנְפָּתִחים  ַהְּסָפִרים  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ָּכָאמּור  ֶׁשֵּכן 
(מהר"ש  ַעְצָמן  ָּבאֹוִתּיֹות  ְוא  ַּבִּנּקּוד  ַרק  הּוא  ָנה  ַהּׁשָ

ִמֶּבעְלְזא' ר"ה);

ִניֵני ֱאמּוִניר  ָעִריםּפְ ְ+חּו ׁשְ ּפִ
ֵני ֱאמּוִנים' יא 'ּבְ ד ּוְנׂשִ ַבר ְמַיּסֵ ּדְ
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ֵמָאה  ְזִהירּות ּבְ
ֲהִנים ְפָרט ַלּכֹ ָרכֹות - ּבִ ּבְ

ָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה" (ו ב) "ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָ

ֵמָאה  ֶׁשֲאִמיַרת  מּוָבא  שכ)  (סי'  ָהרֹוֵקַח  ְּבֵסֶפר 
ְקָללֹות  ִמֵּמָאה  ָהָאָדם  ַעל  ְמִגָּנה  ְּביֹום  ְּבָרכֹות 
ַהְּכתּובֹות ְּבִמְׁשֵנה ּתֹוָרה [ְּבֻחַּמׁש ְּדָבִרים ְּבָפָרַׁשת 
ִּכי ָתבֹא]. ִלְכאֹוָרה, ִאם ָּכל ָאָדם ְמֻצּוֶה ְלָבֵר ֵמָאה 
ַאַחת  ַעל  ּתֹוָכחֹות,  ִמֵּמָאה  ְלִהָּנֵצל  ְּכֵדי  ְּבָרכֹות 
ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשַהּכֲֹהִנים ַהַּמְׁשִּפיִעים ְּבָרָכה ְלִיְׂשָרֵאל 
ַהְּקָלָלה  ְלַהְרִחיק  ְּכֵדי   ,ָּכ ַעל  ְלַהְקִּפיד  ְצִריִכים 

ּוְלַהְׁשִּפיַע ְלִיְׂשָרֵאל ְּבָרָכה. 

ָראֵׁשי  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִלְמצֹא  ִנָּתן  ַלָּדָבר  ֶרֶמז 
ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵהם  ָּבָניו"  ְוֶאת  ַאֲהרֹן  ֶאת  "ַצו  ַהֵּתבֹות 
ִמְתָּפֶרֶׁשת  ֶׁשַאֲחֵריֶהן  "ֵלאמֹר"  ְוַהֵּתָבה  'ֵמָאה', 
ְּכִצּוּוי ְמֻיָחד ַלּכֲֹהִנים לֹוַמר ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום 

('ֵזר ַהְּצִבי' [לר"ז ַרייֶכְנֶּבְרג]). 



ה בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ

ַקְרנֹו  עֹוָלה  ַהּפּוִרים  ְיֵמי  ִלְקַראת  ָׁשָנה,  ְּבָכל 
ֵמַהְּיִׁשיבֹות  ְּבַאַחת  ַהּלֹוֵמד  ֶּבְנִצי  ֶּבְנִצי.  ֶׁשל 
ַהְּידּועֹות ִּבְבֵני ְּבַרק ְמַׁשֵּמׁש ִּביִׁשיָבתֹו ִּכְמַנֵהל 
 ַֹהַּת"ת – ִמְפַעל 'ּתֹוְמֵכי ּתֹוָרה' – ַהּנֹוָעד ִלְתמ
ַהְּיִׁשיָבה  ִמְּבֵני  ִנְזָקִקים  ּוְבַבחּוִרים  ַּבֲחָתִנים 

ּוְמַמֵּלא ֶאת ַּתְפִקידֹו ְּבַהְצָלָחה ַרָּבה.

ִלְקַראת ְיֵמי ַהּפּוִרים יֹוֵׁשב ֶּבְנִצי ַּבֲחַדר ַהַּת"ת 
ַמְסלּוֵלי  ֶאת  ְמַאְרֵּגן  ְוהּוא  ְּבָידֹו,  ְּכֶׁשְרִׁשימֹוָתיו 
ַה'ַּסָּירֹות', ֲהא ֵהן ְקבּוצֹות ַהַּבחּוִרים ַהּסֹוְבִבים 
ְּביֹום ַהּפּוִרים ֵּבין ָּבֵּתי ְנִדיֵבי ַעם, ּוִמְׁשַּתְּמִׁשים 
ְּבֵמיַטב ִּכּשּׁוֵריֶהם ְּכֵדי ְלהֹוִציא ִמ'ָּלקֹוחֹוֵתיֶהם' 

ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ָממֹון ַּבֲעבּור ַהַּת"ת.

זֹו  ַּכּמּוָבן  ִהיא  ַה'ַּסָּירֹות'  ָּכל  ִמֵּבין  ַהֻּמְבֶחֶרת 

ַעל  ַהִּנְמִנים  ַהַּבחּוִרים  ְּברֹאָׁשּה.  עֹוֵמד  ֶׁשֶּבְנִצי 
ִמִּני  ֶאָחד  ִּבְקִפיָדה,  ָידֹו  ַעל  ִנְבֲחרּו  זֹו  ַסֶּיֶרת 
זֹוִכים  ְּביֹוֵתר  ַה'ְּכֵבִדים'  ַהּתֹוְרִמים  ְוַרק  ֶאֶלף... 
ֶאת  ֶּבְנִצי  ַמְרֶאה  ַה'ַּסֶּיֶרת'  ְּבִנהּול  ְלִבּקּוָרּה. 
הּוא  ּוַמָּתן.  א  ַמּׂשָ ְּבִנהּול  ַהְּמֻיָחִדים  ִּכּשּׁוָריו 
ִמי  ֵאין  ִּכי  ְוִנְדֶמה  ְיֵתָרה,  ִּביִעילּות  זֹאת  עֹוֶׂשה 

ֶׁשעֹוֵמד ְּבָפָניו.

ֲאִפּלּו ִאיַצֶל'ה ַהְּגִביר ֵאינֹו ַמְצִליַח ַלֲעמֹד מּול 
ָנִדיר,  ִמָּזן  ְּכַקְמָצן  נֹוָדע  ֶזה  ִאיַצֶל'ה  ֶּבְנִצי. 
ֲאֶׁשר ַּגם ַּבּיֹום ֶׁשּבֹו 'ָּכל ַהּפֹוֵׁשט ָיד נֹוְתִנים לֹו' 
ָּכל  ְּפֵני  ֶאת  ֵריָקם  ּוֵמִׁשיב  ָידֹו  ֶאת  קֹוֵפץ  ָהָיה 

ַהּפֹוְקִדים ֶאת ֵּביתֹו.

ֶאָּלא ֶׁשֶאָחד ְּכמֹו ֶּבְנִצי א ֵיָרַתע ִמְּסִטיְגָמה ָּכזֹו 
אֹו ַאֶחֶרת... 

ֶׁשל  ַקְמָצנּותֹו  ַעל  מּוָעה  ַהּׁשְ  – ֶּבְנִצי  ֵאֶצל 
ְוהּוא  ַאְדֵרָנִלין,  ְלגּופֹו  ִהְזִריָמה  ַּדְוָקא  ִאיַצֶל'ה 
הּוא  ִאיִׁשי.  ִּכְפּרֹוֶיְקט  אֹותֹו  ְלַאֵּמץ  ֶהֱחִליט 
ָקַבע ְּכַיַעד ְלהֹוִציא ִמֶּמּנּו ְלָכל ַהָּפחֹות ֲחֵמֶׁשת 
ֲאָלִפים ְׁשָקִלים, ּוְכָבר ְּכחֶֹדׁש ִלְפֵני ּפּוִרים ֵהֵחל 

ַלֲחׁשֹב ֵּכיַצד ְיַבֵּצַע ֶאת ָּתְכִניתֹו.

ִהְפִעיל  הּוא  ִהְצִליַח.  ֶּבְנִצי  יֹום  ֶׁשל  ְּבסֹופֹו 
ַלַחץ ָעצּום ַעל ִאיַצֶל'ה, ּוְלַאַחר ַּכָּמה ַּתְרִּגיִלים 
ַלֲעׂשֹות,  ָיַדע  הּוא  ֶׁשַרק  ָּכֵאּלּו  ְמֻתְחָּכִמים, 
ָהָיה  הּוא  ְּכֵבָדה  ַּבֲאָנָחה  ִנְכַנע.  ָּתִמיד  ִאיַצֶל'ה 
ֶאת  ָעָליו  רֹוֵׁשם  ַהַהְמָחאֹות,  ִּפְנַקס  ֶאת  ׁשֹוֵלף 
ַצֲהַלת  ְלקֹול  ְלֶבְנִצי,  ּומֹוִׁשיט  ַהִּנְדָרׁש  ַהְּסכּום 

ֲהמֹון ַהַּבחּוִרים ֶׁשֶּנֶאְספּו ַּבָּמקֹום.

ְּבֶמֶׁש ָחֵמׁש ָׁשִנים ִנְמַׁש ַהָּדָבר. ֶּבְנִצי ָחׁש ִּכי 
ָּכל ֻיְקָרתֹו ְּתלּוָיה ְּבַהְצָלָחתֹו ַּבַּתְפִקיד ַהְּמֻיָחד 
ֶׁשָּנַטל ַעל ַעְצמֹו, ְוִאיַצֶל'ה ִמִּצּדֹו ִׁשֵּתף ְּפֻעָּלה 
ָנַפל  ּוְלַבּסֹוף  ּכֹחֹו,  ְּבָכל  ִהְתַנֵּגד  ָמֵלא;  ְּבאֶֹפן 
ר,  ָׁשדּוד... ֶּבְנִצי ָהָיה יֹוֵצא ֵמַהַּבִית ִׁשּכֹור ְמֻאּׁשָ

ְמֻלּוֶה ְּבַמְּבֵטיֶהם ַהַּמֲעִריִצים ֶׁשל ֲחֵבָריו.

ָהיּו  ַּפַעם  א  ְלִצּטּוט,  ְוֶׁשֹּלא  ָהֱאֶמת,  ְלַמַען 
ִּבּקּור  ָּכל  ְלַאַחר  ַמְצּפּון.  ְנִקיפֹות  ְלֶבְנִצי 
ָהָיה  הּוא  ִאיַצֶל'ה  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ֻמְצָלח  ּפּוִריִמי 
ה ַלֲענֹות ֲעֵליֶהן...  יֹוֵצא ִעם ְׁשֵאלֹות ֶׁשִהְתַקּׁשָ
ְּבִהּדּור  ּוְמרָֹהט  ְמפָֹאר  ְּבַבִית  ָּגר  ִאיַצֶל'ה 
ּוִמַּפַעם  ֵמָאִביו,  ֶׁשָּיַרׁש 
ִנְרָאה  ַאף  הּוא  ְלַפַעם 
ִעיר  ֶׁשל  ִּבְרחֹוָבּה  ִמְתַנֵּיַע 
ֶׁשֹּלא  אּוָלם  נֹוֵצץ.  ְּבֶרֶכב 
ָּכמֹוהּו,  ִמְּגִביר  ַּכְּמֻצֶּפה 
ְּבֵביתֹו,  ַהּפּוִרים  ְסֻעַּדת 
ָהיּו  ְׁשֵאִרּיֹוֶתיָה  ֶׁשֶאת 
ַוֲחבּוָרתֹו  ֶּבְנִצי  זֹוִכים 
ַּדָּלה  ָהְיָתה  ִלְראֹות, 
ַּגם  ְּביֹוֵתר.  ַוֲעלּוָבה 
ַוֲעִדינּותֹו  ַהּנַֹח  ָאְפיֹו 
ְּגמּוָרה  ִּבְסִתיָרה  ֶׁשָעְמדּו 
ְלֶבְנִצי  ָהיּו  ְלַקְמָצנּותֹו 

ְלַתֲעלּוָמה.

ְּתִמיהֹות  עֹוד  לֹו  ָהיּו 
זֹאת,  ּוְבָכל  ֶזה,  ְּבִסְגנֹון 
ֶאְפָׁשר ֶׁשְּלַמַען ַהְצָלַחת ַהַּת"ת ְוֶאְפָׁשר ֶׁשְּלַמַען 
ֵמָהִאּתּוִתים  ֶּבְנִצי  ִהְתַעֵּלם  ָהִאיִׁשית,  ַהְצָלָחתֹו 

ְוִהְמִׁשי ִלְפקֹד ֶאת ֵּביתֹו ֶׁשל ִאיַצֶל'ה ָּכָרִגיל.

ִנְכְנסּו  ִסּפּוֵרנּו,  ָנסֹוב  ֶׁשאֹודֹוֶתיָה  ָׁשָנה  ְּבאֹוָתּה 
ְלֵביתֹו  ּוְבָצֳהָלה,  ְּבִרָּנה  ְּכֶהְרֵּגָלם,  ַוֲחֵבָריו  ֶּבְנִצי 
ֶׁשל ִאיַצֶל'ה. ֶּבְנִצי ֵהֵחל ַּב'ַהָּצָגה' ְּכֶהְרֵּגלֹו אּוָלם 
ְּכֵבן  ֶיֶלד  ַעל  ָנַפל  ַמָּבטֹו  ּדֹם;  ֶנֱאַלם  ְלֶפַתע 
ְלַיד  ֶׁשָעַמד  ִאיַצֶל'ה,  ֶׁשל  ְּבנֹו  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשֵּתים 
ְוהּוא  ְמאֹד,  ַעד  לֹו  ֻמָּכרֹות  ָהיּו  ָּפָניו  ְלָחן.  ַהּׁשֻ

ִמָּיד ִנְזַּכר...

ְצָדָקה  ִאְרּגּון  ֶׁשל  ְמַנֲהלֹו  ָהָיה  ֶּבְנִצי  ֶׁשל  ָאִביו 
ְלִמְׁשָּפחֹות  ָמזֹון  ַסֵּלי  ְמַחֵּלק  ֶׁשָהָיה  ָידּוַע 
ַלָּמקֹום  ֶּבְנִצי  ִנְקַלע  ֶׁשָעַבר  בּוַע  ַּבּׁשָ ִנְזָקקֹות. 
ִּבְׁשַעת ַהֲחֻלָּקה ְוִהְבִחין ְּבֶיֶלד ֶזה ְּכֶׁשהּוא ּגֹוֵרר 

ִנְתַקף  ֶּבְנִצי  ְּבִמְצָרִכים.  ֲעמּוָסה  ֲעָגָלה  ְלָפָניו 
הּוא  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ְלַמְרֵאהּו,  ַרֲחִמים  ְּבִרְגׁשֹות 
ָרָאה אֹותֹו ַמֲעִמיס ֶאת ְּתכּוָלָתּה ְלָתא ַהִּמְטָען 
 ,ֶׁשל ְמכֹוִנית ָיְקָרִתית ֶשָׁחְנָתה ָּבְרחֹוב ַהָּסמּו

ִהְתַחְּלפּו ִרְגׁשֹות ָהַרֲחִמים ְּבַכַעס.

לֹו  ִסֵּפר  ַהָּדָבר,  ְלֵפֶׁשר  ָאִביו  ֶאת  ָׁשַאל  ַּכֲאֶׁשר 
ָאִביו ַּבֲחִצי ִחּיּו, ִּכי ְמֻדָּבר ְּבִמְׁשָּפָחה ֶׁשָּיְרָדה 
ְּבֵני  ִמְתַנֲהִלים  חּוץ  ְּכַלֵּפי  ִמְּכָבר.  ֶזה  ִמְּנָכֶסיָה 
ֲעִנִּיים  ֵהם  ְּבפַֹעל  אּוָלם  ַּבֲעִׁשירּות,  ַהִּמְׁשָּפָחה 
ְמרּוִדים ַהִּנְתָמִכים ְּבִאְרגּון ַהֶחֶסד ֶׁשְּבָראׁשּותֹו.

ַהּכֹל.  ֶאת  ֵהִבין  ְּבֶיֶלד,  ֶּבְנִצי  ְּכֶׁשִהְבִחין  ַעָּתה, 
ְלָפָניו  ָבה  ִהְתַיּׁשְ ָׁשִנים  ָחֵמׁש  ַּבת  ְּתִמיָהה 
ֶאת  ְּבַאַחת  ָעַצר  הּוא   ְוָנבֹו ָהמּום  ְּבַאַחת. 
ֲחֵבָריו ְוהֹוָרה ָלֶהם ָלֵצאת ֵמַהַּבִית. ִמְסַּתֵּבר ִּכי 
ַּגם ַהֶּיֶלד ֵהִבין, ּוְבִעְקבֹוָתיו ָאִביו; ִאיַצֶל'ה, ִחּוֵר 
ַהַהְמָחאֹות  ְּבִפְנַקס  נֹוֵפף  ֶלָחֵצר,  ָיָצא  ַּכִּסיד, 
ֶאל מּול ָּפָניו ֶׁשל ֶּבְנִצי ְוִכְמַעט ֶׁשִהְתַחֵּנן ְּבָפָניו 

ַלֲחזֹר. ֶאָּלא ֶׁשֶּבְנִצי ַהָּנבֹו ֵסֵרב ְּבֶהְחֵלִטּיּות.

"ְסִליָחה..." הּוא ִמְלֵמל ּוָפָנה ָלֵצאת ְּבִעְקבֹות 
ָּדָבר  ִהְתַרֵחׁש  ֶׁשָאז  ֶאָּלא  ָהְרחֹוב,  ֶאל  ֲחֵבָריו 
ְוָצַנח  קֹוָמתֹו  ְמלֹוא  ִהְתמֹוֵטט  ִאיַצֶל'ה  נֹוָרא. 
ְמֻעָּלף ֶאל ַהַּקְרַקע. ַהַּבחּוִרים ָׁשבּו ִּבְמִהירּות, 
ְלָהִעירֹו.  ִהְצִליחּו  ּוְבקִֹׁשי  ַמִים  ָעָליו  ָׁשְפכּו 
ְמֻדָּבר.  ָמה  ַעל  ִמָּיד  ֵהִבין  ֶכל  ַהּׂשֵ ֲחִריף  ֶּבְנִצי 
ֵעיָניו  מּול  אֹוָתם  ְוִהְׁשִּביַע  ַלֲחֵבָריו  ָקָרא  הּוא 
ְלִאיׁש  ְיַסְּפרּו  א  ִּכי  ִאיַצֶל'ה  ֶׁשל  ַהְּמַפְלְּבלֹות 

ַעל ַהִּגּלּוי ַהּנֹוָרא ֶׁשִּנְגָלה ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם.

ְּברּוַח  ָחדּור  ֶׁשָהָיה  ּוֶבְנִצי  ְמַעט,  ִנְרַּגע  ִאיַצֶל'ה 
ּפּוִרים  "ֲחֵבִרים,  ָּגדֹול:  ְּבקֹול  ִהְכִריז  טֹוָבה 
לֹו'.  נֹוְתִנים  ָיד  ַהּפֹוֵׁשט  'ָּכל  ְּבפּוִרים  ַהּיֹום! 
ָנה  ּבֹואּו ִנְתַּפֵּלל ַלה' ּוְנָבֵר ֶאת ִאיַצֶל'ה ִּכי ַּבּׁשָ
ַהְּקרֹוָבה ָיִרים ה' ֶאת ַקְרנֹו ְּכָבִראׁשֹוָנה ִויָבְרכֹו 

ְּבעֶֹׁשר ַרב, עֶֹׁשר ֲאִמִּתי ְוא ְמֻדֶּמה".

ַהֲחֵבִרים ַהִּנְרָּגִׁשים ְוִאיַצֶל'ה ֵּביֵניֶהם ָענּו 'ָאֵמן' 
ְוִהְבִטיחּו  בּו  ֶׁשּׁשָ ּוְלַאַחר  ַרָּבה,  ְּבִהְתַלֲהבּות 
ֶׁשֶּנְחַׂשף  ַהּסֹוד  ֶאת  ְלִאיׁש  ְלַגּלֹות  ֶׁשֹּלא 

ְלֵעיֵניֶהם, ָּפנּו ָלֵצאת ֵמַהַּבִית.

ְוָה'ָאֵמן'  ֵלב,  ֵמעֶֹמק  ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ַהְּתִפָּלה 
ְּפֻעָּלָתן.  ֶאת  ָּפֲעלּו  ַאֲחֶריָה  ֶׁשֶּנֶעְנָתה  ַהִּנְלֶהֶבת 
ְּבֶנֶכס  קֹוִנים  ְלֶפַתע  ִהְתַעְנְינּו  ַהָּבָאה  ָנה  ַּבּׁשָ
ָיָׁשן ְוָזנּוַח ֶׁשָּיַרׁש ִאיַצֶל'ה ֵמָאִביו. ַעד ּכֹה ִאיׁש 
ְסכּום  ְּתמּוָרתֹו  ִקֵּבל  ַעָּתה  אּוָלם  ּבֹו,  ָחַפץ  א 
ֶׁשל  ְמפֶֹאֶרת  ְלׁשֹוֶׁשֶלת  ְּכֶצֱאָצא  ְמאֹד.  ָּגדֹול 
סֹוֲחִרים ְמֻמָּלִחים הּוא ִהְׁשִקיַע ִמָּיד ֶאת ַהֶּכֶסף 
ְלָפָניו,  ֶׁשִּנְקְרָתה  ְנִדיָרה  ִעְסִקית  ְּבִהְזַּדְּמנּות 
ָהָיה  ָיכֹול   – ַהָּבא  ַהּפּוִרים  ְּבַחג   – ְלהֹון  ּוֵמהֹון 
ִאיַצֶל'ה ָלִראׁשֹוָנה ְּבֵלב ֶׁשֶקט ָלֵתת ִּבּטּוי ְלִלּבֹו 
ְלַמַּתת  ֶׁשָּזָכה  ָהִראׁשֹון  ַהַּת"ת  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּנִדיב. 

ָידֹו ָהָיה, ַּכּמּוָבן, ַהַּת"ת ֶׁשל ֶּבְנִצי.
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נֹות ָלֶאְביֹוִנים' ִל'ְוַנֲהפֹוְך הּוא'    ּתָ   ִמ'ּמַ

י ֱאמּוִניר  ַמֲעׂשֵ

ֶּבְנִצי ֵהֵחל ַּב'ַהָּצָגה' ְּכֶהְרֵּגלֹו אּוָלם 
ְלֶפַתע ֶנֱאַלם ּדֹם; ַמָּבטֹו ָנַפל ַעל 
ֶׁשל  ְּבנֹו  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשֵּתים  ְּכֵבן  ֶיֶלד 
ְלָחן.  ַהּׁשֻ ְלַיד  ֶׁשָעַמד  ִאיַצֶל'ה, 
ְמאֹד,  ַעד  לֹו  ֻמָּכרֹות  ָהיּו  ָּפָניו 

ְוהּוא ִמָּיד ִנְזַּכר...

ְּבֵני ְיִׁשיבֹות ַּבַּמְגִּבית ּפּוִרים (ְּתמּוַנת ִאילּוְסְטַרְצָיה)



יֵמי ַהּפּוִרים ה ּבִ ִפּלָ ַמֲעַלת ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים ּתַ

ְוַכֲאֶׁשר ָּתקּום ִמן ַהֵּסֶפר, ְּתַחֵּפׂש ַּבֲאֶׁשר ָלַמְדָּת ִאם ֵיׁש ּבֹו ָּדָבר ֲאֶׁשר ּתּוַכל ְלַקְּימֹו

ָּכְתבּו ַחְכֵמי ַהּזַֹהר (ִּתּקּוֵני זַֹהר נז ב) ֶׁשּפּוִרים ִנְקָרא ַעל ֵׁשם 
יֹום ַהִּכּפּוִרים. ַהָּגאֹון ִמּוִיְלָנא ('ָיֵהל אֹור' ִלּקּוִטים ַעל ַהּזַֹהר, סֹוף 

'ֶחְציֹו  ֵהם  ְלִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּנְּתנּו  ַהּמֹוֲעִדים  ֶׁשָּכל  ְמָבֵאר  ְׁשמֹות)  ֵסֶפר 
ָאסּור  ֶׁשֲהֵרי  ַלה',  ֶׁשֻּכּלֹו  ַהִּכּפּוִרים  ִמּיֹום  ְלַבד  ָלֶכם',  ְוֶחְציֹו  ַלה' 
ַהּפּוִרים  יֹום  ֶאת  ֲחָכִמים  ִּתְּקנּו   ְלִפיָכ ּוִבְׁשִתָּיה.  ַּבֲאִכיָלה  הּוא 
'ֶחְציֹו  ְּכַהְׁשָלָמה ְליֹום ַהִּכּפּוִרים, ַוֲהֵרי ְׁשֵני מֹוֲעִדים ֵאּלּו ַיְחָּדו – 

ַלה' ְוֶחְציֹו ָלֶכם'. 

ֶׁש'ּיֹום  ְמָבֵאר  ִראׁשֹוָנה)  ה  ְקֻדּׁשָ ְלפּוִרים  (ְקֻדּשֹׁות  ֵלִוי'  ת  ַה'ְקֻּדּׁשַ
ָצדֹוק  ַרִּבי  ְּכ'פּוִרים'.  ֶׁשהּוא  ְלִפי  ֶזה,  ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ַהִּכּפּוִרים' 
יֹוֵתר  ָרצֹון  ְיֵמי  ֵהם  ַהּפּוִרים  ֶׁשְּיֵמי   ִמָּכ לֹוֵמד  ִמֻּלְּבִלין  ַהּכֵֹהן 
ִמּיֹום ַהִּכּפּוִרים, ֶׁשֲהֵרי ְלׁשֹון 'ְּכפּוִרים' ִמְׁשַּתַּמַעת ֶׁשָּתלּו ֶאת יֹום 
ַהָּקָטן  ַהָּדָבר  ֶאת  ֶׁשּתֹוִלים  ִהיא   ַהֶּדֶר ַוֲהֵרי  ְּבפּוִרים,  ַהִּכּפּוִרים 

ַּבָּדָבר ַהָּגדֹול ('ְרִסיֵסי ַלְיָלה' אֹות כה). 

ה ַמן ַהּזֶ ִמים ָהֵהם ּוַבּזְ ּיָ ַכי – ּבַ ת ָמְרּדְ ִפּלַ ּתְ

ֶקר ּבֹ ים ּבַ ּכִ ְלַהׁשְ

ה ְלדֹורֹות ִפּלָ ַח ַהּתְ ּכֹ

ּפּוִרים  ּפּוִרים – ּכִ

ֵתן ָלְך' ֵאָלֵתְך ְוִיּנָ ְ 'ַמה ּשׁ

לּו  ִהְתַקּבְ ִפּלֹות ׁשֶ ַהּתְ

ָאְמרּו ַצִּדיִקים: ּפּוִרים הּוא ֵעת ָרצֹון ְמֻיָחד, ְוָיכֹול ָּכל ָאָדם ְלַבֵּקׁש 
ְלָחן  ַּב'ּׁשֻ ִנְפָסק   ָּכ ֶׁשֲהא  ְלטֹוָבה,  ִלּבֹו  ִמְׁשֲאלֹות  ָּכל  ֶׁשִּיְתַמְּלאּו 
ָערּו' (או"ח תרצד ג): "ֵאין ְמַדְקְּדִקים ִּבְמעֹות ּפּוִרים ֶאָּלא ּכֹל ִמי 
ֶׁשּפֹוֵׁשט ָידֹו ִלּטֹל נֹוְתִנים לֹו". ַוֲהלֹוא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַקֵּים ֶאת 
ָּכל ַהִּמְצוֹות, ְוִאם ְּבַוַּדאי ְמַקֵּים הּוא ֶאת ִמְצַות 'ַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים' 
ְּבפּוִרים ְונֹוֵתן ְלָכל ַהּפֹוֵׁשט ָיד, ְּכָכל ֲאֶׁשר ְיַבֵּקׁש ('ִחּדּוֵׁשי ָהִרי"ם ַעל 

ַהּתֹוָרה' ִעְנְיֵני ּפּוִרים; 'ְּפִרי ַצִּדיק' ִעְנְיֵני ּפּוִרים). 
ְפֵתי ַצִּדיק' ִמִּפיְלץ ֵּבֵאר: 'ִּדְבֵרי ַהּצֹומֹות ְוַזֲעָקָתם' ֶׁשל ָמְרְּדַכי  ַה'ּׂשִ
ְוֶאְסֵּתר ָּפֲעלּו ֶׁשִּיְתַקְּבלּו ָּכל ְּתִפּלֹות ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ִיְׂשָרֵאל ַּבּיֹום ַהֶּזה 
ָּכל   ָּכ ו),  ז  (ֶאְסֵּתר  ְּבפּוִרים  ִנְבַעת'  ֶׁש'ָהָמן  ּוְכִפי  ַהּדֹורֹות.  ְּבָכל 
ַהִּסְטָרא ַאְחָרא ִנְבָעִתים ַּבּיֹום ַהֶּזה ְוִנְמָנִעים ִמְּלַקְטֵרג ַעל ְּתִפּלֹות 

ִיְׂשָרֵאל ('ִׂשְפֵתי ַצִּדיק' ח"ב, ּפּוִרים אֹות לט). 
מּוֵאל' (ּפּוִרים עמ' קצו): ֵנס ּפּוִרים א ָהָיה  ם ִמּׁשְ ְוֵכן ַאף ָּכַתב ַה'ּׁשֵ
ַרק ֵנס ְלדֹורֹו, ֶאָּלא ְּבָכל ָׁשָנה ְּביֹום ַהּפּוִרים ִמְתעֹוֵרר רֶֹׁשם ַהֵּנס 
ֶׁשָהָיה ִּביֵמי ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר, ְוָאז ְּבַיד ָּכל ְיהּוִדי ְלַבֵּקׁש ֵמַהָּקדֹוׁש 

ָּברּו הּוא ַעל ָּכל ָּדָבר. 
ִּפי'  'ִנְדבֹת  ְּבִסְפרֹו  ִּגָּלה  ִמּקֹוַמְרָנא  ַאְייִזיק  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר 
ְּתִפּלֹות  ָּכל  עֹולֹות  ַהּפּוִרים  ֶׁשִּביֵמי  "ִקַּבְלנּו  ְׁשָקִלים'):  ('מוֹתַר 
זֹאת  ִקַּבְלִּתי  ְמַעְּכִבים.  ְּבא  ְּביֹוֵתר  ַהָּגבֹוַּה  ַלָּמקֹום  ִיְׂשָרֵאל 
ַאֲהַבת   ִמּתֹו ַלּכֹל  זֹאת  ְוִגִּליִתי  ָרִכיל'   הֹוֵל' ְוַנֲעֵׂשיִתי  ִּבְלִחיָׁשה 

ִיְׂשָרֵאל".

ְמֻסָּפר ַעל ְקבּוַצת ַאְבֵרִכים ֵמָהִעיר ֶלייְקוּוד ֶׁשִּבְניּו ֶג'ְרִזי ְּבַאְרצֹות 
ַהְּבִרית, ֶׁשִּדְבֵרי ַהַּצִּדיִקים ַעל ּגֶֹדל ַמֲעַלת ַהְּתִפָּלה ְּביֹום ַהּפּוִרים 
ּוְבַתֲחנּוִנים  ִּבְתִפָּלה  ְלִהְתַחֵּזק  ִהְתַאֲחדּו  ְוֵהם  ִלָּבם,  ֶאת  עֹוְררּו 
ֵסֶדר  ְלַעְצָמם  ֵהִכינּו  ֵהם  ַהּפּוִרים  ֶׁשִּלְפֵני  ַּבָּיִמים  ַהּפּוִרים.  ְּביֹום 
ְזַמן  ִיֲחדּו  ַהְׁשָּכָמה,  ְוֵעת  ְׁשִכיָבה  ֵעת  ָקְבעּו  ְלפּוִרים;  ְמפָֹרט  יֹום 
ֶׁשהֹוִעיל  ָּדָבר  ַהּיֹום,  ִמְצוֹות  ְוִלְׁשַאר  ְּתִהִּלים  ַלֲאִמיַרת  ִלְתִפּלֹות, 

ָלֶהם ְלַנֵּצל ָּכָראּוי יֹום ָּגדֹול ֶזה.

אֹוָתם ַאְבֵרִכים ֵהִעידּו ְוַאף ִּפְרְסמּו זֹאת ְּבַרִּבים, ֶׁשְּבתֹו ְזַמן ָקָצר, 
ָזכּו ֵהם ִלְראֹות ְיׁשּועֹות ֵמַעל ְלֶדֶר ַהֶּטַבע, ִאיׁש ִאיׁש ִּבְמצּוקֹוָתיו 
ּוְבָעיֹוָתיו, ַּבּגּוף ּוַבָּממֹון ('ְּבֵאר ַהַחִּיים' [לר"א ִּביֶדְרָמן] ּפּוִרים עמ' פ). 

ִּבְפַרְנְקפּוְרט  ִּכי  ֵהִביא  ח)  אֹות  (ּפּוִרים  יֹוֵסף'  ַּכּצֹאן  'נֵֹהג  ַהָּקדּום  ַּבֵּסֶפר 
ַהְּתִהִּלים  ִּפְרֵקי  ֶאת  ְלַסֵּים  ְּכֵדי  ְּבַׁשֲחִרית  ַהּפּוִרים  ְּביֹום  ְלַהְׁשִּכים  ָנֲהגּו 
ֶׁשל אֹותֹו ַהּיֹום קֶֹדם ָהֵנץ ַהַחָּמה. ְוֵהִביא (ְוֵכן ְּב'ֵאִלָּיה ַרָּבה' או"ח תרסד ג) 
ִּכי יֹום ַהּפּוִרים הּוא ֶאָחד ֵמֲחֵמֶׁשת ַהָּיִמים ֶׁשַּמְׁשִּכיִמים ָּבֶהם ִלְתִפָּלה. 
כז)  יט  (ְּבֵראִׁשית  ַּבּבֶֹקר"  ַאְבָרָהם  "ַוַּיְׁשֵּכם  ַּבָּפסּוק:  ִנְרָמִזים  ֵאּלּו  [ָיִמים 
ָנה,  ַהּׁשָ רֹאׁש  ִּכּפּור,  יֹום  ְּבָאב,  ט'  הֹוַׁשְעָנא,  ֵּתבֹות:  סֹוִפי  'ַאְבָרָהם'   –

ּפּוִרים'.]
ֶאָחד  ִמָּגדֹול  ֵהִביא: "ִקַּבְלִּתי  ד)  אֹות  פ  (ַמֲעֶרֶכת  ִיְׂשָרֵאל'  'ְסֻגּלֹות  ַּבֵּסֶפר 
ָז"ל ֶׁשְּסֻגָּלה ְּבפּוִרים ְלַהְׁשִּכים ַּבּבֶֹקר ּוְלַהְרּבֹות ִּבְתִפָּלה ּוְבַבָּקָׁשה ִלְפֵני 
ם ִיְתָּבַר ַעל ָּכל ָּדָבר. ֵהן ְּבֵני, ַחֵּיי ּוְמזֹוֵני ְוֵהן ַעל ְׁשַאר ְּדָבִרים ְוַעל  ַהּׁשֵ
ֵהָּמה  ָהעֹוָלמֹות  ְוָכל  ְמאֹד,  ָרצֹון  ֵעת  הּוא  ַהּיֹום  ְּבאֹותֹו  ִּכי  ְקרֹוָביו,  ָּכל 

ְּבִׂשְמָחה ּוְבָרצֹון... ְוֵכן הּוא ְמֻקָּבל ִמִּפי ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ִזי"ַע..."

ֶׁשַּמְּטַרת  ַהִּמְצוֹות)  ִמְנַין  (סֹוף  ָהַרְמָּב"ם  ְלִדְבֵרי  ִצֵּין  ִמְּבִריְסק  ַהְּגִרי"ז 
ָעָליו  ּוְלהֹוִדיַע  ְוַהְּזָעָקה  ַהְּתִפָּלה  ּכַֹח  ֶאת  ְלַפְרֵסם  ִהיא  ַהְּמִגָּלה  ְקִריַאת 
 ֶׁשָּכ ַהָּגדֹול.  ַהֵּנס  ַעל  ְלהֹודֹות  ַהחֹוָבה  ֶאת  ְלַקֵּים  ְוֵכן  ַהָּבִאים,  ַלּדֹורֹות 
ָּכַתב ָהַרְמָּב"ם: "ְוִצּוּו ִלְקרֹות ַהְּמִגָּלה ְּבעֹוָנָתּה, ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ְׁשָבָחיו ֶׁשל 
ְּכֵדי  ְלַׁשְוָעֵתנּו,  ָקרֹוב  ְוָהָיה  ָלנּו  ֶׁשָעָׂשה  ּוְתׁשּועֹות  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשִהְבִטיָחנּו  ָמה  ֶׁשֱאֶמת  ַהָּבִאים  ַלּדֹורֹות  ְלהֹוִדיַע  ּוְכֵדי  ּוְלַהְּללֹו  ְלָבְרכֹו 
ַּבּתֹוָרה (ְּדָבִרים ד ז): 'ִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֱאִקים ְקרִֹבים ֵאָליו ַּכה' 

ֱאֵקינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו'".

ַלּדֹורֹות  ַהְּתִפָּלה  ַמֲעַלת  ּכַֹח  ַעל  ְלהֹוִדיַע  ֶׁשָרצּו  ֶׁשְּלִפי  ַהְּגִרי"ז  ּוֵבֵאר 
ְקִריַאת  ְלַאַחר  ַהֶּנֱאָמר  ַיֲעקֹב',  'ׁשֹוַׁשַּנת  ַּבִּפּיּוט  לֹוַמר  ָקְבעּו  ַהָּבִאים, 
ַהְּמִגָּלה: "ְּתׁשּוָעָתם ָהִייָת ָלֶנַצח ְוִתְקָוָתם ְּבָכל ּדֹור ָודֹור, ְלהֹוִדיַע ֶׁשָּכל 
קֶֹוי א ֵיבֹׁשּו ְוא ִיָּכְלמּו ָלֶנַצח ָּכל ַהחֹוִסים ָּב" ('ְּפִניֵני ַרֵּבנּו ַהְּגִרי"ז' עמ' 

פג).

ִמּיֹום  ַמהּוִתי  ֵחֶלק  ַהְּתִפָּלה  ֲעבֹוַדת  ָהְיָתה  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ְּכמֹו  ָהֵהם  ַּבָּיִמים 
ְׁשזּוָרה  ָעֶליָה,  ֶׁשִּנְכְּתבּו  ָהַרִּבים  ּוַבִּמְדָרִׁשים  ֶאְסֵּתר  ִּבְמִגַּלת  ַהּפּוִרים. 
ר ֵּבין ְּכַלל ַהִּנִּסים ֶׁשַּנֲעׂשּו ְלִיְׂשָרֵאל ְּבאֹוָתּה  ִני ַהְּמַקּׁשֵ ַהְּתִפָּלה ְּכחּוט ַהּׁשָ
ֵּבן   – ָיִאיר'  "'ֶּבן  ב):  יב  (ְמִגָּלה  ַּבְּגָמָרא  ְמֻכֶּנה  ַהַּצִּדיק  ָמְרְּדַכי  ַאף  ָׁשָעה. 
ֵא-ל  ַמע  ֶׁשּׁשָ ֵּבן   – ִׁשְמִעי'  'ֶּבן  ִּבְתִפָּלתֹו,  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ֵעיֵניֶהם  ֶׁשֵהִאיר 

ְּתִפָּלתֹו, 'ֶּבן ִקיׁש' – ֶׁשִהִּקיׁש ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ְוִנְפְּתחּו לֹו".

ְּגֵזַרת  [ֶׁשִּנְגְזָרה  ָׁשָעה  "ְּבאֹוָתּה  יג):  ז  (אסת"ר  ַּבִּמְדָרׁש  ְמתָֹאר  ַאף   ָּכ
ָהָמן] ָרץ ֵאִלָּיהּו ָזכּור ַלּטֹוב ְּבֶבָהָלה... ְוָאַמר לֹו ְלמֶֹׁשה...: 'ָמה ַּתֲעֶנה ַעל 
ַהָּצָרה ֲהזֹאת...' ָאַמר לֹו מֶֹׁשה: 'ְּכלּום ֵיׁש ָאָדם ָּכֵׁשר ְּבאֹותֹו ַהּדֹור?' ָאַמר 
ם  ִמּׁשָ הּוא  ֶׁשַּיֲעמֹד  ְּכֵדי  ְוהֹוִדיעֹו   ֵל' לֹו:  ָאַמר  ָמְרְּדַכי',  ּוְׁשמֹו  'ֵיׁש,  לֹו: 

ִּבְתִפָּלה, ַוֲאִני ִמָּכאן, ּוְנַבֵּקׁש ַרֲחִמים ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא'".

ָחָדׁש'  'אֹור  ְלֵפרּוׁשֹו  ְּבַהְקָּדָמתֹו  ְלָבֵאר   ַמֲאִרי ִמְּפָראג  ַהַּמֲהָר"ל  ְוָאֵכן 
ֶאת   ִיְתָּבַר ה'  ַמע  ֶׁשּׁשָ ֵמֲחַמת  ָהָיה  ַהּפּוִרים  ְיֵמי  ֵנס  ִּכי  ַהְּמִגָּלה  ַעל 
ְּתִפַּלת ִיְׂשָרֵאל, ַּכָּכתּוב (ֶאְסֵּתר ט לא): "ִּדְבֵרי ַהּצֹומֹות ְוַזֲעָקָתם", ּומֹוִסיף 
ַהַּמֲהָר"ל ֶׁש"ֵאין ְּגֻאָּלה ֶׁשַּנֲעֵׂשית ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה ְּכמֹו ַהֵּנס ֶׁשִּביֵמי ָמְרְּדַכי 

ְוֶאְסֵּתר". 

ְּביֹום  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ְסֻגָּלָתּה  נֹוְדָעה  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ְוַעד  ֵמָאז 
ִּבְזכּוָתּה.  ַרּבֹות  ְיׁשּועֹות  ָּפֲעלּו  ַאף  ְּבַמֲעָלָתּה  ֶׁשִהִּכירּו  ַרִּבים  ַהּפּוִרים. 
ַעל  ַרּבֹוֵתינּו  ִּדְבֵרי   ִמּתֹו ּוְפִניִנים  ֲאָמרֹות  ִלַּקְטנּו  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבַּמֲאָמר 
אֹודֹוֶתיָה, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְפַעל ַהָּדָבר ְלִהְתעֹוְררּות ִויַמֵּלא ה' ָּכל ִמְׁשֲאלֹות 

ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה.



ֵטיין י ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנׁשְ ַרּבִ
ֲאָדר תשל"ד י"ח ּבַ

ת ָאֵמן  ר ַלֲעִנּיַ ְך ֶאת ֶאְסּתֵ ַכי ִחּנֵ ָמְרּדְ
עֹוֶנה  ֶׁשַהִּתינֹוק  ִמָּיד  ִּכי  ָאֵמן,  ֶׁשַּיֲענּו  ַהְּקַטִּנים  ָּבָניו  "ִויַלֵּמד  ז):  קכד  (או"ח  ָהַרָמּ"א  ָּפַסק 
ָאֵמן, ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא". ְּדָבָריו ְמֻיָּסִדים ַעל ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ְּבַסְנֶהְדִרין (קי ב): "ָקָטן 
זֹאת  ִּפי  ַעל  ָאֵמן".  ֶׁשּיֹאַמר  ָעה  ִמּׁשָ ֵמִאיר:  ַרִּבי  ִמּשּׁום  ַּתָּנא  ַהָּבא...  ָלעֹוָלם  ָּבא  ֵמֵאיָמַתי 
אֵֹמן  "ַוְיִהי  ז):  ב  (ֶאְסֵּתר  ַהָּפסּוק  ֶאת  מּוָסר'  'ֵׁשֶבט  ַּבַעל  ֵמִאיְזִמיר  ַהּכֵֹהן  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ָּדַרׁש 
ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת ּדֹדֹו ִּכי ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם"; ֵּכיָון ֶׁשֶאְסֵּתר ִהיא ֲהַדָּסה, "ֵאין ָלּה 
ְלַחְּנָכּה  ָּדַאג  ָמְרְּדַכי   – ֲהַדָּסה"  ֶאת  אֵֹמן  "ַוְיִהי   :ְלִפיָכ ָאֵמן,  ַלֲענֹות  ֶׁשְּיַלְּמדּוָה  ָוֵאם"  ָאב 

ִמַּקְטנּוָתּה ַלֲענֹות ָאֵמן ('ִמְנַחת ֵאִלָּיהּו' ֶּפֶרק לב).

ת ָאֵמן ְזכּות ֲעִנּיַ ֵנס ּפּוִרים ּבִ
ֲהַדָּסה",  ֶאת  אֵֹמן  "ַוְיִהי  ַּבָּפסּוק:  ֶׁשִּנְרְמָזה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ְוֶאְסֵּתר  ָמְרְּדַכי  ֶׁשל  ַהְקָּפָדָתם 
ִהיא ֶׁשָעְמָדה ְלִיְׂשָרֵאל ְלִהָּגֵאל ִּביֵמיֶהם. ּוְלָכ ָרְמזּו ֲחָכִמים ְּבאֹוְמָרם (תיקו"ז מ א): "ָּכל 
ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבכֹל ּכֹחֹו קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה" – ֶרֶמז ְלִׁשְבִעים ְׁשנֹות ָּגלּות 
ַּבִית ִראׁשֹון, ֶׁשְּבתֹוָכן ָהְיָתה ְּתקּוַפת ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר, ֶׁשִּנְגֲאלּו ֵמֶהן ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן (רא"א 

ְקנֹוְפֶּלר, קֶֹבץ ַהָּמאֹור ָׁשָנה ֵסט קֶֹבץ ו).

ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף ִּכי 'ָאֵמן' ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ֵנס ָמְרְּדַכי ֶאְסֵּתר, ֶרֶמז ְלָכ ֶׁשֵּנס ְיֵמי ַהּפּוִרים ַנֲעָׂשה 
ִּבְזכּות ַהְקָּפָדָתם ֶׁשל ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ('ַּגם ֲאִני אֹוְד' ּפּוִרים ַּבַהְקָּדָמה). 

ת ָאֵמן ְזכּות ֲעִנּיַ ָאה ֵחן ּבִ ר ָנׂשְ ֶאְסּתֵ
עֹוד ֶאְפָׁשר לֹוַמר ִּכי ִּבְזכּות ַהְקָּפָדָתּה ֶׁשל ֶאְסֵּתר ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ָזְכָתה ֶׁשְּיֻקַּים ָּבּה (ָׁשם ב 
טו): "ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר נֵֹׂשאת ֵחן ְּבֵעיֵני ָּכל רֶֹאיָה". ֶׁשֵּכן ֲעִנַּית ָאֵמן ּגֹוֶרֶמת ִלְנִׂשיאּות ֵחן. ּוְכִפי 
ֶׁשָּדְרׁשּו ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות ֵמָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ַהּפֹוְתחֹות ֶאת ַהָּפסּוק (ְּבֵראִׁשית יח ג): "ִאם ָנא 

ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני" – 'ָאֵמן' (קֶֹבץ ַהָּמאֹור ָׁשם). 

ר ְמרּו ַעל ֶאְסּתֵ ַמְלֲאֵכי ָאֵמן ׁשָ
ְוֵהן  רּוָחִנית  ִמְּבִחיָנה  ֵהן  ָעֶליָה  ְוָׁשְמָרה  ֵהֵגָּנה  ַאף  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ֶאְסֵּתר  ֶׁשל  ַהְקָּפָדָתּה 
 ְלָכ ֲאַחְׁשֵורֹוׁש.  ְלֵבית  ֶׁשִּנְלְקָחה  ְּבֵעת  ָעֶליָה  ֶׁשָעְברּו  ַהְּמאָֹרעֹות  ְּבָכל  ַּגְׁשִמית  ִמְּבִחיָנה 
ֵלם' ֶאְסֵּתר ב ז) ְּבדֹוְרָׁשם ֶאת ַהָּפסּוק: "ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת  ִהְתַּכּוְנּו ַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות ('ּתֹוְספֹות ַהּׁשָ
ֶׁשאֹוָתם  ְּכלֹוַמר  ִּגְּדָלה".   ֶׁשַהַּמְלָא ָאַמר  ְּכִאּלּו   ,ַמְלָא ְּבִגיַמְטִרָּיה  "'ָאֵמן'   :ָּכ ֲהַדָּסה", 
ַמְלָאִכים ֶׁשּנֹוְצרּו ֵמֲעִנַּית ָאֵמן ֶׁשל ֶאְסֵּתר ֵהם ֶׁשִּגְּדלּוָה ְוָׁשְמרּו ָעֶליָה ְּבָכל ְצָעֶדיָה, ּוְכִפי 
ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָכִמים ֶאת ַהָּפסּוק (ְּתִהִּלים לא כד): "ֱאמּוִנים נֵֹצר ה'', ַעל ֵאּלּו ַהַּמְקִּפיִדים ַלֲענֹות 

ָאֵמן ('נֹוְטֵרי ָאֵמן' ח"ב עמ' רפ). 

ִלְכבֹוד ַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים', 

ְלַׁשֵּמׁש  ַרּבֹות  ָׁשִנים   ְּבֶמֶׁש ֶׁשּזֹוֶכה  ְּכִמי 
ַהֲחׁשּוִבים  ַהּתֹוָרה  ִמַּתְלמּוֵדי  ְּבֶאָחד  ִּכְמַלֵּמד 
ְּבִמְכָּתִבי  ְמֻיָחד  ָּדֵגׁש  ָלֵתת  ִּבְרצֹוִני  ִּבירּוָׁשַלִים, 
ֶזה ַעל ַהּתֹוֶעֶלת ָהַאִּדיָרה ֶׁשֵּיׁש ְּבָכ ֶׁשַּמְרִּגיִלים 
ְּבַחְברּוָתא  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות   ְלָבֵר ַהְּיָלִדים  ֶאת 

ִמַּקְטנּוָתם, ְּכִפי ֶׁשָרִאיִתי ִמִּנְסיֹוִני ָהִאיִׁשי.

ֵראִׁשית, ַהְּיָלִדים ִמְתַרְּגִלים ְלהֹוִציא ֶאת ַהְּבָרָכה 
ְמעֹוֶרֶרת  זֹו  ְּפֻעָּלה  ְּבקֹול.  ְּבִמָּלה  ִמָּלה  ִמִּפיֶהם 
ֶאת ִלָּבם ּוַמְחִּדיָרה ָּבֶהם ֶאת רֹוְממּות ַהְּתִפָּלה. 
ְּבִמְסֶּגֶרת  ָּכָראּוי  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַהָּדֵגׁש  ְּבנֹוָסף, 
ַהִּכָּתה ַמְחִּדיָרה ְּבֵלב ַהְּיָלִדים ֶאת ֲחִׁשיבּות ֲעִנַּית 

ָאֵמן, ָּדָבר ֶׁשּכֹה ִנְצָר ְּבדֹוֵרנּו.

רֹוֶצה  ֵאיִני  ָּכאּוב.  ָּדָבר  ַעל  ְלעֹוֵרר  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
ְלַקְטֵרג, ֲאָבל ְלַדֲאבֹון ֵלב ַהְּיָלִדים ְמַסְּפִרים א 
ַאַחת ִּכי ֵהם רֹוִאים ֲאָנִׁשים ֶׁשְּמׂשֹוֲחִחים ַּבֲחָזַרת 
"ץ אֹו ַּבַּקִּדיׁש, ְוֵאין ָסֵפק ֶׁשַהָּדָבר ְמָקֵרר ֶאת  ַהּׁשָ

ַהִחּנּו ֶׁשֵהם ְמַקְּבִלים ִלְרִצינּות ַּבְּתִפָּלה.

זֹו  ַהְנָהָגה  ּוְלַחֵּזק   ְלַהְמִׁשי ֵאפֹוא  ָחׁשּוב  ַּכָּמה 
ַחר ְּבַחְברּוָתא ַהַּמְחִּדיָרה  ֶׁשל ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ָּבֶהם ֶאת ַהַהָּכָרה ַהְּנכֹוָנה ֶׁשֶעְרָּכּה ֶׁשל ָאֵמן א 

ְיֻסָּלא ְּבָפז. 

ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת  ְלַזּכֹות  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָרָצה 
ַהְּמַזִּכים  ֱאמּוִנים"  "ְּבֵני  ֶאת  ָלֶהם  ָׁשַלח   ְלִפיָכ

ֶאת ִיְׂשָרֵאל! ִחְּזקּו ְוִאְמצּו!

י.י. - ְירּוָׁשַלִים.

ִנָּתן ִלְׁשַח ִמְכָּתִבים 
ְלַפְקס ֶׁשִּמְסָּפרֹו 08-9746102
9139191@gmail.com :אֹו ִלְכתֶֹבת ַהֵּמייל 

ב ִמּקֹוֵרא ֶנֱאָמןאֹוְצרֹות ָאֵמן ִליֵמי ַהּפּוִרים ִמְכּתָ
ֶר+ ֱאמּוִנירֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ִאּגֶ

ְּבַוְרָׁשה  נֹוַלד  ְלִויְנְׁשֵטיין  ְיהּוָדה  ב"ר  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח 
ִּבְׁשַנת תרמ"ה. ָלַמד ְּבַבֲחרּותֹו ַּבְּיִׁשיבֹות ַראִדין ְוֶקֶלם. ְלַאַחר 
ְלַמֵּלא  ִנְקָרא  ֵליּבֹוִביץ,  ְירָֹחם  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ַרּבֹו,  ְּפִטיַרת 
ֶאת ְמקֹומֹו ְּכַמְׁשִּגיַח ִּביִׁשיַבת ִמיר. ְּבֵעת ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה ָּגָלה ִעם ַּתְלִמיֵדי ַהְּיִׁשיָבה 
ְלַׁשְנַחאי. ִמַּׁשְנַחאי ִהִּגיַע ְלַאְרצֹות ַהְּבִרית, ּוִמָּׁשם ְלִיְׂשָרֵאל. ְּכָחֵמׁש ָׁשִנים ִהְתּגֹוֵרר ִּבירּוָׁשַלִים, 
ְוָהָיה מֹוֵסר ִׂשיחֹות ְּבֵביתֹו ּוִביִׁשיַבת ִמיר. ְלַאַחר ְּפִטיַרת ַהַּמְׁשִּגיַח ָהַרב ֶּדְסֶלר, ִהְזִמינֹו ָהַרב 

ַּכְהְנָמן ְלַמֵּלא ֶאת ְמקֹומֹו, ְוהּוא ִׁשֵּמׁש ְּכַמְׁשִּגיַח ִּביִׁשיַבת ּפֹוִניֶבז' ַעד ִלְפִטיָרתֹו. 

ַּתְלִמידֹו ַרִּבי ֶאְלָחָנן יֹוֵסף ֶהְרְצָמן ּכֹוֵתב ִּכי ַאַחת ַהַּמֲעלֹות ֶׁשָהיּו ּבֹוְלטֹות ֵאֶצל ַהַּמְׁשִּגיַח ִהיא 
ֵהִעיד  ִאיׁש'  ַה'ֲחזֹון  ַּתְלִמיָדיו.  ְּבֵלב  ִהְׁשִריׁשֹו  ְוַאף  ְלַדֵּבר  ִהְרָּבה  ָעָליו  ְיסֹוד  חּוִׁשית',  'ֱאמּוָנה 
ָעָליו: "ָהֱאמּוָנה ֵאֶצל ַהַּמְׁשִּגיַח ִהיא ְּברּוָרה ְּכמֹו ִמי ֶׁשַּמְכִניס ָידֹו ָלֵאׁש. ְוַכָּוָנתֹו ֶׁשְּכמֹו ֶׁשְּכֵדי 
ָלַדַעת ֶׁשַהָּיד ִנְׂשֶרֶפת ָּבֵאׁש א ָצִרי ֶהְסֵּבִרים ְוִדְבֵרי ִהְתעֹוְררּות, ָּכ ָהֱאמּוָנה ָהְיָתה ְּברּוָרה 

ּומּוָחִׁשית ְּבָידֹו" ('מֹוֵפת ַהּדֹור' ַּבַהְקָּדָמה). 

ל ָאֵמן ַאַחת  ָכָרּה ׁשֶ ׂשְ
ֶׁשל  מֹו  ִמּׁשְ ָמַסר  ְלִויְנְׁשֵטיין  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח 
ּגֶֹדל  ֶׁשל  ַהַּמִּביָעה  נֹוָרָאה,  ִאְמָרה  ִמֶּקֶלם  ַהַּסָּבא 
ִיְקָרָתּה ְועֶֹמק ְׂשָכָרּה ֶׁשל ַהַּמְקִּפיִדים ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן: 
"ְּכַדאי לֹו ָלָאָדם ְלִהָּבֵרא ְוִלְחיֹות ַחִּיים ֲאֻרִּכים ַוֲאִפּלּו 
ֲעִנַּית  ֲעבּור  לֹו  ֶׁשָּצפּוי  ָכר  ַהּׂשָ ִּבְׁשִביל  ֵּגיִהּנֹם,  ִלְסּבֹל 

ָאֵמן ַּפַעם ַאַחת" ('אֹור ְיֶחְזֵקאל' ח"ג עמ' רעה).

ַחר ַ ְרכֹות ַהּשׁ ָאֵמן ַעל ּבִ
ַהַּמְׁשִּגיַח ָהָיה ַמְׁשִּכים ְּבָכל יֹום ָלבֹוא ְלֵהיַכל ַהְּיִׁשיָבה 
ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ִלְפֵני ְּתִחַּלת ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ְּכֵדי ְלִהְתּכֹוֵנן 
ַלְּתִפָּלה. ַּבְּיִׁשיָבה ָהָיה ָּבחּור ָקבּוַע ֶׁשִהְתַּבֵּקׁש לֹוַמר 
ַחר ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ַלֲענֹות  ְלָפָניו ְּבָכל ּבֶֹקר ֶאת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹוָתיו ('ַעּמּוד ַהִּיְרָאה ְוָהֲעבֹוָדה' עמ' 67).

ַעל ַהִהּלּוָלא ַנת ּבַ ִמׁשְ ָאֵמן ּוְבָרכֹות ּבְ ֱאמּוָנתֹו  יק ּבֶ ַצּדִ

ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין ִזי"ַע 
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ליקוט ועריכה: יצחק בן אהרן
כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק, לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

פרשת צו

להזדרז לקיום המצוות שבין אדם למקום 
ובין אדם לחברו !

נלמד מהפסוק: "צו את אהרן ואת בניו" (פרק ו-ב)
וכתב רש"י (מהתו"כ): "אין צו אלא לשון זירוז, מיד ולדורות, אמר רבי 

שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס".
שלא  אף  בזריזות  מצוה  עשיית  האם  עדיף,  מה  החקירה:  ידועה 
סופר  החתם  בזריזות.  שלא  אף  בהידור  מצוה  עשיית  או  בהידור, 
(בהקדמה לחידושיו במסכת חולין) מבאר עפ"י חקירה זאת את ההבדל 
בין זריזותו של אברהם אבינו שאמר "מהרי שלוש סאים קמח סולת 
שרה  של  זריזותה  ובין  אברהם"  רץ  הבקר  ואל  עוגות  ועשי  לושי 
שהתעכבה לנפות קמח בי"ג נפה, ובנתיים פירסה נידה ונטמא הלחם, 

ולא הביאה.
וההבדל הוא כי אברהם סבר שמצוה בזריזות עדיפה על מצוה מן 
המובחר, ולכן הדגיש "מהרי". ואילו שרה סברה, מצד תכונת "נשים 
עצלניות הן", כי מובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר אצלה "ולחם עצלות לא תאכל".
עקיבא  רבי  [שאמר  המדרש  דברי  את  סופר  החתם  מבאר  עפי"ז 
לתלמידיו כדי לעוררם]: מה ראתה אסתר שתמלוך על קכ"ז מדינות? 
אמרו, תבוא בת בתה של שרה שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז 
מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של אברהם שחי קע"ה שנים, 
נמצא שמשנת מ"ח שאז הכיר את בוראו, ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?

בכך  היה  אסתר  של  ששבחה  מכיון  סופר,  החתם  מיישב  אלא 
שמלכה על פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות, והגנה עליהם. ומה גרם 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות  שלא יהיה בהם מעלת 
אלא  בזריזות  בתורה  עסקו  שלא  בהם,  שהיתה  העצלות  מפוזרים. 
בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) על אותו הדור את הפסוק: 

"בעצלתים ימך המקרה"...
לפיכך לא רצו חז"ל לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של 
"זריזותיה דאברהם", אלא בזכות קכ"ז שנים של שרה בעלת הסולת 
המבחר ולא הזריז. הוא שאמרו חז"ל: "אם אין קמח [של זריזות] אין 

תורה" [ובכך עורר רבי עקיבא את תלמידיו להזדרז].
לפי שיטה זו שעשיית מצוה בזריזות אף שלא בהידור, עדיפה על 
מצוה  שכל  לדינא,  נמצא  בזריזות,  שלא  אף  בהירוד  מצוה  עשית 
שאפשר לעשותה מוקדם, אין לאחר אותה משום הידור ד"ברוב עם 
הדרת מלך". ובמיוחד אמורים הדברים על מצות מילה, שאף ש"כל 
(פסחים ד.), מכל מקום, זריזין מקדימין לקיימה  היום כשר למילה" 
בבוקר, ומעדיפים את הזריזות על פני ההידור ולא ממתינים לעשותה 

מאוחר יותר "ברוב עם".
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נהפך ל"זריז"...
ביום  נזדרז  זצ"ל  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הגאון 

המהרי"ל  לרבו  להביא  המגילה  קריאת  אחר  הפורים 
רק  שאחרים  בעת  זה  והיה  מנות,  משלוח  זצ"ל  דיסקין 
לתלמידו  והעיר  המהרי"ל  מכך  נהנה  להתפלל.  הלכו  אז 

"זריזין מקדימין".
נענה רבי יוסף חיים ואמר: "הרי הרב הוא שעשה אותי 
לזריז". שכן כאשר חלה הרב זוננפלד הוסיף לו המהרי"ל 
נהפך  חיים"  "יוסף  וכשנקרא  "יוסף"  השם  את  דיסקין 
"זריז"  כמנין  שזה   224 בגימטריה  חיים  יוסף  כי  ל"זריז". 

שהוא 224.
מפי השמועה
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מן
לדייק בזמן...

אמת":  ה"אמרי  בעל  מגור  האדמו"ר  כ"ק  פעם  אמר 
"זריז אינו האיש הבהול, כמו זה שממהר להקדים ולבוא 
אל הרכבת הרבה זמן לפני מועד יציאתה כדי שלא יאחר. 

אלא מי שהוא מחושב ומגיע בזמן המדוייק..."
לנסוע  זצ"ל  וסרמן  אלחנן  רבי  הגאון  הוצרך  כאשר 
מברנוביץ לערים אחרות, קימץ מאד ברגעים המתבזבזים 
בדרך כלל מהיצאה מהבית עד לבית הנתיבות. וההמתנה 
ברציף עד ליציאת הרכבת. הוא היה משתדל לעזוב את 
הבית במועד האפשרי האחרון, ולשם כך שלח להזמין אליו 
בשעה  הרכבת  אל  לקחתו  שיבוא  ודייקני  מסודר  עגלון 

הנקובה, לא פחות ולא יותר.
בבואו אל הישיבה מידי ערב, לתפלת מעריב, נהג דרך 
קבע להקדים בחמש דקות לפני זמן התפלה. ואולם לא 
ישב ברגעים אלו באפס מעשה. ספר קטן החזיק בחיקו 
שהיה שולפו ומעיין בו, והיה ממשיך למחרת מאותה שורה 
שהפסיק בה אמש, עד שהשלים הספר כולו באותם חמש 

רגעים מצטברים.
הדייקנות בזמן היתה אצלו מושכל ראשון. עד שהשתומם 
על מי שאינו מדייק. אחד מתלמידיו שקבע ללמוד עמו 
שלושה  לבוא  אחד  יום  איחר  בביתו,  קבוע  יומי  שעור 
רגעים אחרי השעה המיועדת שאל אותו רבי אלחנן: "היש 
שעון למר בכיסו?" וכאשר ענהו בחיוב, התפלא: "אם כן, 

איך קורה כדבר הזה שאחרת?!"
רבי אלחנן



רוב  מתוך  בזולתו  אדם  יפגע  שלא 
דביקותו ודקדוקו בהידור המצוות !

נלמד, בדרך דרש ורמז, מהפסוק: "ואש המזבח 
תוקד בו" (פרק ו-ב)

כלומר: אם אש עבודת ה' יוקדת באדם, עליו להזהר שתהיה 
שתפגע  באופן  חוץ  כלפי  ולא  פנימה,  בתוכו   - "בו"  יוקדת 
בגמרא  חז"ל  שסיפרו  מה  את  מביאים  לכך  וכדוגמא  באחרים. 
(סוכה כח) על תלמידו של הלל הזקן, יונתן בן עוזיאל, שבשעה 
ונשאלת  נשרף.  מיד  מעליו  שפרח  עוף  כל  בתורה,  ועסק  שישב 
השאלה: אם כך גדולתו של התלמיד, במה התבטאה גדולתו של 
הרב [הלל הזקן]? אלא, אומר השפת אמת, גדולתו של הרב באה 
האש  שכן  כלל,  נשרף  לא  מעליו  הפורח  שעוף  בכך  ביטוי  לידי 
הייתה יוקדת בקרבו פנימה, ומבחוץ לא היה הדבר ניכר... (עפ"י 

מש"ת)
עד היכן מגעת חובת ההתחשבות בצערו של הזולת גם כאשר 
עוסקים במצוות נעלות ונשגבות ביותר, ניתן ללמוד מהנהגתו 
המופלאה של משה רבינו ע"ה, כפי שביאר זאת הגאון רבי נתן 
ח"ב)  הצפון  אור  (בספרו  זצ"ל  מסלבודקא  הסבא  פינקל -  צבי 

וכך אמר:
כאשר ביקש הקב"ה ממשה רבינו להוציא את בני ישראל 
חז"ל  ואמרו  תשלח".  ביד  נא  "שלח  בטענת  סירב  ממצרים, 
(בתנחומא) שמשה חשש לצערו של אהרן, ואמר לו הקב"ה, לא 

רק שלא יצטער, אלא אדרבה ושמח בלבו!
את  לגאול  מסרב  שמשה  היתכן  מאוד:  יפלא  ולכאורה 
הם  שנאנקים  בצערם  הצטער  כך  שכל  הוא  הרי  ישראל? 
מקושי השעבוד. ועל כן נטש את ארמון פרעה כדי לשאת 
בעול עמם, וכלשון רש"י (שמות-ב,א) "נתן עיניו ולבו להיות 
רואה  שהיה  א-כז)  (שם  המדרש  וכלשון  עליהם",  מיצר 

בסבלותם ובוכה...
והנה עתה, מבקש ממנו הקב"ה לגאול את ישראל ולהצילם 
שלימה,  אומה  של  נפשות  הצלת  וזוהי  הנוראה,  ממצוקתם 
ואעפי"כ מסרב משה ליטול לידיו את התפקיד, וכל כך למה? 

שמא יגרום בכך צער לאהרן אחיו...
עד   - מסלבודקה  הסבא  אומר   - מכאן  אנו  למדים  אלא 
היכן מגעת חובת ההשתתפות בצערו של כל יחיד ויחיד, גם 
כשהשליחות היא נשגבה ביותר ומיועדת להצלת הכלל, בכל 
זאת מסרב משה עד כי הוצרך הקב"ה להודיעו שאהרן לא רק 

שלא יצטער, אלא אדרבה: "וראך ושמח בלבו".
באחת משיחותיו אמר הגה"צ רבי הירש פאלי זצ"ל: מורגל 
אצלינו שיש חילוק בין ה"בן אדם  למקום" ובין "בין אדם 
לחברו". וכי הם שני מושגים נפרדים שאינם קשורים זה לזה. 

ואם אדם חלש באחד מהם, אין זה סותר לשני.
"אך אבי מורי (רבי אברהם נח זצ"ל) לימדנו שלא כך הם 
פני הדברים. אין אפשרות להפריד בין "בין אדם למקום" לבין 
"בין אדם לחברו" כדרך שמצינו בלוחות הברית, שבלוח אחד 
היו חקוקות המצוות שבין אדם למקום, ולעומתם בלוח השני 
המצוות שבין אדם לחברו, ללמדך שאי אפשר להפריד בין 

שני חלקי התורה הללו".
וכבר הקדים לפרש כן הגרי"ל דיסקין זצ"ל, כששאל: מפני 
מה שבר משה רבינו את שני הלוחות, הלא לא כפרו עובדי  
למקום,  אדם  בין   - לך"  יהיה  וב"לא  ב"אנכי"  אלא  העגל 
ומדוע הוזקק לשבור גם את הלוח השני, העוסק במצוות שבין 

אדם לחברו, הרי באלו לא פגמו?!
אדם  "בין  שאין  מפני  אלא   - הגרי"ל  השיב   - זאת  אין 
בזה.  חסר  בזה  חסר  אם  למקום".  אדם  "בין  ללא  לחברו" 
על אימרה זו הוסיפו חניכי סלבודקה: כשם שאין "בין אדם 
לחברו" ללא "בין אדם למקום", כך אין "בין אדם למקום" 

ללא "בין אדם לחברו".
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"נמצאתי גורם הפסד ממון לישראל..."
פעם הגיע הגה"צ רבי ישראל סלנטר זצ"ל לבקר את כ"ק 

קיבלו  הרבי  בווארשא.  הרי"ם  החידושי  בעל  מגור  האדמו"ר 
בכבוד גדול. כאשר יצא מביתו ליווהו הרבי עד לרחובה של 

עיר.
אצל  ביקר  גדול  אדם  כי  החסידים,  בקרב  השמועה  פשטה 
הרבי שחלק לו כבוד רב. על כן כשסר רבי ישראל להתפלל 
מנחה, התמלא בית המדרש בחסידים שבאו להקביל פניו אך 
מה מאוד השתוממו שאותו צדיק ליטאי קיצר בתפלתו כאחד 

מהעם, וסיימה מהראשונים.
הבין רבי ישראל לתמהונם והסביר: ראיתי כי אנשים רבים 
החייט  מרצעו,  את  נטש  הסנדלר  בגללי.  ממלאכתם  בטלים 
חנותו.  את  סגר  הסוחר  מפחו,  את  הנפח  מחטו,  את  הניח 
ממון  הפסד  גורם  נמצאתי  בתפלתי,  מאריך  עוד  אהיה  אם 

לישראל...
תנה"מ

תן 
"יש לה מספיק עבודה ביום שישי..."

ת"ח וירא שמים בא להוועץ אצל הגראי"ל שטיינמן זצ"ל 
וכך שאל:

באיסור  בשבת  לפעמים  נכשלים  הקטנים  בני  כי  "ראיתי 
בורר אף שאני מנסה ללמד אותם את ההלכות. יש לי תכנית 
להגיש להם לצלחת עוף ללא עצמות, אך דא עקא שאם יתרגלו 

לאכול בלי עצמות כיצד ידעו להזהר כשיגדלו?"
עצמות,  בלי  עוף  לך  יהיה  "היכן  שטיינמן:  הרב  'התפלא' 
מעולם לא ראיתי עוף כזה"? השיב: "יוציאו את העצמות בערב 
שבת". "מי יוציא את העצמות" - שאל הרב שטיינמן - "אתה 

תוציא?" והשיב: "האמא תוציא"!
אמר הרב שטיינמן: "וכי אין לה מספיק עבודה בים שישי 
אין  עבודה  מספיק  לה  יש  עבודה?!  לה  להוסיף  רוצה  שאתה 

צורך לתת לה עבודה נוספת!"
חכימא דיהודאי

 
  
 
 

 
 
 
 

כל הלילה עמד בחוץ...
הגאון רבי יהודה מועלם זצ"ל (ר"מ פורת יוסף) הגיע בוקר 

אחד למסור את שיעורו כשהוא מבקש מתלמידיו לא להטריחו 
יותר מידי מכיון שלא ישן כל הלילה...

לתמיהת התלמידים מדוע לא ישן, הסביר רבי יהודה כי בבואו 
בלילה בשעה מאוחרת לביתו, ניסה לפתוח את דלת ביתו אך לא 
הצליח והבין כי זוגתו שכחה להוציא את המפתח מבפנים. וכדי 

לא להעירה עמד כל הלילה בחוץ...
הלמות עמלים

ד 
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מחמיר לעצמו ומתיר לאחרים...
בשנת השמיטה תשי"ב שרר מחסור חמור באוכל, והחרדים 

ניזונו בעיקר ממאכלי חלב.
כאשר בא כ"ק האדמו"ר רבי יואל מסטמאר זצ"ל לביקור בארץ 
אוכלות  שהבהמות  מחמת  חלב  תוצרת  לאסור  ביקש  ישראל, 

גידולי שביעית.
מצד  לאסור  מאוד  חשש  זצ"ל  סולובייצ'יק  הגרי"ז  ואולם 
על  תזונה.  מחוסר  זו  בשנה  חלו  רבים  שאנשים  נפש,  פיקוח 
כן אחר עיון רב, הורה לפרסם בשמו כי מותר לאכול תוצרת 
אותה  כל  חלב  תוצרת  אכל  ולא  החמיר  שלעצמו  [אף  חלב. 

שנה.].
עובדות לבית בריסק



שמקבל  הטובה  ולהעריך  להכיר 
ממטיבו ולהודות לו על כך !

נלמד מהפסוק: "אם על תודה יקריבנו" (פרק ז-יב)
וכתב רש"י: "אם על דבר הודאה על נס שנעשה לו כגון יורדי 
שנתרפא  וחולה  האסורים  בית  וחבושי  מדבריות  והולכי  הים 
חסדו  לה'  קז) "יודו  (תהלים  בהן  שכתוב  להודות,  צריכים  שהם 

ונפלאותיו לבני אדם ויזבחו זבחי תודה".
כידוע, משה רבינו תיקן את ברכת "הזן" ויהושע בן נון תיקן 
כך  ירושלים",  "בונה  ברכת  תיקנו  ושלמה  ודוד  הארץ,  ברכת 
אומרים חז"ל בגמרא (ברכות מח:). ברכות אלו תיקנו בתקופת 
זוהר ואילו ברכת "הטוב והמטיב" ביבנה תיקנוה, כאשר ניתנו 
הרוגי ביתר לקבורה לאחר שבע שנים. "הטוב" שלא הסריחו, 

ו"המטיב" שניתנו לקבורה.
וביאר הגרי"ש אלישיב זצ"ל (בדברי אגדה) שבזה לימדונו חז"ל 
פרק בהודיה. שגם בתקופת החורבן. גם בתקופת הגלות, בדור 
יש  והתלאות,  המצוקות  והרדיפות,  הצרות  בתוקף  שמד,  של 
להודות על כל קרן אור, על שבריר של חסד. על נתינה לקבורה.

(חולין צא:): אמר רבי עקיבא, שאלתי את  עוד אמרו חז"ל 
רבן גמליאל ואת רבי יהושע באיטליז של אימאום, כאשר הלכו 
לשם לקחת בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל: כתיב "ויזרח 
לו השמש והוא צולע על ירכו" (בראשית לב-לד) וכי שמש לו 

לבד זרחה, הלא לכל העולם זרחה?
מה כוונת רבי עקיבא היתה בשאלתו זו. אלא לכאורה נראה 
כאן מחזה מעציב ומדכא מאד. היאך נשיא ישראל ואב בית 
עבור  בהמה   לבחור  לאטליז  עצמם  להטריח  צריכים  הדין 
נישואי בן הנשיא... והרי אילו היה כבוד ישראל על מכונו, כמה 
משרתים היו לנשיא, ואיזה משתה היו עושין! וכאן, בלא משרת 

אחד, באו לבחור בהמה אחת הלא תרדנה עינים דמעה!
על כן בא רבי עקיבא ואמר: יעקב אבינו, בחיר האבות, נאבק 
לבדו עם המלאך ונוקעת ירכו, והוא הולך וצולע, ובמה שמח 
הוא? בכך שהשמש זורחת "ויזרח לו" - לצרכו. לרפאות את 
צליעתו, כמו שנאמר (מלאכי ג-כ) "שמש צדקה ומרפא בכנפיה".

אף כאן, עם כל הצער והכאב, אשרינו שזכינו, והנשיא ואב 
בית הדין חיים וקיימים! וזוכים להמשיך השושלת ולהשיא את 
הבן ואפשר לערוך משתה ולקנות בהמה, יש איפוא, לברך על 

כך "הטוב והמטיב".
וזה מה שצריך לזכור תמיד, שהניסים הגדולים שהקב"ה עשה 
עמנו כגון בחנוכה, בפורים ובפסח, ואשר עושה עמנו בכל יום, 
ועלינו  כביכול,  הקטנות,  הטובות  על  להאפיל  צריכים  אינם 
אשיב  "מה  במזמוריו:  המלך  דוד  וכהדגשת  הכל.  על  להודות 
לה' כל תגמולוהי עלי". הרגיש דוד המלך שעליו להודות על כל 

טובה וטובה שגמלו ה'.
מופלא,  באופן  הקב"ה  היאך  רבות,  פעמים  אנו  ורואים 
את  לנו  מצמיח  עצמה  הצרה  ומתוך  למכה  רפואה  מקדים 
ודור  דור  "שבכל  פסח:  של  בהגדה  שאומרים  וכמו  הישועה. 
עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם". היינו שההצלה 
עצמה נובעת דוקא מידם של אלו שרצו לכלותינו, וזה מנפלאות 
השי"ת ללמדינו, שהוא מנהיג העולם וההצלה יכולה לבוא אף 

שלא כדרך הטבע ובאופן בלתי צפוי.
במגילה  כמובא  בפורים.  שראינו  הדוגמאות  אחת  וכמו 
אגרות   המן,  בקשת  עפ"י  שלח  אחשוורוש  המלך  שבתחילה 
שבהם היה כתוב "להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון 
עמו". וכנראה מטרתו של המן היתה בזה לפתור את הבעיות 
האישיות שיש לו בביתו... אך למעשה זה גרם בטווח הרחוק 
יותר, להצלת עם ישראל. שכן כל בר-דעת תמה לעצמו למקרא 
תקנה מוזרה זו "להיות כל איש שורר בביתו" וכי מה היה עד 
עתה, הרי כך זה טבעו של עולם שהאיש שורר בביתו ומה 
נשתבשה  המלך  שכנראה  הבינו  ומכאן  זו?!  בתקנה  החידוש 
עליו דעתו, ואז כששלח את האגרות: "להשמיד להרוג ולאבד" 
וכו' שוב לא התייחסו אליהם ברצינות, ונמשך המצב הזה עד 

שהגיעו האגרות של מרדכי ואסתר.

ל 

ק

"יצר הרע שלאחר נס גלוי..."
סיפר הגה"צ רבי שלמה ברעוודה זצ"ל על מעשה מופלא 

שאירע עמו בהיותו בחור צעיר: "הייתי צריך להגיע לדירתו של 
קרוב משפחה באחת מסימטאותיה של ירושלים. רצתי לשם 
ללא הפוגה. באותה שעה היתה הפסקת חשמל באיזור, ועלטה 

כבידה כיסתה את כל הסמטאות...
"לפתע פתאום נזכרתי" - משחזר רבי שלמה בהתרגשות - "כי 
לפני הדירה ההיא יש מורד מסוכן מאוד ובו עשרות מדריגות 
במדרגות,  שמחליק  מי  של  וסיכוייו  חדודין-חידודין,  עשויות 
כדי  מרוצתי  את  מיד  עצרתי  גדולים.  אינם  בחיים,  להשאר 
לבדוק היכן אני נמצא, ומה אני מגלה לתדהמתי? שתי רגלי 
עמדו בסנטימטר האחרון שלפני המדרון ואם הייתי ממשיך 

במרוצתי עוד שניה מי יודע מה היה עולה בגורלי. נס גלוי!
ברק  בבני  איש  החזון  אל  להגיע  הוצרכתי  בבוקר  "למחרת 
להציג בפניו כמה שאלות. זכיתי להכנס לביתו והוא קיבלני 
עליהן  וקיבלתי  שאלותי  את  שסיימתי  לאחר  פנים.  במאור 
תשובות ברורות, סיפרתי לו על הנס הגלוי שהתרחש לי אמש. 

והוספתי לשאול את השאלה הבאה:
"לאחר שקרה לי נס כה גדול, הייתי בטוח שהבוקר אקום 
ממטתי כאדם אחר לחלוטין, ולבי ירנן בשבח והודיה להשי"ת 
כאחד  ואני  התעוררתי  הנה  אך  לחיים.  ממות  שהצילני  על 
האדם, ללא שינוי וללא הרגשים מיוחדים, כיצד אפשר להסביר 

זאת?"
השיב החזון איש וגילה לי יסוד גדול בעבודת השם: "יש יצר 
הרע מיוחד הקרוי "יצר הרע שלאחר נס גלוי"... תפקידו הוא 
לקרר ולהחליש אצל האדם את כל ההרגשים העשוים להתעורר 

בקרבו של אדם לאחר שהקב"ה עושה עמו נס כזה..."
הלמות עמלים - ח"ב

ק 
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תודות וברכות לעובדי המטבח...

מפוניבז'  הרב  של  מצידו  הטוב  הכרת  של  גדושה  מנה 
בישיבת  והמסעדה  המטבח  עובדי  זכו  זצ"ל,  כהנמן  הגרי"ש   -
פוניבז', אשר הצטיירו בעיניו כמיטיבי נפשו. במיוחד הרעיף על 

ראשם תודות וברכות בכל פעם שנזדמן להם לשרתו.
סיפר אחד המלצרים: "היו זמנים שהרבנית ע"ה נעדרה מן 
(הוא  הישיבה  ממטבח  ארוחתו  את  הרב  אל  והבאתי  הבית 
הקפיד לשלם עבור הארוחות בכסף מלא), ובכל פעם היה מביע 
מאנשים  נדבה  המקבל  עני  כמו  נרגשים,  כך  כל  תודה  דברי 

שריחמו עליו...
"אמרתי  פעם  לפניו" - המשיך לספר המלצר - "הרי זו זכיה 
בשבילי, לשמש תלמיד חכם, ראש ישיבה וגדול הדור כמוהו!" 
מזעזעים:  בדברים  לעומתי  השיב  כולו,  ונרגש  נסער  הוא  אך 
"אותי לא יבלבלו... אותי לא יוכלו לשכנע... אדם שזה לו חמש 
עשרה שנה מתרוצץ ומעתסק רוב זמנו בגיוס כספים וכיו"ב, 

אינו נחשב תלמיד חכם אמיתי..."
להתבטל  הוא  שאנוס  על  צערו  כשתינה  אחרת,  בפעם  גם 
(מנחות צט)  מלימוד התורה, ומישהו הזכיר לו את דברי חז"ל 
ובצער  בדאגה  הגיב  יסודה",  זהו  תורה  של  ביטולה  "פעמים 
כבוש: "וכי פשוט הדבר בעיניכם? הידעת כמה זכויות צריך אדם, 

כדי שביטולו שלו יביא בסופו של דבר ליסודה של תורה?!"
הרב מפונביז'

ת 
ק 
א 
ד 
ה 
ה 
 "
ד 

ת
להודות על מה שיש....

שנהג  זצ"ל  הגר"א  על  סיפר  זצ"ל  סולובייצ'יק  הגרי"ז 
לשלוח את תלמידיו שסבלו מעוני נורא, כל ערב שבת לבית 
גדולות  צרות  שישנם  בעיניהם  שיראו  כדי  המקומי,  החולים 
מעוני... ועי"ז יודו לה' חסדו מכל לבם שלמרות עונים הגדול 

הרי הם בריאים ושלמים בגופם ובנפשם.
עובדות בריסק



לכבוד "איש לרעהו - סיפורים בני זמננו"

שלום!

אני 'ישיבה-בחור' שלומד בישיבה-גדולה ב"ברכפלד" - מודיעין 
עילית.

א'.  אדר  כ'  שני,  ביום  לי  שקרה  בסיפור  אתכם  לשתף  רציתי 
לישיבה.  מחוץ  שממוקמת  חטיפים  מכונת  לכיוון  בלילה  יצאתי 
לידי, מול מכונת הפחיות, עמדו שני צעירים שלא היו נראים כל 
כך דתיים... תוך כדי שאני קונה חטיף, שמעתי את אחד מהם  
אומר לחברו: "אתה יודע? איבדתי את כרטיס האשראי שלי בתוך 

המכונה!"

'הזויה-משהו',  דעתי  לפי  הייתה  בהמשך  הענינים  השתלשלות 
כשהוא רואה את חבר שלו מוציא כרטיס אשראי על מנת לשלם, 
"ַוואּו, גם הכרטיס שלי שנאבד אתמול היה בצבע  הוא אומר 

ירוק, וגם שם היה בין הספרות ֶרֶצף של ארבעה אפסים!"

הם סיימו לקנות פחית, ונכנסו לרכב שחנה בסמוך.

או-אז אני מבחין שגם הצעיר הזה שכח את כרטיס האשראי 
שלו במכונה... הוצאתי את הכרטיס ורצתי לכיוון הרכב. נפנפתי 
מולם באשראי, והצעיר שישב במושב הסמוך לנהג סימן לי בידו 

כאומר "עוד מעט".

לא ממש הבנתי את הרעיון של עוד מעט, מה אני אמור 
לחכות?! הוא לא רוצה את הכרטים שלו? הוא לא שם לב 
שאין לו את זה? אבל חיכיתי שם במשך רבע שעה. הם לא 

חזרו.

לא ידעתי מה לעשות עם כרטיס האשראי. חבר שפגש אותי 
לי  נראים  היו  הם  פניו  (על  שלהם...  לא  האשראי  "בטח  טען: 
כאלו) לא צריך להחזיר להם אותו". אמרתי לעצמי; בכל מקרה 
פיספסתי את הערבית בישיבה וצריך ללכת לערבית בבית הכנסת 
הסמוך ברחוב רבי עקיבא, בנתיים אקפוץ לחדר שלי, אכתוב פתק 

"השבת-אבידה" ובדרך לבית הכנסת אתלה אותו על המכונה.

* * *

הטלפון,  של  הרטט  חשתי  "מעריב",  תפילת  סיום  עם  מיד 
הוצאתי את הטלפון מהכיס וראיתי שמישהו מחייג אלי. עניתי 

והאיש שמעבר לקו שואל: 'מצאת כרטיס אשראי?'

את  לו  מביא  תיכף   - ליד  ממש  שאני  לו  ואמרתי  אישרתי 
הכרטיס.

כשזיהיתי שמדובר באחד מאותם שני בחורים שהיו כאן מקודם 
וכשהוא נתן לי סימן הבנתי שמדובר באדם שאיבד את הכרטיס 
והוא אחד מאלו שנסעו מקודם ברכב. השבתי לו את האבידה 

ושמחתי שהייתה לי המצוה הזו שבאה לי בהסח הדעת.

ה"  כאשר הכרטיס נמצא כבר בידיים של המאבד הוא "ִמְתַוּדֶ
ואומר: "כאשר נפנפת מקודם לכיוון שלנו, חשבתי שאתה מבקש 

ְטֵרְמּפ..." מסתבר שמדובר בשני אחים. כאשר ביקשתי, כביכול, 
ְטֵרְמּפ האח שישב ליד הנהג צינן אותו ואמר לו להמשיך לנסוע... 

וכעת ראו שניהם שבסך-הכל ביקשתי להטיב איתם.

'טוב שיש אנשים כמוך בעולם!'

'עשית לי את היום!'

מרוב התלהבות העניק לי חיבוק. והלך לדרכו.

* * *

למחרת עברתי שוב ליד המקום עם חבר... כיוון שראיתי את 
המכונה נזכרתי במה שקרה אמש וסיפרתי זאת לחבר. והוא הגיב: 
'ַוואּו! מה אתה אומר? הם סיפרו שנאבד להם אשראי יום קודם 
לכן? תקשיב טוב: בדיוק ביום ראשון הגיע גיסי לישיבה לבקר 
כרטיס  מצאתי  שם  הפחיות,  מכונת  ליד  ודיברנו  עמדנו  אותי. 
אשראי... חשבתי שזה של בחור מהישיבה. לקחתי את זה איתי 
וחיפשתי בכל הישיבה למי נאבד אשראי אבל לא מצאתי אף 
(כדי  אחד. כמעט כבר החלטתי להתייאש ולזרוק את הכרטיס 
שלא יוכלו לעשות בו שימוש) ועכשיו אתה מספר לי שאתה יודע 

מי המאבד!'

ְרֶאה לי את הכרטיס ומה אני רואה? כרטיס  ּיַ ביקשתי ממנו ׁשֶ
בצבע ירוק עם רצף של ארבעה אפסים - בדיוק כמו שהצעיר 

תיאר באוזני אחיו את הכרטיס שאבד לו במקום.

מכיוון שהיה לי את מספר הפלאפון של הבחור שאיבד את 
האשראי ביום שני, התקשרתי אליו מיידית וסיפרתי לו שמצאו 

גם את הכרטיס של אח שלו - והוא מוזמן לבוא ולקחת אותו.

* * *

הוא התרגש מאוד. בקושי יכל לדבר.

'מה אני יכול לעשות בשבילך?' שאל.

'אני בסך-הכל עשיתי את מה שמוטל עלי  'עזוב'!  עניתי לו 
לעשות.

כרטיס  החזרת  שרק  מרגיש  'אתה  פירט  הוא  אחי!'  'שתבין, 
אשראי למישהו שאיבד אותו. אבל אתה לא קולט שעשית הרבה 
מעבר לזה. אתה עשית קידוש-השם גדול, לא חשבתי שעוד יש כאן 

במקום הזה אנשים כאלו, עוררת בי השראה לדברים טובים!'

הזו,  בעיר  גדל  הוא  הבא:  המצמרר  הפרט  את  חשף  אז  רק 
ויציל,  ישמור  השם  עורף  פנה  שנים  שבע  לפני  מודיעין-עילית. 
מחצבתו  לכור  לחזור  הפתח  בליבו  נפתח  הזה  הסיפור  ובזכות 

במהרה!

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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 וסיפורים  ליקוטים  
 פורים   -   צו   -   נפלאים 

 
 "ואש המזבח תוקד בו" )ו, ב(

שתהיה   להזהר  עליו  באדם,  יוקדת  ה'  עבודת  אש  אם 

 בתוכו פנימה, ולא באופן שתפגע באחרים.   -יוקדת "בו" 

בדומה לכך מסופר בגמרא )סוכה כח( על תלמידו של הלל  

כל   ועסק בתורה,  עוזיאל, שבשעה שישב  בן  יונתן  הזקן, 

 עוף שפרח מעליו מיד נשרף.  

במה   התלמיד,  של  גדולתו  כך  אם  השאלה:  נשאלת 

של   גדולתו  התבטאה 

הרב? אלא, אומר השפת  

של   גדולתו  הלל  אמת, 

ביטוי  הזקן   לידי  באה 

הפורח   שעוף  בכך 

כלל,   נשרף  לא  מעליו 

הייתה  האש  שכן 

בקרבו  פנימה,    יוקדת 

ומבחוץ לא היה הדבר  

 ניכר...  

מימי   באחד  זה  היה 

זמן   הגיע  החנוכה, 

רבי   והגאון  השקיעה 

שיינברג   פנחס  חיים 

זצ"ל שהידר לא לאחר  

הנרות   הדלקת  את 

ניגש   השקיעה,  לאחר 

קודש   רגשי  בלהט 

 לקיים המצוה.  

אליו   פנתה  לפתע 

הרבנית ושאלה: "האם  

להתפלל   עוד  אוכל 

הניח   מיד  מנחה?!" 

את הנר מידו ואמר לה  

  שוודאי תוכל להתפלל 

 והוא ממתין.  

למדו אז הנוכחים כיצד  

מתחשבים בכבוד אחרים גם כאשר זה על חשבון ההידור  

 )מגדלתו ומרוממתו(    שהורגל בו. 
 

זה   מועד...  אהל  פתח  אל  העדה  "ותקהל 

   ה( -)ח,ד  הדבר אשר צוה ה' לעשות"

 זה אחד מן המקומות שהחזיק מעט את המרבה )רש"י(. 

צר   אינו  מחט  "נקב  החכם:  ומלוא  אמר  אוהבים,  לשני 

 העולם אינו רחב לשני שונאים"... 

מכאן, שאם הספיק פתח אהל מועד  

להחזיק את העדה כולה, אות הוא  

לכך שהיתה ביניהם אהבה ואחוה,  

ואומר:   משה  אליהם  פונה  ולפיכך 

רוצה הקב"ה  כלומר:  ה'",  צוה  אשר  הדבר  שתמיד    "זה 

 תהיה ביניכם אהבה כזו כפי שיש ביניכם כעת. 

פר שפעם הגיע כפרי לפני רבי משה מקוברין וטענה  מסו 

ופרנסתי   בכפר,  היחיד  היהודי  הייתי  שנים  בפיו: במשך 

היתה מצויה ברווח. אולם הנה, התוספו יהודים נוספים  

 למקום, ופרנסתי החלה מתמעטת... 

ענה לו הרבי: כתיב )תהלים לב, י( "רבים מכאובים לרשע  

חסד   בה'  והבוטח 

יסובבנו", ופירוש העניין  

ש"רבים",   הוא, 

שיש  העובדה  כלומר: 

במקום   יהודים  הרבה 

"מכאובים    –אחד  

לרשע   גורמת  לרשע", 

"אבל הבוטח    רק כאב,

בה' חסד יסובבנו", מי  

ויודע   בקב"ה  שבוטח 

שאיש אינו יכול לקפח  

וליטול   פרנסתו  את 

רואה   לו,  המגיע  את 

עוד   עם  בהיותו 

 יהודים חסד משמים. 

 )מתוק האור ויקרא( 

 

אוהל  "ופתח 

מועד תשבו יומם  

שבעת   ולילה 

ושמרתם   ימים 

ה'   משמרת  את 

ולא תמותו כי כן  

 צוויתי" )ח, לה(  

מדוע  יש   לדקדק 

בפרישה   לנהוג  ולבניו  לאהרן  הוראתו  את  מטעים משה 

טרם שיתחילו בעבודות הקודש "כי כן צוויתי", וכי יחשוד  

 חלילה אהרן במשה שבדה דברים מלבו?! 

הדבר   ייחשב  שלכאורה  לבאר,  מביא  רבים'  בת  ב'שער 

פחיתות כבוד עבור אהרן ובניו שייאלצו לשבת בפרישות  

הקודש אל  ייכנסו  חולין  טרם  חיי  חיו  עתה  עד  כביכול   ,

 ועליהם להתקדש ולהיטהר, והלא קדושי עליון היו.  

מבאר   דעתם  את  להפיס  כדי  לכן 

להם משה רבנו טעם הציווי: "כי כן  

צוויתי", אף אני טרם שעליתי להר  

סיני נצטוויתי להמתין שבעה ימים 

כדי למרק אכילה ושתייה שבגופי  

אתם   אף  זה  ומטעם  ד:(,  )יומא 

 לעי"נ הרה"צ 

  בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 

 כ"ו בניסן - רוזנבוים זצוק"ל

ן  ׁשוּׁשָ  ִמיהוּ ְיהוִּדי?" –"ִאיׁש ְיהוִּדי ָהָיה ּבְ

ר  ָּקָּ ֲַהלֹום.ַהֹחֶמר ַהי  ן, ַהי  בָּ ו  מ  ַ עֹולָּם הו א כ  יֹוֵתר ב ְּ  ב ְּ

נו ת,  ַיֲהלֹומָּ בְּ ַיֲהלֹוִמים ו  עֹוֵסק ב ְּ ר הָּ חָּ ִמסְּ ֵלם ב ְּ ָּ נָּף ש  נֹו עָּ ְּ ֶיש 

ר ַיֲהלֹום. פֹות ֲעבו  ֹועָּ ֵם הֹון ת  ל  ַ ש  ִנים לְּ ים מו כָּ ִ  ֲאנָּש 

ִרים יֹוֵתר  קָּ ם ַיֲהלֹוִמים יְּ נָּם ג ַ ְּ ַע, ֶיש  ָּדו  י  ַ ִרים  -כ  חֹות.ִויקָּ ָּ  פ 

ֶרַגע ַעל אֹותֹו ַיֲהלֹום, נֹוִציא אֹותֹו  ֹוֵנן לְּ ב  ה ִנתְּ בָּ ל הָּ ֲאבָּ

ֶאה  ֹו? ֲהֵרי הו א ִנרְּ ד ב  יֻּחָּ ךְּ מְּ ָּ ל כ  ָּ ה כ  לָּיו: מָּ יט עָּ ַנב ִ ה וְּ סָּ פְּ ֵמַהק ֻּ

ַלי  ה, או  ַלי יָּפָּ עו ִתית, או  מָּ ְּ ִגילָּה, לֹא ַמש  כו ִכית רְּ מֹו ֲחִתיַכת זְּ כ ְּ

ֵחן  י ֶֶפת ב ְּ ֻּ ש  רֹות אֲ  -מְּ ֹו ֶעש ְּ ִקיַע ב  ְּ ַהש  ִביל לְּ ְּ ש  ךְּ ב ִ ָּ ֵדי כ  ל ַעד כ ְּ בָּ

ִלים?! קָּ ְּ ֵפי ש   ַאלְּ

ִבין ֶאת  הָּ עֹולָּם לֹא יו ַכל לְּ ַיֲהלֹוִמים, לְּ ֵאינֹו עֹוֵסק ב ְּ ֶ ם ש  דָּ אָּ

חו ם  ת ְּ ִבין ב ַ ֵ מ  ֶ ד ש  ַאל ֶאחָּ ְּ ל ִאם ִנש  ם. ֲאבָּ יֹאַמר: זֹו  הו א –סֹודָּ

יט ַעל ַיֲהלֹום  ַהב ִ עו ת לְּ ַמל אֹו טָּ ְּ ַחש  ר ב ְּ ו אָּ ִגיל, ַהמ  ֶחֶדר רָּ ב ְּ

רֹון  ו ם ִיתְּ ֶאה ש  לֹא ִנרְּ ֶכם וְּ ָּ ֶדק ִעמ  ֵכן, ַהצ ֶ ם, אָּ ָּ י ש  אֹור יֹום, כ ִ ב ְּ

ֲַהלֹום  ל ַהי  ֶ ד ש  יֻּחָּ כו ִכית... -מְּ  מו ל ֲחִתיַכת ַהז ְּ

ֲַהלֹום  ל ַהי  ֶ ִֹפי ש  י ַהי  ! -כ ִ ו ךְּ ש  ֶחֶדר חָּ א ב ְּ קָּ וְּ ר ד ַ ָּ  ִנכ 

ן  חָּ לְּ ֻּ יחו  אֹותֹו ַעל ַהש   , ַהנ ִ ךְּ ו  ש  ֶחֶדר חָּ ֲַהלֹום לְּ ִניסו  ֶאת ַהי   -ַהכְּ

ן... ב ַ ַבנְּ נָּס לְּ ָּ נו  פ  ַכו ְּ לָּיו ת ְּ ֵמעָּ  ו 

ל ִקירֹות  ָּ ף ַעל כ  ק ֵ ַ ת  ְּ ש  י ִ ֶ ִהים ש  דְּ ַ ִֹפי ַהמ  ֵני ַהי  פְּ לו  ַלֲעמֹד ב ִ ו כְּ לֹא ת 

ֲהקו   ִעים ִיבְּ בָּ ַלל צְּ ְּ ש  ִניצֹוצֹות אֹור ַהֶחֶדר. אֹורֹות ב ִ ִלים וְּ ג ָּ ַמעְּ ב ְּ

ֶחֶדר... רו  ב ַ ז ְּ ַ פ  ִיתְּ רו  וְּ ב ְּ ַ ת  ְּ  ִיש 
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ימים  צרי שבעת  להמתין  הקודש. ט כים  אל  תיגשו  רם 

 )במחשבה תחילה(     

 

 "ויעש אהרן ובניו את כל הדברים" )ח, לו(

 אומר רש"י להגיד שבחן שלא הטו ימין ושמאל.  

ה"חתם   הגה"ק  ביקש  פעם 

מאחד   זיע"א  סופר" 

בבית   המתפללים 

לפני   לעבור  מדרשו 

 התיבה.  

להניע   הלה  החל 

והנה   הנה  כתפיו 

כאומר, איני ראוי לכך  

 ולא רצה לגשת.  

אמר לו ה"חתם סופר",  

את דברי  עכשיו הבנתי  

ימין   הטו  "שלא  רש"י 

שאהרן ובניו    , ושמאל"

שנתבקשו   מה  עשו 

הטו   ולא  לעשות, 

ימינה  ראשיה ם 

 ושמאלה מתוך עניוות. 
 

אסתר   "ותהי 

בעיני  חן  נושאת 

 כל רואיה" )ב, טו( 

א(   יג,  )מגילה  רבותינו 

היה   אחד  שכל  אמרו, 

היא   שאסתר  משוכנע 

 מן האומה שלו.  

היו   אומות  שבעים 

אחשורוש     – בממלכת 

הודים, סינים, יפנים...  

ממזרח   המדינות  וכל 

היא   טענו:  וממערב 

 משלנו. 

המדרש אומר, שאפלו  

 המן טעה, והיה משוכנע שהיא מזרע עמלק! 

 מפני מה עשה כך הקב"ה? 

אסתר.כדי   אצל  ושתי  סיפור  יחזר  ושתי    שלא  נפילת 

החלה בעת משתה אחשורוש. האנשים ששתו הרבה יין, 

על   לדבר  והחלו  השתכרו 

נשותיהם. אחד אמר: ההודיות  

אמר:   שני  העמים.  מכל  נאות 

 הפרסיות הן הנאות ביותר.  

לכם. הכשדיות הן הנאות,  ובא אחשורוש ואמר: שתקו כ 

כשדים, היא הנאה ביותר    ושתי שהגיעה מבבל, שהיא אור

 מכל הנשים! וכדי להוכיח את דבריו, צוה להביאה לפניו. 

יוצא אפוא שמאחר שידעו את האומה ממנה באה ושתי,  

ארע כל מה שארע לה. אילו היו יודעים כעת מהי אומת  

העניין   היה  עלול  אסתר, 

גרם  ר על עצמו, לכן  ו לחז

אחד   שכל  הקב"ה 

שהיא מהאומה    יחשוב

שלו, וכך לא יהיה כלל  

 מקום לויכוח. 

)רבי בן ציון מוצפי  

 שליט"א( 

 

בעיניו   ״ויבז 

יד   לשלוח 

כי  לבדו  במרדכי 

עם  את  לו  הגידו 

ויבקש   מרדכי 

המן להשמיד את  

כל היהודים אשר  

מלכות   בכל 

עם   אחשוורוש 

 מרדכי" )ג, ו(  

האלשי״ך   שאל 

אם המן    - הקדוש זי״ע  

להרוג   משנאתו  רצה 

את מרדכי משום שלא  

מדוע   לו,  השתחווה 

את   להשמיד  החליט 

אלא   היהודים?  כל 

הוא   כך:  ההסבר 

הדרך הוא שאם אדם  

מישראל נמצא בצרה,  

אחרים מתפללים בעדו  

להצלתו. כי האדם בעצמו אינו יכול לעזור לבדו, שהרי אין  

חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. לכן רצה המן שהיה  

מלא שנאה על מרדכי שלא רצה לכרוע לפניו ברך, לשלוח  

יד במרדכי. אבל לאחר שקיבל  

ישראל   של  דרכם  על  ידיעות 

שאחד מתפלל ועוזר להצלתו 

של השני, ״ויבז בעיניו לשלוח  

יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו  

מרדכי״   עם  כי   -את  לו  ספרו 

ִזי  ָּ כ  רְּ ֶ אֹור ַהמ  ִליקו  ֶאת הָּ י, ַהדְּ ו  ס  ם ֶאת ַהנ ִ ֶ ת  ֲעַרכְּ ֶ ַאַחר ש  ֵעת, לְּ ָּ כ 

ֹון  חו  ֶאת ַהַחל  ת ְּ ִ ֶחֶדר, פ  הַ  -ב ַ ב ַעלוְּ ו  יטו  ש  ֲַהלֹום: ַהִאם  ב ִ ַהי 

מוֹ  ֲַהלֹום ַעצְּ י  ַ ש  לֹא. ב  ָּ הו ? ַממ  ֶ ש  לְּ ָּ  ֵיש  אֹור כ 

ן  ב ַ ַבנְּ נָּס לְּ ָּ תֹוכֹו ִעם פ  ִאיִרים ב ְּ מ ְּ ֶ ש  ל כ ְּ ִתי  -ֲאבָּ רָּ יֻּקְּ אֹור הֹוֵפךְּ לְּ הָּ

ִעים. ַמפְּ  ו 

ָּה אֹו זַ  ַטנ  כו ִכית קְּ ר ַעל זְּ בָּ ו  ֶאת אֹותֹו ַהד ָּ ַנס   -ן קוֹ רְּ ִאם ת ְּ

ו   ש  י ַהֶחֶדר נֹוַתר חָּ ֹות כ ִ ַגל  בו  לְּ זְּ ַאכְּ תְּ יָּה...ת ִ הָּ ֶ ש   ךְּ כ ְּ

ב ַטַעם: רֹוצֶ  טו  ן ב ְּ ֲַהלֹומָּ יר ַהי  ב ִ , ַיסְּ ךְּ ָּ יֹוֵתר ִמכ  יַצד וְּ ֵ ה לַָּדַעת כ 

י ָּף  ֻּ ש  ה הו א מְּ ָּ מ  ַ י ַעד כ  לו  ָּ ֲַהלֹום? ֶזה ת  ל ַהי  ֶ יֹו ש  וְּ ָּ ַמֲעִריִכים ֶאת ש 

נִָּקי.  וְּ

ל ִלכְּ  ָּ י כ  ה הו א נִָּקי? כ ִ ָּ מ  ַ ו ב לַָּדַעת כ  ש  ךְּ חָּ ָּ ל כ  ָּ ה כ  ָּ ַטן לָּמ  ַטנְּ ךְּ קְּ לו 

ִדי! חו  ו תֹו ַהי ִ עֹוִני  ִצבְּ ץ ב ְּ ב ֵ ַבצְּ אֹור לְּ ִריַע ֵמהָּ  ַמפְּ

ִדי? הו  ל יְּ ֶ הו ת ש  ַ ה ַהמ  ִדי'? מָּ הו   ִמי הו א 'יְּ

ם ַאֵחר?  דָּ ל אָּ כָּ או ת ֵמֵעֶבר לְּ רְּ נ ִ ַ ד ב  יֻּחָּ הו  מְּ ֶ ֹו ַמש   ַהִאם ֵיש  ב 

מֹו? הו  ֵמַעצְּ ֶ  ַמש  

ִאים ֵניֶהם ִנרְּ ְּ ש  לֹא. ש  ָּ ִכית. ַממ  כו  י ֲחִתיכֹות זְּ ֵ ת  ְּ ר. ש  בָּ  אֹותֹו ַהד ָּ

ל  ֶ ד ש  יֻּחָּ אֹות ֶאת אֹורֹו ַהמ ְּ ן ִלרְּ ָּ ה  ִנת  ָּ ה ב  ִחידָּ נו ת ַהי ְּ מ ְּ ד ַ ַהִהזְּ

ִדי  הו  ל  -יְּ ֶ קֹום ש  מָּ , לְּ ךְּ ו  ש  ֶחֶדר חָּ ִניִסים אֹותֹו לְּ ר ַמכְּ ֶ ֲאש  ַ הו א כ 

ךְּ ַוֲאֵפלָּה. ֶ ה, ֹחש  רָּ ָּ ת  ַהסְּ  ַלַחץ וְּ

ֹוי ַוֲעַדִין, ַהי ַ  ַהג  ִדי וְּ הו  ִכית, ַהי ְּ כו  ַהז ְּ ִאים  -ֲהלֹום וְּ ֵניֶהם ִנרְּ ְּ ש 

ֵרי  ה, ַחסְּ וָּ קְּ ֵרי ת ִ ו ִכים, ֲאֵפִלים, ַחסְּ ֵניֶהם ֲחש  ְּ ר! ש  בָּ אֹותֹו ַהד ָּ

 אֹור...

ם ֵמִאיר ֶאל  ֵ ַהש   ֶ ש  ם, כ ְּ ֵ ל ַהש   ֶ אֹור ש  ר לְּ ַחב ֵ ִדי ִמתְּ הו  ַהי ְּ ֶ ש  ל כ ְּ ֲאבָּ

ִדי  הו  ֹוךְּ ַהי ְּ אוֹ  -ת  ד הָּ יֻּחָּ ו  הו א מְּ נ  ֶ ֶפַתע ִממ  ף לְּ ק ֵ ַ ת  ְּ ש  ר ַהמ ִ

עֹולָּם לֹא  ֶאה ב ְּ ו ם ַמרְּ ִעים! ש  ֶוהו ַמפְּ ְּ ֶאה! ִיש  אֹותֹו ַמרְּ  לְּ

 לעי"נ האשה החשובה מרת 

  צביב"ר מרים יוכבד 

 כ"א מר חשון תשפ"א - ליבוביץ ע"ה
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עמו יחוש להצלתו, ולא יוכל לו למרדכי, לכן ״ויבקש המן  

כי אם כולם יהיו    -להשמיד את כל היהודים עם מרדכי״  

  בצרה, אז כולם יהיו בבחינת אין חבוש מתיר עצמו מבית 

 האסורים, ואזי יכול לו למרדכי... 

אמר: ויבז בעיניו    -ואילו הרה״ק רבי יצחק מווארקא זי״ע  

  - לשלוח יד במרדכי לבדו, ״כי הגידו לו את עם מרדכי״  

סיפרו לו כי העם הוא של מרדכי, עם שיש בכוחו להוציא  

מתוכו הרבה מרדכי!... ואם כך הדבר, מה תועלת תצמח  

מרדכי זה האחד, והרי מיד יעלה ויצמח  לו מזה שיאבד את  

 במקומו מרדכי אחר... 

 

לזרש   המן  "ויספר 

ולכל  אשתו 

אשר   את  אוהביו 

 קרהו" )ו, יג(

להבין   רבי    -יש  שאל 

ה״בן   בעל  חיים  יוסף 

חי״   סיפר    -איש  מה 

לזרש   המן  וחידש 

אוהביו,   ולכל  אשתו 

האם הם לא שמעו את  

העיר   שמעה  אשר 

 שושן כולה? 

אמר ה״בן איש    -אלא  

הדבר יבואר על    -חי״  

אחד   אדם  משל:  פי 

יקרה   טובה  אבן  ראה 

עד מאד הנתונה בכתר  

 המלך.  

האבן   את  האיש  חמד 

וחיבל תחבולות שונות  

 כיצד יוכל לגונבה! 

ומרי המלך ובחן את זמני  ריגל האיש אחר מנהגיהם של ש

דרכי   כל  את  לעצמו  האיש  שרטט  המשמרות.  החלפת 

ולאחר   האפשריות  המילוט  דרכי  ואת  לארמון  ההגעה 

זממו   את  לבצע  אחד  ליל  באישון  יצא  מדוקדק  תכנון 

 השפל.  

קפיצות   וקפץ  דילג  למרזב,  וממרזב  לגג  מגג  האיש  עבר 

רב מצא את   ולאחר מאמץ  נפש,  סיכון  שיש בהם משום 

 מו בחדר הארמון בו היה מונח כתר המלך.  עצ

את   ניתק  קצר  זמן  בתוך 

ממקום   היקרה  האבן 

אותה   הניח  תושבתה, 

בכליו ויצא להימלט על  

 נפשו. 

ביציאתו שוב סיכן עצמו בהליכה מסוכנת על גגות וגדרות  

בביטחה   צועד  עצמו  את  מצא  זמן  כמה  ולאחר  גבוהים, 

 ברחובות העיר הנמה. 

ח הרגיש חשק עז להביט באבן כאשר חש את עצמו בטו 

הנפלאה, ואף שהיה בדבר סיכון רב הוציא אותה מחיקו  

האור   בגווני  להבחין  כדי  הירח  אור  מול  אל  בה  והביט 

 המופלאים המשתקפים בה.  

כל כך היה שקוע באבן היקרה עד שלא שם לב כי שונאו  

 בנפש מתקרב ובא מאחריו. 

היקרה מידו  שונא זה לא התמהמה אלא חטף את האבן  

 וברח במהירות. 

הצטער האיש כל כך עד  

 מתעלף!  שנפל

רב   לא  זמן  כעבור 

אורח   עוברי  מצאוהו 

קום   משכימי 

ביתו,   אל  והביאוהו 

שם סיפר בחשאי לבני  

הקורות   כל  את  ביתו 

באומרו:   וסיים  אותו 

את   שסיכנתי  די  לא 

שכאשר   אלא  נפשי, 

את   שונאי  ממני  חטף 

שסיכנתי   נמצא  האבן 

את נפשי למענו! זאת  

 לא אוכל לשאת! 

הנמשל   גם  הוא    - כן 

ה״בן   חי״  אמר    - איש 

המלך   שאל  כאשר 

המן:   את  אחשורוש 

באיש   לעשות  ״מה 

חפץ   המלך  אשר 

ביקרו״, ״ויאמר המן בליבו למי יחפץ המלך לעשות יקר  

יותר ממני״?! ואמנם התאווה המן הרשע ללבוש את בגדי 

המלך ולרכב על סוס המלך, אלא שהיה בבקשה מעין זו  

כבגידה   הדבר  את  לחשוב  עלול  המלך  כי  רב  סיכון 

במלכות ולהוציאו להורג, אלא שהמן חמד בכל ליבו את  

הדבר עד שהעיז וביקש: ״יביאו לבוש מלכות אשר לבש  

על   והרכיבהו  וגו׳  המלך  עליו  רכב  אשר  וסוס  המלך  בו 

לאיש אשר   יעשה  ככה  לפניו  וקראו  העיר  ברחוב  הסוס 

המלך חפץ ביקרו״, והמלך שמע את הדברים ואמר: ״מהר  

ואת   הלבוש  את  קח 

דברת  הסו  כאשר  ס 

למרדכי   כן  ועשה 

 היהודי״! 

לכל   המן  סיפר  זה  דבר 

אוהביו ולזרש אשתו: לא  

ש  לֹא. ָּ ִאיר? ַממ  ֵ מֹו הו א ַהמ  ֲַהלֹום ַעצְּ  ַהִאם ַהי 

ִמים  סָּ אן מֹוַפע קְּ ָּ ַרֵחש  כ  ִהתְּ יָּה לְּ ֲַהלֹום יָּכֹול הָּ ִלי ַהי  ל ַהִאם ב ְּ ֲאבָּ

ם לֹא! ? ג ַ ךְּ ָּ ל כ  ָּ  יֶָּפה כ 

רֹות  קָּ אֹור יְּ ִדי, ֵמִאיר ב ְּ הו  ֹוךְּ  -ֶזהו  יְּ ה.ֶאל ת  כָּ ֵ  ַהֲחש 

ו ִרים? ֵני פ  ֵעת, ִלפְּ ָּ ִתי כ  עו  מָּ ְּ ךְּ ַמש  ָּ ל כ  ָּ ה ֶזה כ  ָּ לָּמ   וְּ

ךְּ לֹא  ֶ ַמן. ַהֹחש  ל ַהז ְּ ָּ ִאים כ  צָּ ךְּ ִנמְּ ֶ ַהֹחש  ֵאִבים וְּ י ַהכ ְּ ֹל, כ ִ ֹקֶדם כ 

ִרים... פו  ם לֹא ב ְּ קֹום, ג ַ ו ם מָּ ש  ֵק לְּ ל  ַ ת   ִמסְּ

ש ִ  ְּ ַחפ  נו  מְּ ים אֹור, ֲאַנחְּ ש ִ ְּ ַחפ  ים מְּ ִ ךְּ ֲאנָּש  ֶ ֶהֶרת ַהֹחש  ִמנְּ ֶצה לְּ ים קָּ

צֹונֹו,  -ַהז ֹו  ם, ִלרְּ ֵ ר ַלש   ַחב ֵ ִהתְּ ֶזה! ַרק לְּ ָּ אן אֹור כ  ָּ ֵה, ֵיש  כ  ִהנ  וְּ

ֶרַגע  ֹו, לֹא ַלֲעזֹב אֹותֹו לְּ ר ִאת  ַדב ֵ אֹור  -לְּ ךְּ יִָּאיר ב ְּ ֶ ל ַהֹחש  כָּ וְּ

רֹות! קָּ  יְּ

ִָּח  קֹום ַהי  ָּ ָּה, ִהיא ַהמ  ִגל  : ַהמ ְּ ךְּ ָּ ל יֹוֵתר ִמכ  ים ֲאבָּ נ ִ כֻּ נו  מְּ ֹו אָּ ב  ֶ יד ש 

ִדים'  הו  ֵראנו  'יְּ ה לֹא ִנקְּ תֹורָּ קֹום ַאֵחר ב ְּ ו ם מָּ ש  ִדים'. ב ְּ הו  ם 'יְּ ֵ ש  ב ְּ

ֹוֶמה. - ַכד  ֵאל' וְּ רָּ ֵני ִיש ְּ ָּא 'ב ְּ  ֶאל 

ִאים  רָּ נו  ִנקְּ ר אָּ ֵ ת  ַת ֶאסְּ ִגל  מְּ א ב ִ קָּ וְּ ה ד ַ ָּ אן? לָּמ  ָּ ה כ  רָּ ה קָּ מָּ

ִדים? הו   יְּ

 לעי"נ האשה החשובה מרת 

 משה אליעזרע"ה ב"ר  צפורה פייגא
 ג' שבט תשפ"א - שיחי' יודלביץ



 

  ~4   ~ 

 וסיפורים  ליקוטים  
 פורים   -   צו   -   נפלאים 

 
רק שסיכנתי את נפשי ובקשתי מאת המלך את כל הכבוד  

 הגדול אלא שלבסוף הוא ניתן לשונאי הגדול! 

 

החלות   אשר  מרדכי  היהודים  מזרע  "אם 

 לנפל לפניו לא תוכל לו ... )ו, יג( 

היהודים"? מדובר כאן הרי באדם  מה הכוונה "אם מזרע  

שהלך עם טלית ותפלין כל חייו, הוא ראש מועצת גדולי 

התורה, ואתם שואלים אם הוא יהודי? ואם זה קריטי כל  

 רק עכשיו אתם נזכרים לברר את השאלה הזאת?...  – כך 

על המן   צוה  אמר הרבי מביאלא שליט"א: כשאחשורוש 

למר ולעשות  והסוס  הלבוש  את  ולקחת  ככל  למהר  דכי 

אשר דיבר, יצא המן בלית ברירה לחפש את מרדכי. הלך  

מצא אותו.    ולא  –לשער המלך  

אך גם שם    –חיפש בבית  

לבסוף,   היה.  לא  הוא 

שב"כ,   חקירת  אחרי 

הסתבר שמרדכי יושב  

עם   המדרש  בבית 

 תינוקות של בית רבן. 

לביתו   שב  כשהמן 

אשתו   לזרש  וספר 

כל   על  אוהביו  ולכל 

היסורים   מסכת 

גם  שעבר הזכיר  הוא   ,

הזאת:   העובדה  את 

"ואתם יודעים מה הוא  

הזה?   מרדכי  עושה, 

לילדים   מורה 

 קטנים"... 

כאן התעוררו המאזינים: באמת? מרדכי קשור לילדים של  

של    – עם ישראל? הוא מגיע עם הכח של "זרע היהודים"  

תינוקות של בית רבן? אם כך, אין שום סיכוי. נפול תפול  

 לפניו. אין שום 

בעולם שיכול לעמוד נגד כוחם של תינוקות של בית    כח

 רבן. 

 )רבי שלמה לוינשטיין שליט"א(

 

לפני  הסריסים  מן  אחד  חרבונה  "ויאמר 

 המלך גם הנה העץ אשר עשה המן" )ז, ט( 

רק אתמול היה חרבונא החבר הכי טוב של המן, וגם נתן  

לתלות את מרדכי! אבל    – לו עצה   גבוה כדי  עץ  לעשות 

ה, שהמלך שינה את פניו להמן, והוא כועס  עכשיו כשרא

"העץ אשר עשה המן"...    –עליו, גם הוא הפך מיד את עורו  

 אני לא קשור לכל הסיפור הזה.

ומה זה "הנה"? המן רצה  

בגובה   יהיה  שהעץ 

חמישים אמה. הוא תכנן שיוכל להשקיף עליו מחלונה של 

ראית   שתעשה.  הסעודה  של  בעיצומה  כשיהיו  אסתר, 

 ודאי היתה משפרת את תאבונו...  -וי מרדכי תל

קניבסקי   חיים  רבי  באר  בלבו?  כך  הכניס הקב"ה  ומדוע 

שליט"א: אם היה העץ נמוך יותר, ואי אפשר היה לראות  

אותו מכל מקום, היה אחשורוש שולח לבדוק אם יש עץ  

וחוזר   הולך  השליח  שהיה  ועד  עץ,  אין  המן    –או  היה 

היה גבוה, ואחשורוש מצליח להתחמק, אבל כיון שהעץ  

 נחרץ דינו של המן במקום.  – הנה העץ!  – ראה אותו מיד 

 )רבי יצחק קולדצקי שליט"א( 

 

כל  צורר  האגגי  המדתא  בן  המן  ״כי 

 כד(   היהודים״ )אסתר ט,

כורך   פירושו  'צורר' 

היה   המן  וקושר. 

  – ״צורר כל היהודים״  

שכל   פעלו  גזירותיו 

יקושרו   היהודים 

שנהיה    עד  ויתאחדו, 

כל   את  כנוס  ״לך 

 היהודים״. 

)רבי יצחק אייזיק  

 מקוריץ( 

 

הספר   עם  ״אמר 

מחשבתו   ישוב 

 הרעה״  

 )אסתר ט, כה( 

כדי להינצל ממחשבות זרות בשעת התפילה, אל יתפלל  

 פה, אלא מתוך הסידור.  -אדם לעולם בעל

הספר   עם  ״אמר  הזה:  הפסוק  הוא  לכך  ישוב    –רמז 

 מחשבתו הרעה״. 

 )רבי יצחק מולכו( 

 

מתוך  יעברו  לא  האלה  הפורים  "וימי 

 היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם" )ט, כח( 

פעם אחת שאל כומר אחד את הגאון רבי יהונתן אייבשיץ: 

ולמה עד   והנטירה,  אתם היהודים אסורה לכם הנקימה 

מאלפיים   יותר  לפני  שהיה  בהמן  מתנקמים  אתם  היום 

 שנה?  

ושלום לו הרב: חס  ונטירה,  ענה  נקימה  בזה משום  אין   ,

דור ודור, להזכיר  "תזכורת" ל"המנים" של כל  זוהי  אלא 

 להם את סופו של המן רבם הראשון... 

ִאיר לָּנו ! הָּ ש  לְּ ַבק ֵ ם מְּ ֵ ִרים, ַהש   ו  ל פ  ֶ ה, ש  ר ַהז ֶ ו  ִספ  א ב ְּ קָּ וְּ י ד ַ  כ ִ

ֵהד לֹא  ַהדְּ ו ם ֵנס מְּ ָּה: ש  ִגל  ו ר ַהמ ְּ ֹוֵרא, ֶאל ִספ  , אֹוֵמר ַהב  יטו  ַהב ִ

ֶרה'!  ִמקְּ ךְּ 'ב ְּ ָּ ל כ  ָּ ִעי, כ  ךְּ ִטבְּ ָּ ל כ  ָּ ֶאה כ  יָּה ִנרְּ ֹל הָּ אן, ַהכ  ָּ ַרֵחש  כ  ִהתְּ

ַפַעם ַאַחת! לו  לְּ ֹו, וְּ ם לֹא מֹוִפיַע ב  ֵ ם ַהש   ֵ ו  ש   ֲאִפל 

יא ה ֶאת ש ִ אָּ ַבט ְּ ָּה מְּ ִגל  ךְּ  ַהמ ְּ ֶ נֹו  -ַהֹחש  ְּ אן ֶיש  ָּ א כ  קָּ וְּ ל ד ַ ֲאבָּ

י! ִ ל  ֶ ִדי ש  חו  קֹום ַהי ִ ָּ ִאיר ֵמַהמ  הָּ לְּ ר ו  ַחב ֵ ִהתְּ צו ם לְּ יָּאל עָּ צְּ ֹוֶטנְּ  פ 

יֹון  ָּ ק  נ ִ ַ ֶדת ב  ד ֶ ֹו ִנמְּ ת  ֹוַקרְּ י  ֶ ֲַהלֹום, ש  מֹו ַהי  ש  כ ְּ ָּ ִדי. -ַממ  הו  ם ַהי ְּ ךְּ ג ַ ָּ  כ 

ִחצ   ִסיִרים ֶאת ַהמ ְּ נו  מְּ אָּ ֶ ל ש  כָּ ֹות כ ְּ ִמי  ַעצְּ ֲאִחיזֹות הָּ ֶאת הָּ ֹות וְּ

ה  ו רָּ צ  ף ב ַ ק ֵ ַ ת  ְּ ִהש  לְּ נו  ו  ֵ כ  רְּ ִהיר ַלֲעבֹר ד ַ ָּ אֹור ַהב  ִנים לְּ נֹותְּ , וְּ נו  ָּ ל  ֶ ש 

ִדית  חו  ל! -ַהי ִ ַ פ  ִחירֹו יֻּכְּ מְּ רֹו ו  ל יָּקְּ ד ַ ךְּ ִיגְּ ָּ  כ 

 ספינקא( –)נקודות של אור 

 LikutimNiflaim@gmail.comלקבלה במייל: 

mailto:LikutimNiflaim@gmail.com
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 בסיעתא דשמיא

להצטרפות לרשימת התפוצה 

 :במייל

a8447168@gmail.com 

 
 

ס בפקיתן לקבל את הגיליון נ
 באמצעות שיחת טלפון:

970-1950505 

 

נודה להשתתפותכם 

 בהוצאות הגדולות!!:

 :  בנק פאגיבבנק

 281  סניף

 818827חשבון 

 )ע"ר(ע"ש: שב שמעתא 

          מסניתן לקבל קבלה מוכרת להחזר 

 (14 )ס'

 

 : "נדרים פלוס"באשראי  

 123456-9900: בטלפון 

 חיפה 27פולק, גאולה : בדואר

 

 5903867-870 למענה אנושי:

 

  תודה מראש!!!

 

      ... 2222איגרת הפורים העדכנית והעכשוית... נוסח שנת 
ישנה נקודה מעניינת במגילת אסתר: אם תשים לב: המגילה מלאה בתנודות רגשיות... הכל שם רגשי!!! אחשוורוש 

מעצמו... רוצה שכולם יראו כמה הוא עשיר... ואז הוא עושה סעודה... כיף חיים... אין אונס... מה שמתחשק לך...  מתלהב 
ואז הוא מתעצבן על ושתי והורג אותה... ואח"כ הוא אוכל את הלב... ואז הוא מחפש שידוך חמש שנים כמו אחוז 

שוך ממנה תשומת לב והוא לא מצליח... ואז הוא נעלב גם תזזית... וסו"ס הוא כבר מוצא את אסתר... אז הוא מנסה למ
ממנה... ואז הוא מתחיל לעשות פוזות... ובהקבץ בתולות שנית.... ואז המן נכנס לתמונה... מלך הכיתה... כולם צריכים 

שמיד את להשתחוות לי... ואז הגיע תורו להיעלב ממרדכי... אבל להרוג רק את מדרכי זה "קטן עליו" לכן הוא רוצה לה
כל היהודים... ואז אסתר מגיעה לאחשוורוש... ואז היא מתחילה למתוח אותו... יוצרת אצלו סקרנות מוגברת... עד כדי 
כך שבלילה יש לו כבר סיוטים... ה"ילד" לא מצליח להירדם... הוא מתחיל לפתח דימיונות ביעותים... לבנתיים המן 

שים לב: לאורך כל אבל חשוב לו לראות את העץ זה מכל מקום...  מתפוצץ מעצבים ממרדכי... ואז הוא בונה עץ
חוץ מזה... לאורך כל החמש שנים אחשוורוש חי בחוסר  המגילה... הכל מסתובב סביב כל מיני ניואנסים רגשיים כאלו!!!

ות כי הוא ויסות רגשי... מאז שושתי מתה הוא מצד אחד נרגע... ומצד שני פתאום יש לו התפרצויות זעם בלתי צפוי
פתאום נזכר בושתי... כל סגל הארמון היו מאוד שמחים לקבל איזשהו איבחון פסיכולוגי מתי בדיוק קופץ לו הפיוז... 
כדי להיות ערוכים...  ואז יום אחד אחשוורוש נכנס למשבר... מתרחק מהעולם... כבר חודש ימים שהוא מסתגר מעבר 

ש הוראה חדשה: כל מי שמתקרב לאותה חצר אשר לא יקרא אחת דתו לחצר בית המלך הפנימית... בחודש האחרון י
להמית... אפילו המלכה אסתר מורחקת משם... מה קרה?? לא ברור מה הסיפור... מה שכן כולם יודעים... שהמן בוחש 

 רי כך: בקיצור: לאן אני חותר בכל האריכות הזו??? השם בקלחת... ותכל'ס... הבן אדם נמצא במחבוש רגשי עמוק...  
 אם נסתכל על התופעה הזו במבט קצת יותר מקיף ורחב... רואים פה מגמה כללית: 

אבל לפני אחשוורוש... תנחש מי היה  אסתר המלכה!!בתקופת אחשוורוש הדמות הדומיננטית בארמון המלוכה היתה 
בודנצאר או בלשאצר או כל המלכים שהיו לפני אחשוורוש... אם זה נ דניאל איש חמודות!!!הדמות הדומיננטית?? 

  דניאל!!דרייווש... הדמות הכי משפיעה היתה -כורש
שחתכוהו  -מהתמונה... מאז קוראים לו התך יצאלתמונה.. באותו רגע דניאל לפתע  נכנסואילו ברגע שאחשוורוש 

  אסתר המלכה!!!!מגדולתו... הוא כבר לא רלוונטי... וכעת מי הגיע במקומו?? 
)כמובן שמיותר לציין שאצלנו גם דניאל וגם אסתר המלכה... הם לא סתם  הבדל בין דניאל לבין אסתר המלכה???כעת צריך להבין מה ה

בייחס לראש הגוי  דמויות דומננטיות בעלות השפעה בארמון המלכות... אצלנו דניאל ואסתר זה שתי דמויות הוד שכל דבריהם ברוח הקודש...(
שנקראת אסתר  השתדלנית החדשהשעד כה נקרא דניאל לבין  ן היהודיהשתדלשל ארמון המלוכה מה ההבדל בין 

 המלכה??
 ההבדל הוא מאוד חד!! בולט!!! וצף על פני השטח: 

דניאל שייך לתקופה של )בסה"כ( כמה עשרות שנים לפני אסתר!!! דניאל שייך לדור של נבוכדנצאר שנקרא "רישא די 
זק!! נבוכדנצאר יודע יותר מידי טוב מה הוא רוצה מעצמו... נבוכדנצאר דהבא"! )עיין דניאל ב'( לנבוכדנצאר יש ראש ח

 רק מה?? )וכמובן אכזרים ומרושעים...(הוא האחרון שצריך להסביר לו מה הוא רוצה מעצמו... הוא מציב לעצמו יעדים ברורים 
ודע... אבל מה ה' רוצה מה הוא רוצה מעצמו הוא י מה אלוקים רוצה ממנו...מה שהיה כן חסר לנבוכנצאר זה לדעת 

כאן צריך את דניאל איש חמודות... דניאל הוא חכם הרזים!!! וברגע שנבוכנצאר  למידע הזה לא הייתה לו גישה!!!ממנו... 
חולם חלום ואף אחד לא יודע לגלות לו מה ה' רוצה לומר לו... כעת קוראים לדניאל שחמוד ויקר בשמים ולכן ה' מגלה 

דנצאר... כשבלשאצר רואה כשמגיעה פיסת יד שמימית ורושמת כתב סתרים על הקיר... כאן לו מה הוא רוצה מנבוכ
בלשאצר קורא לדניאל שיגלה לנו את התעלומה מה המסר שאלוקים רוצה לומר לנו כאן... ולכן דניאל מאוד מאוד 

 דרייווש... -נחשב במלכות נבוכדנצאר ובלשאצר וכורש
אצל אחשוורוש התעלומה אחשוורוש זה כבר בן אדם מסוג אחר לגמרי לגמרי!!  אבל ברגע שאחשוורוש נכנס לתמונה??

מה עובר עליו  מה הוא רוצה מהחיים שלנו...אלא להבדיל אלפי הבדלות מה אחשוורוש!!!  מה ה' רוצה ממניהיא לא 
ות שהוא בעצמו לא למען ה'!!!! מה זה הכריזות האלו כל שני וחמישי.. אחשוורוש כל כולו סמבטוחה אחת של פרצי רגש

מצליח לזהות מה הוא רוצה מעצמו... פה לא צריך אנטנה נוסח דניאל שמגיעה עד השמים כדי להגיד לאחשוורוש מה ה' 
פה אדרבה... פה צריך איזה מטפלת רגשית  )הלוואי והיינו אוחזים במקום הזה(רוצה.. כי זה לא הנושא!!! אנחנו "לא שם..." 

ו אחשוורוש שכל מי שרק נזכר בו חש בראשו.. שהיא תצליח לחדור לתסבוכות של נפשו שתחדור ותכנס לראש של אות
המבולבלת ותשחרר אותו משכבות המחסומים הרגשיים שגורמים לו להתפרצויות וחרדות היי ודאון הבלתי צפויות 

 שמשגעות את כולנו... 
סתר שתסביר לו מה עובר עליו ותעשה לו סדר נבוכדנצאר לא היה צריך את א זו קריירה חדשה!!! זה סוג תפקיד חדש!!

  אבל אחשוורוש???במחשבות... הוא ידע בדיוק מה שהוא רוצה.. כל מה שהיה חסר לו זה לדעת מה אלוקים רוצה. 
איפה... אחשוורוש אף פעם לא היה צריך את שירותיו של דניאל... הוא לא אוחז במקום הזה... קודם כל שהוא יבין מה 

מו... זה כמו ילד שעד גיל בר מצוה הוא קודם צריך לגדול ולהבין מה הוא רוצה מעצמו... ורק אז הוא הוא רוצה מעצ
 מתחייב במצוות ואז אפשר לצפות ממנו שיבין מה ה' רוצה ממנו... 

 בגיליון זה... 3-4ההמשך בעמוד 
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 ברוך "נחמני" היהודי!!! מישהו בכלל יודע מי זה נחמני??
נמצאים אנו בערב ימי הפורים... ערב קבלת התורה ברצון... בימים אלו שניטשת מלחמה עזה בין 

ם ואנשי הצלה שנמצאים יצבא רוסיה לאוקראיינה... בשעות אלו ישנם מלאכי חסד יהודים... חובש
שם הם עומדים לסייע לכל היהודים הפליטים שבורחים מהתופת מו תחת אש במסירות נפש שם

וזוכים להציל נפשות מישראל... מדובר בשליחות קודש ואשרי חלקם!!! לכל הדעות מותר לחלל 
ת שבת בשביל להציל נפשות שם באותה מלחמה... ואפילו ספק פיקוח נפש מותר ומצוה ללכ

להציל... מיותר לציין את גודל הערכה שיש לנו אליהם... וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו 
  עד כאן ברור!!!! קיים עולם מלא...

שהוא נהיה  ל אומרים לגבי מרדכי היהודי שדווקא מאזבמקביל מותר לנו לזכור שחז" אבל!!!
אחיו" ודרשו חז"ל:  לרוביה "רצוי "דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו..." הרי במקביל הוא נה

שים )רש"י(,  והיה בטל מתלמודו""מלמד שפרשו ממנו מקצת סנהדרין, לפי שנעשה קרוב למלכות 
על כל  כלל ישראל מגזירת כליה כל אנחנו מדברים כעת על מרדכי היהודי, שזכה להציל את לב:

ד את כל היהודים... המן שביקש להשמיד להרוג ולאבאת גזירת  המשתמע מכך!!! היתה פה
שהוא היה  ת הגזירה וכתוצאה מזה נתגלגל הדברלבטל אוומרדכי נאלץ במסירות נפש לפעול 

תכל'ס... בשורה אבל משנה למלך אחשוורוש...  וכרח לקבל את מקומו של המן ולהיהפך להיותמ
ורה יותר התחתונה... כעת הוא נאלץ לעסוק בתורה קצת פחות... והיות וקיי"ל: ש"גדול תלמוד ת

פחות!!! כמו  אחדמהצלת נפשות" לכן מכאן ואילך פרשו ממנו קצת סנהדרין... והוא ירד בדרג 
 ,חמשה ולבסוף בתר ארבעהשמפורש בגמ' מגילה )טז:( "מעיקרא חשיב ליה למרדכי בתר 

מרדכי  ה. רעליה ד.שריה  ג. נחמיה ב. ישוע א. אשר באו עם זרובבל" '(עזרא במעיקרא כתיב: )
 ינחמנ ה. רעמיה ד. עזריה ג. נחמיה ב. ישוע א. הבאים עם זרובבל" ו'(נחמיה )ולבסוף כתיב  "בלשן

למה מרדכי פתאום נמנה אחד אחרי נחמני בו בזמן שלפני כן הוא היה  מרדכי בלשן..." ולמה?? ו.
בגלל שהוא הוצרך )בעל כרחו( לעסוק בהצלת נפשות... מה לעשות!!! תלמוד תורה  אחד לפניו???

יותר חשוב... ולכן אותו אחד מסנהדרין שנקרא "נחמני" שעד עכשיו היה ממוקם במקום הששי 
   ...אחרי מרדכי!! כעת "נחמני" ממוקם במקום החמישי ואחריו מרדכי

לדקלם את זה כולנו יודעים... בפרט שזה מאמרי חז"ל  את המאמרי חז"ל האלו הזה כולנו יודעים...
 ין עצמנו: מישהו מאיתנו מסוגל להפנים את זה???אבל בינינו לבמפורשים...  

  "נחמני"!!! -בא ניקח את אותו אחד מהסנהדרין שהגמ' מציינת את שמו
זה הרי כמעט  לא!! רבש"ע: האם פעם שמעת את שמו של אותו אחד מסנהדרין שנקרא "נחמני"??

 די תשועתו היאאי שם בספר עזרא ונחמיה... בו בזמן שמרדכי היהו פעם היחידה ששמו מוזכר
... כולנו נשענים על זכותו הקדושה ועל ההשפעה לנצח ותקוותו לדור ודור סמל ודוגמא אצלנו

זה לא  כל אבל  .. ברוך מרדכי היהודי... שהוא השפיע במסירות נפש בימים ההם בזמן הזה.
 שיכל להרשות פחות... אז "נחמני" ברגע שמרדכי נאלץ לעסוק בתורה טיפ טיפהש סתירה!!!

נהיה  הרי כעת הוא ...אם הוא היה עד כה מדורג אחד אחרי מרדכי לעצמו להמשיך לעסוק בתורה...
 אחד לפניו... 
אותו "נחמני" לא יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה...  שלא תבין:

ם מתחפשים אנחנו לא אומרים ברוך נחמני היהודי... אף ילד לא התחפש לנחמני היהודי... כול
למרדכי היהודי כי... כי באמת מרדכי היהודי הוא סמל ודוגמא ו"שושנת יעקב צהלה ושמחה... רק 

... ח ותקוותו לדור ודור"!!! אבל תכל'סבזכות ש"בראותם יחד תכלת מרדכי שתשועתו היתה לנצ
ותר סו"ס בבית המדרש נחמני המשיך להיות יותר ממרדכי... אז בשורה תחתונה נחמני נחשב י

 ממרדכי!!!! 
 אתה מבין את זה?? אתה מסוגל לעכל את זה??

בימים אלו שיש יהודים יקרים שזוכים להציל נפשות אי שם במזרח אירופה... כל הכבוד  אז הנה!!!
 אבל עדיין!!! מי יותר נחשב??להם ותפילתנו שהם יזכו להציל כמה שיותר נפשות... 

תחיל בייתר שאת ובייתר עוז את מסכת יבמות או וה שקובע עיתים לתורה אתה!!! אותו יהודי
!!!! ואם באותה שעה שאיש ההצלה נכנס בתוך ההפצצות כדי להציל לחילופין את המשנה ברורה

מהלך כאן במקום מבטחים ונכנס לבית המדרש  אתה באותה שעה ל... אםנפש אחת מישרא
 אתה יותר חשוב ממנו!!!!ועוסק בתורה... 

ורת נפש עצומה ואין הקב"ה מקפח שכר כל בריה זה לא סתירה שתכל'ס זה שיש כעת מצידו גב 
מה נעשה... כמה שזה נראה אבסורדי אבל אמונים אנו על אתה דבוק באילנא דחיי יותר ממנו... 

 דברי חז"ל: שגדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות... 
  ..אתה יודע מה?? בשביל לחדד את התפיסה הזו... בא נעשה משהו מעניין.

לקרא מאמר זה עוד לפני יום התחפושות... רוץ הבייתה מהר  עדיין לא מאוחר... אם תפסיק אם זה
חפש למרדכי היהודי אלא ל"נחמני..." ע את יענקי או מוישי שלך שהשנה לא יתותנסה לשכנ

 השנה מתחפשים לנחמני!!! אה...?? מה אתה אומר על הרעיון?? 
מסכת שש בסנהדרין, ועכשיו הוא במסכת חמש, מתחפשים כן... אותו נחמני שעד היום היה ב

"למה מה קרה..."  אתה אולי בעד!!! אבל מה אפשר לעשות שהילד לא ירצה... כי...לנחמני!! אה...  
הזה שצריך להתחפש אליו... מילא "יענקלה הכונס..." לפחות יש עליו שיר  "נחמנימי זה אותו "

 זה נחמני...? איך הוא בכלל נראה??. אבל "נחמני"?? מי ואולי גם מצגת..
לך תסביר לי שנחמני לא צריך להיות מישהו מיוחד ש"יצא מלפני המלך בלבוש  אז זהו שלא!!!

מלכות תכלת וחור..." זה מישהו כזה שיוצא כמו אבא מהבית כל ערב... והולך לבית מדרש ללמוד... 
נע את יענקי להתחפש ל"נחמני..." לך תסביר את זה לילד!!! אז כנראה השנה כבר לא נצליח לשכ

קצת מאוחר מידי להחדיר בו את העומק הזה... אבל כבר מעכשיו!!! כבר מפורים הזה תתחיל 
לטפטף לו ובעיקר לעצמך! שנכון... כשאני יוצא מידי בוקר וערב לבית המדרש ואף אחד לא מרכיב 

מציל נפשות ואני גם לא  אותי על סוס ואף אחד לא אומר ככה יעשה... אף אחד לא מצלם אותי
זוכה לסיקור מלהיב בעיתון... אבל "נחמני" ממשיך להיות נחשב ומוביל עוד יותר ממרדכי... מה 
לעשות!! היות והוא זוכה להמשיך לעסוק בתורה קצת יותר ממרדכי אז ברשימה הוא נחשב אחד 

צון... ואי"ה עד שנה נתחיל להפנים את זה כבר עכשיו ביום הפורים של קבלת התורה בר לפניו...
 הבאה זה יהיה כ"כ עמוק אצלנו... ששנה הבאה הילד שלי כבר ירצה להתחפש ל"נחמני" היהודי!!! 

 זו תורה!!!! כן תהיה לנו...  --ליהודים היתה אורה
 

 לכל ילדי ישיבת מרדכי הצדיק!!!
.. לראות אתם שמידי שנה בשנה מרנינים את הלב של כולנו.

אבל אתכם יושבים ולומדים בעיצומו של יום פורים בהתמדה... 
אמנם קוראים לכם "ישיבת  תרשו לי להגיד לכם נקודה קטנה:

מרדכי הצדיק" ואתם כעת יושבים יחד עם מרדכי הצדיק 
ועוסקים בתורה ועוד כמה רגעים יופיע כאן המן וירכיב את 

העיר שושן תצהל מרדכי על הסוס וכולם ישירו "ככה יעשה" ו
 אבל!!! פרט אחד אסור שנשכח:ותשמח... 

... המקוריתשל אותה ישיבת מרדכי הצדיק  המקורייםהילדים 
מדובר היה בילדים ששרויים בצום כבר ביום השלישי 
ברציפות!!! האמהות שלהם הגיעו ורצו לתת להם משהו 
לאכול... אבל הם סרבו והמשיכו להיצמד למרדכי היהודי 

. המן מגיע וקושר אותם באזיקים והם ממשיכים ולתורתו..
לדבוק בתורה בכל מצב... מה קרה?? למה הם נצמדו למרדכי?? 
מה... הוא הבטיח להם עוד כמה פרסים?? הבטיח להם הגרלות 

הוא לא הבטיחו להם   לא!!! ממש לא!!!ושי לכל משתתף?? 
כלום... אדרבה... הם ידעו שלהיצמד למרדכי בימים שכאלו זה 

ק יותר מסוכן... אבל אנחנו רוצים לידבק לתורת ה' ולהמית את ר
 עצמנו באהלי ה'...

נכון שאנחנו זוכים ללמוד בישיבת  אי לכך צריך לזכור שנכון!!!
מרדכי הצדיק... אבל עדיין יש איזה הבדל פצפון בינינו לבינם!!! 

אותה שעת לימוד... אנחנו הולכים לקבל פרסים יקרי ערך בסוף 
ואילו הילדים של ישיבת מרדכי הצדיק לא כ"כ "בנו" על זה... 
מה שבטוח לא הבטיחו להם פרסים... וגם כל החגיגה עם המן 
שמרכיב את מרדכי על הסוס זה לא היה בתכנית המקורית... 
אפילו אזני המן עדיין לא היו מוכנים לאכילה... וגם אם קיבלו 

ו אותו... כי הם היו עדיין באמצע שם פעקאלע הם לא אכל
 התענית...

 כלפי מה הדברים אמורים???

אף אחד לא ביקש מאיתנו להיות כמו אותם צאן קדשים  שצמו 
מה שכן אולי אפשר לצפות מאיתנו שגם  אבל!!!שלושה ימים... 

אם יקרה חלילה וחס שבישיבת מרדכי הצדיק תורגש איזה 
סים והממתקים... או ירידה קלה בסטנדרטים וברמה של הפר

לחילופין בישיבת בין הזמנים הקרובה יהיה איזה ירידה קלה 
 במלגות בכמה שקלים פחות...

סו"ס החלטנו  גם אז אפשר להמשיך לבא ולפקוד את בית ה'!!!!
שהולכים על הליגה של "ישיבת מרדכי הצדיק..." אז שם לימדו 

לידבק אותנו שגם אם לא תמיד מקבלים משהו... גם אז אפשר 
בתורה... אבא יקר: אתה מבין לבד שהמסר הזה לא מיועד 
בשביל הבן שלך... זה בעיקר עבורנו... מאוד מרנין את הלב 
שמגיעים לבית המדרש בפורים ולראות שהבית מדרש מפוצץ 
בילדים שלומדים עם ההורים שלהם... אבל במקביל צריך 

חנו נזכור לשמור על האיזון הנכון ועל שהילד יזכור ובעיקר אנ
שללמוד זה נכון וצריך גם אם לא מחולק בסוף שי לכל 
משתתף... גם אם הש"י עולמות לא מחולקים מיד בתום הלימוד 

 אלא לעתיד לבא, 

 מותר לנו להכין את הקרקע ולו בשביל טהרת הלב:
מה יקרה אם הפרסים יהיו השנה שוים טיפ טיפה פחות?? מה  

שקל על שעת  078חילק יקרה אם הכולל פורים ששנה שעברה 
לימוד בפורים... מה יקרה אם הסטנדרט ירד לחמישים אחוז... 

לא האם מיודעינו ימשיך לבא ללמוד?? לא בקשנו להיות בצום... 
בקשנו לשבת עם אזיקים...  אבל אם כבר מדברים על "ישיבת מרדכי 
הצדיק" זה מחייב אותנו לקצת יותר נאמנות לה' גם אם המתן שכרה 

תמיד מרשרש מול העיניים ממש... כמה שמרגש לראות את  הוא לא
הלימוד בעיצומו של פורים... עוד יותר מרגש יהיה שבוחן לבות וכליות 
יוכל להעיד שבנו יקירו ימשיך לפקוד את הבית מדרש גם אם המתן 
שכרה לא תמיד תמיד יופיע בצידה... )עכ"פ לא במקום...( או אז!!! 

ז נוכל בלב שלם להחשיב את עצמנו אחרי מחשבה טהורה שכזו א
 ולקרא לעצמנו בגאווה גלויה תלמידי ישיבת מרדכי היהודי... 

 

 



 

  

)המשך( איגרת הפורים העדכנית 
 והעכשווית...

יש הבדל מהותי בין הגישה ובאמת אם תשים לב: 
אסתר אף פעם לא  של אסתר לגישה של דניאל...

שדניאל היה אומר אומרת לאחשוורוש מה 
לנבוכדנצאר... דניאל היה נותן מוסר 
לנבוכדנצאר... תדע לך שיש בורא עולם שהוא 
הבוס והוא כועס עליך!!! תזהר!! אם לא תתרסן ה' 

)אגב: החולה נפש הראשון יעשה אותך חולה נפש... 

בהיסטוריה באופן מוצהר.. זה היה נבוכדנצאר שה' נטל ממנו 

לעומת זאת אסתר מעולם  (את הבינה במשך שבע שנים
לא נתנה מוסר לאחשוורוש... אף פעם היא לא 
אמרה לך: יש בורא עולם ויש דין ויש דיין ואיך 
אתה מעיז לבטל את בנין בית המקדש או איך 
אתה מעיז לגזור שמד על בניו של מקום... לא!! 
אסתר לא מדברת עם אחשוורוש מילה וחצי מילה 

אחשוורוש אוחז הרבה כי על בורא עולם... למה??? 
לאחשוורוש חסר מודעות עצמית לפני כן!! 

מינימלית... הוא בן אדם שחי כל היום את 
הנהנתנות והבולמוס של מילוי הסיפוקים שהוא 
עדיין לא קולט את עצמו... לאחשוורוש אין בעיות 
עם בורא עולם... הבעיה שלו זה עם עצמו... צריך 

דר לו את קודם כל להסביר לו את עצמו... לס
הראש... אח"כ ננסה להתחיל להסביר לו מה ה' 

 רוצה ממנו...

--- 

  וכאן מתחדש  יסוד גדול שבדור שלנו זה קריטי!!!

עם מי אפשר להתחיל לדבר על בורא עולם ויראת 
שמים?? עם מי שיש לו מינימום של מודעות 
עצמית.. אבל מי שאין לו מודעות עצמית... עיקר 

 מול עצמו!! ---.. זה קודםהעבודה שלו בשלב זה.

קודם תבין את עצמך... אח"כ נתחיל לדבר איתך 
 אגב: אני מוכרח לומרמוסר ויש דין ויש דיין.. 

שהמשפטים מהסוג הזה פעם היו מאוד זרים 
כי... כי  )ועד היום צריך קצת להסתייג מהם(ומנוכרים לי... 

אתה רואה היום בן אדם שלא שולט בעצמו ונופל 
אז פעם היו כופתים אותו לעמוד  ברוחניות..

ונותנים לו מלקות וצועקים עליו צא טמא 
ממחננו... ואילו היום פתאום המנגינה השתנתה... 
תקשיב... זה יושב אצלך על מצוקה... אתה צריך 

)והאמת היא לגשת לאיש מקצוע... טיפול רגשי... 

שאני גם כבר מזהה אצל עצמי שיש מחדלים מסוימים 
שבים אצלי על איזה מחסום רגשי שצריך לשחרר ברוחניות שיו

לפעמים אני פתאום נתקף במחשבה... רגע...  אותו(
רגע מאיפה הבאתם את המנגינה החדשה הזו?? 
למה לא שמענו על זה במשך כל הדורות?? מה 

 נשתנה הדור הזה מכל הלילות והדורות??

וגם בבית  אז הנה!!! יש לזה תקדים בהיסטוריה!! 
מקור .. זה מאוד בולט בהבדל בין מדרש שלנו..

של  מקור הרשעותשל אחשוורוש ל הרשעות
גם נבוכנדצאר וגם  שתבין: נבוכדנצאר..

אחשוורוש... שניהם התנכלו לבית המקדש... זה 
החריב את ביהמ"ק וזה ביטל את בנין ביהמ"ק... 

נבוכנדנצאר החריב את  אבל שים לב להבדל:
ב שהוא ביהמ"ק כי הוא היה רשע... הוא חש

אלוהים "אעלה על במתי עב אדמה לעליון" ולכן יש 
עליו נבואות זעם שה' יעניש אותו וישליך אותו 

הסיפור  אבל אצל אחשוורוש??מקברו כנצר נתעב... 
הוא אחר לגמרי... הוא ביטל את בנין ביהמ"ק בגלל 
יש לו אשה קלאפטע שקוראים לה ושתי שהיא 

ית שסבא מאיימת עליו שלא יעיז לבנות את הב
שלה החריב.. יש לו איזה המן וממוכן שמסובב אותו 
על האצבע ומוציא ממנו אישורים... ובכלל... יש לו 
חרדות לא ברורות מהיהודים... יש לו איזה פחד לא 

)עובדה מוסבר שהיהודים ישתלטו לו על המלוכה... 

שהוא לא ישב על כסא מלכותו עד שהוא לא וידא שהאיום של 
יו... וגם כשאסתר פתאום מופיעה בהפתעה ביהמ"ק מאחור

לפניו והוא מקבל אותה בסבר פנים יפות... מה לך אסתר 
עד בית  -המלכה.. המשפט הבא הוא: עד חצי המלכות

המקדש!!! אתה רק קולט איפה זה תקוע אצלו... עד עצם היום 

בקיצור: אצל הזה לא זכיתי להבין מאיפה זה נתקע לו...( 
טע של רשעות.. זה יותר קטע אחשוורוש זה פחות ק

של הסתבכות ואובססיה... זו האשה הקלאפטע... 
זה המן שמשגע אותו ומכניס אותו לבידוד חברתי 

 מרצון... זה כל מיני חרדות מוזרות... 

הוא צריך  נו... אז אחשוורוש צריך שיחת מוסר??
שדניאל יגיד לו שה' כועס עליו?? מה הקשר? לא זה 

ז שם... הוא הרבה לפני כן.. הנושא!! הוא לא אוח
ולכן באמת לאורך כל  ויסות רגשי!!הוא צריך בעיקר 

הדרך לא כ"כ מצינו שאחשוורוש נענש... היה פה 
בעיקר את אסתר שסידרה לו את הראש. עשתה לו 
חשיפה מבוקרת ובמהלך המפגש המשולש היא 
הצליחה להסבירה לו שהמן אחראי לכל 

רון... הנה לך ההתפרצויות זעם שלו בעשור האח
אחשוורוש שחי בסה"כ עשרות שנים בודדות אחרי 
נבוכדנצאר ותראה איזה הבדל תהומי בכל הגישה 
לפשעים שלו!! אסתר לא מדברת איתו מילה על 
יראת שמים ותשובה כמו שדניאל אמר 
לנבוכנדנצאר... היא פשוט מעניקה לו קצת מודעות 

 עצמית... אז זהו!!!

עמוק עמוק בתפיסת  שאנחנו בדור הזה נמצאים
 חיים נוסח אחשוורוש!!

אנחנו מסווגים לגמרי לגמרי לסוג של אחשוורוש!!! 
אצלנו ברוב הפעמים עיקר הבעיה זה חוסר מודעות 
עצמית... ולכן אצלנו הנושא הוא לא רק מוסר ויראת 
שמים ותשובה... אלא גם בעיקר לזהות את 

 עצמנו!!!

--- 

   תכל'ס: כלפי מה הדברים אמורים??

הנושא של מודעות עצמית תמיד היה חשוב 
ומהותי!! רק פעם הוא היה מובן מאליו. כמו שכל 
אחד מכיר כל פינה בבית שלו וכל קרצוף בארון 
ספרים שלו.. ככה כל בן אדם נורמלי אמור להכיר 
בראש ובראשונה את עצמו.. לכן במשך כל הדורות 

)איך חז"ל מודעות עצמית זה לא היה נושא!!! 

"אין אדם -רים?? שיש כמה דברים שמכוסים ואחד מהם אומ

אבל!!!! במאה חמישים שנה  יודע מה בלבו של חבירו"(
האחרונות העולם עבר שינוי!!! וכיום אדם בעיקר 

ולמה?? כל זה  אינו יודע מה בלבו של עצמו!!!!
כתוצאה מחופש הביטוי והדמוקרטיה שהפציעה 
 לעולם... והיא הביאה איתה את ההפקרות

והמתירנות בשילוב של הטכנולוגיה המתקדמת... 

ברגע שיש אפשרויות בלתי מוגבלות  ודווקא!!!
ואתה עושה מה שאתה רוצה... כאן מתחיל ג'ונגל 
של יצרים שמאבד ומטשטש לנו לגמרי את 

 המודעות העצמית

כשאתה מגיע לגן חיות יש מפת מאוד  שתבין:
יזים ברורה!!! תפנה ימינה זה הפינת ליטוף של הע

והאפרוחים... ישר עד הסוף זה האריות והנמרים... 
ומאחורה הכלוב של הקופים.. ומעתה: כל זמן שכל 
חיה נמצאת בכלוב שלה הכל ברור!!! תחליט איזה 
חיה אתה רוצה לראות... ולך.. לך תראה... תהנה.. 

 לכל חיה יש את הפינה שלה ושלווה בחווה... 

הגן החיות שיום אחד מנהל  אבל!!! תאר לעצמך
השתגע... והחליט לפתוח שטיבלאך... לתת חופש 
ודרור לכל החיות... ויום אחד הוא פתח את כל 
הכלובים... וקדימה. צענטער... גר זאב עם כבש... 
אתה מבין לבד שנהיה פה אנדרלמוסיה... ואתה 
שומע בליל של קולות ואתה לא יודע מי מתקרב 

. אתה כבר אליך מקדימה ומי קופץ עליך מאחורה..
לא יכול להסתובב בגן חיות בנחת עם תרמיל 
ולראות כל חיה בכלוב.. ולראות גם מה כתוב לה... 
לא אדוני!! דבר ראשון: החיות בכלל לא נמצאות 
בכלוב... וחוץ מזה... תזהר... לך תדע מי עוד רגע 

 מזנק עליך מאחורה... 

עד לפני כך וכך שנים שהעולם  על אותו משקל:
החופשי והמופקר.. עדיין לא השתלט על העולם.. 
ואדרבה... היה דיכוי ודקטטורה! דווקא אז היה לכל 

כי נכון שיש לי גן  מודעות עצמית!!אחד הרבה יותר 
חיות בתוך הלב... אבל סו"ס לכל חיה יש את הכלוב 

היות ויש לי  ואיפה התבטא הכלוב הזה???שלה...  
יכול להגשים תמיד  לאהרבה משאלות לב שאני 

אותם... ממילא הרצונות שלי כלואים בתוך כלוב.. 
ואז יש לי אפשרות לזהות את הרצונות שלי... יש לי 
סקרנות!! געגועים!! אהבה וכו' וכו' פעם לכל רצון 
היה את הכלוב שלו שמשם הוא הגיח!! משם הוא 
התבטא, אבל היום?? אם אני מתגעגע למישהו... זה 

אני מחייג אליו... ואם מתחשק עניין של שניות עד ש
לי לשמוע שיר... תוך ארבע שניות הנגן מתחיל 
לפעול... ואם אני מסוקרן תוך שניה אני מעודכן בקו 
נייעס... ואם אני משועמם אז... אז בורחים לרשת.. 
במילים אחרות: מנהל גן חיות פתח את כל 
הכלובים... קדימה... כולם אהובים... כל הגן חיות 

'נגל אחד גדול... ברגע שכל משאלת לב נהיה גו
מוגשמת היום תוך שניות... במקום לעמוד נינוח מול 
כל חיה שנמצאת בכלוב!!! לשמוע אותה!! אנחנו 

 אז יש לזה מחיר!!!מיד עסוקים בלשחרר אותה... 
איבדנו את המודעות העצמית שלנו!!! כל הקולות 

י בוקעים ביחד בעירבוביה... ואתה לא יכול לזהות מ
פה הטגריס ומי פה האפרוח... אתה לא יודע להבחין 
בין טוב לרע.. אפשר להאריך בזה המון... אבל 
מקוצר היריעה אני נאלץ לדבר ברמזים... אני רק 

 אתן לך דוגמא וממנה תקיש הלאה... 

שאני סיפרתי פעם לחבר שלי שיש לי שעות בחיים 
  משועמם!!!

עסוק לפעמים הוא הזדעזע... מה... אדון אז נדברו ה
 משועמם?? 
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אמרתי לו: רגע.. ואתה?? מה... אתה אף פעם לא 
 משועמם?? 

הוא ענה לי: לא!! לא זכור לי מתי פעם אחרונה 
 הייתי משועמם... 

אמרתי לו: אדוני היקר... בטח שאתה לא 
משועמם... כי כל פעם שאתה משועמם, אתה 
ברחת לקווי נייעס.. לוואצפ... בטח... שם אף פעם 

משעמם... אז זהו שאני לא בורח לרשת...  לא
 הכלוב של השעמום!!!כשמשעמם לי אני עומד מול 

אבל זה ונכון... לא כיף להרגיש בכלוב של שעמום!! 
טוב לי שאני מזהה את החיה הזו... כי  כדאי!!!

כשאני מודע לשעמום שלי, והרי להיות משועמם 
ס זה לא כ"כ כיף... אז יש גבול כמה אני יכול לטפ

על הקירות משעמום... ולכן אין לי ברירה ואני נאלץ 
לעשות משהו עם עצמי ולכן החלטתי יום אחד 

יום אחד מרוב שעמום!!  להתחיל לכתוב עלון...
החלטתי שאני מתחיל ללמוד עוד כמה שעות 
ביום... למה? מרוב שעמום!!! אבל חבר שלי שלא 
 היה מוכן לעמוד מול הכלוב הזה... וברגע שהיה לו
קצת משעמם... הוא מיד פתח בסערה את הכלוב 
של השעמום וברח משם לרשת... אז הוא אמנם 
השתחרר מהכלוב של השעמום... אבל דווקא בגלל 

לומד  לאזה עד עצם היום הזה חבר שלי חצי יום 
עובד... תנחש איך הוא יצא כזה גוש  לאוחצי יום 

בטלה מהלך??  כי מאיפה יש לו זמן... מה... הוא 
שועמם כמוני?? מה... אתה לא יודע? רק אברכי מ

)מכיר את המשפט הזה...? בטח!!! רק כולל משועממים... 

אברכי כולל מוכנים להתמודד מול שעמום ולעשות איתו 
משהו... כן... אני מעשרה בטלנים!!! והיות ויש גבול כמה אני יכול 
להתבטל... אז אני תופס את עצמי לידיים ומתחיל ללמוד 

  וך את הזמן לנצח...(ולהפ

דווקא  הנה לך דוגמא של חוסר מודעות עצמית!!!
בגלל שיש היום חופש והפקרות ואתה יכול לפרוק 
שעמום בקלות... אז במקום להתמודד מול הכלוב 
הזה ולזהות שיש לי זמן ואני יכול לייקר אותו 

נצחים... הרי ברגע שחבר שלי ולהוציא ממנו נצח 
פרץ את הכלוב ופרק את השעמום ברשת. הוא 
אפילו לא מזהה עד כמה הוא קרחון אחד גדול של 
שעמום!!! אתה קולט? אני נשארתי פה המשועמם 
שסופר אוטובוסים.. והוא יצא האיש העסוק שאין 

 לו דקה מיותרת... אתה קולט את האבסורד??? 

. פעם בן אדם היה עומד על אותו משקל בגעגועים..
מול הכלוב של הגעגועים... ואין מה לעשות!! אבל 
היום שיש לי פלאפון... וברגע שנזכרתי בבית מיד 
התקשרתי... אז אמנם פרצנו את הכלוב של 
הגעגועים... אבל במקום להרויח משהו... הפסדנו 
את המושג געגוע!!! איבדנו אותו... היום כמעט 

 המושג געגוע...ואנחנו לא פוגשים את 

 הרעיון הוא פשוט מאוד:וכן הלאה וכן הלאה... 
כשמשאלות הלב נמצאים בתוך כלוב!!! אני מודע 
לרגשות שלי ואני לומד לווסת אותם... אני יודע 
לקחת אותם במינון הנכון ולמקום הנכון... אבל 
כשמשאלות יכולות להתגשם באותו רגע... אני 

ם... לא מודע פשוט מאבד אותם... לא פוגש אות
להם... ואז מפריע לי משהו ואני אפילו לא יודע 
מה... חבר שלי מת משעמום מול הרשת והוא לא 
מצליח לזהות שהוא סובל מריקנות ושעמום... 
אנחנו משוועים לקצת אהבה... לקצת געגועים... 
אבל אנחנו לא מזהים את זה כי... כי ברגע שהיה 

 לנו געגוע מיד פרקנו אותו...

י שאמרתי... אפשר להרחיב בזה בלי סוף... וכמה וכפ
 חבל שאין מקום...  

--- 

אני רוצה לומר לך נתון  כעת נחזור לאחשוורוש!!
 מפחיד: 

אם פעם היה אחשוורוש אחד ויחיד... הרי כיום 
אחשוורוש היה האדם שתבין: כככולנו אחשוורוש!!!!  

הכי עשיר בעולם... כל משאלת לב שהיה לו תוך רגעים 
עם כל  אני שואל אותך:ספורים הוא היה מקבל... 

הכבוד לאחשוורוש... תגיד לי: האם היה לו מזגן 
 לא!!שלוחצים על כפתור ותוך רגע החדר ממוזג?? 

האם היה לו אפשרות באמצע הלילה ללחוץ על מתג 
אם  לא!!!וכל הארמון היה לפתע מאיר באור יקרות?? 

. הוא יכל מדינות.. 721-הוא רצה לשלוח הודעה ל
 )רק תוך ג' חודשים כמבואר...( לא!!לעשות את זה ברגע?? 

ק"מ תוך שעתיים  222האם היה לו אפשרות לגמוע 
אחשוורוש לא... ואני??? אני  לא!!!ברכב אוטומטי? 

 כן!!!!

זאת אומרת: מפחיד לחשוב על זה... אבל כמה 
שאחשוורוש היה מפונק ונהנתן מספר אחד 

א רצה הוא קיבל באותו רגע... בהיסטוריה וכל מה שהו
באיזשהו מקום כל בן אדם ממעמד הביניים בדורנו 
אוחז בסטנדרטים האלו של אחשוורוש ועוד יותר 

 אתה קולט?? ממנו!!!  

עכשיו שתבין: כל הסיבה שאחשוורוש היה כזה בן 
אדם בלתי נסבל שכל מי שנזכר בו היה אומר אח 

וד מאוד חריג מא לראשו... זה רק בגלל שהוא היה יצור
כי הוא היה בן אדם שלשם שינוי כל  בנוף של פעם!!!

הוא  וכתוצאה מזהמה שהוא רצה קיבל באותו רגע... 
היה אדם חסר מודעות עצמית באופן משווע כפי 
שהסברתי... היות וכל דבר שהוא רוצה הוא משיג... אז 
אף פעם לא יוצא לו לעמוד מול כלוב בגן חיות שלו... 

ות שלו משתוללים... וכל רגע הוא רוצה וממילא הרגש
משהו אחר... והוא בבת אחת מאוכזב ושמח ועצוב 
ועצבני ומקנא ואוהב ושונא וצר עין והכל בעירבוביא 
אחת גדולה... יש לו משהו שמקפיץ לו את הדם והוא 
אפילו לא מצליח לזהות מה... הוא מפחד ולא מזהה 

ו שפעם היה אז זהממה... כי הכל אצלו בעירבוביא...  
 רק בן אדם אחד כזה!!!! ואילו היום כככולנו שם!!!

וממילא זו התפנית החדה שהתפתחה בשנים 
האחרונות...  פעם לבן אדם נורמלי היה מודעות 
עצמית!! כי הוא היה עם עצמו... הרגיש את עצמו... לא 
היו לו אפשרויות להגשים כל משאלת לב בכזאת 

לו אנחנו?? מהירות מטורפת שיש לנו... ואי
הטכנולוגיה המתקדמת שכ"כ רצתה לעזור לנו 
בחיים... הביאה את כולנו ביחד למצב שכולנו 
אשטיקאלע אחשוורוש שחש בראשו!!! כולנו 

מגשימים כמעט כל משאלת לב שלנו תוך שניות...  
ואני כבר לא מדבר על מי שנמצא ברשת... כי שם זה 
 מתבטא בשיאים בלתי נתפסים.. אתה רק רוצה

משהו... בלחיצת כפתור אחת אתה נוקם, אוהב, שונא, 
הכל...  בן אדם שכ"כ מהר יכול לפרוק רגשות... 
המשמעות היא שהוא סוחב איתו מידי יום אינספור 
שכבות של תחושות ורגשות ואין לו שום דרך לזהות 
למה הוא עצבני ולמה הוא נגד זה ובעד זה... הוא לא 

צור: מה הפלא שהיום שם לב מה המניעים שלו... בקי
רוב הבעיות שלנו יושבות לא על חוסר יראת שמים 

אלא על חוסר מודעות... יכול להיות לך יהודי 
מתוק מדבש... נשמה טהורה... בן של ה'... רק 
תקלף את השכבות שלו ו"ירוץ עבדך כמו איל..." 
וזה לא סתירה שהוא מתנהג כעת כמו אחשוורוש 

. מה יש?? יש לו שמנסה לבטל את בית המקדש..
 את המן ומאתיים בניו שעושים עליו רונדלים... 

--- 

שמהיום צריך לחפש  תכל'ס: לאן אני חותר??
איזה מטפל/ת רגשי/ת בדמות אסתר המלכה... 

 לקבוע לכה"פ שתי מפגשים מראש??

לא!!! אין עניין לקחת את אסתר למלכה... אסתר 
 זה כבר כיבוי שרפות.. אחרי שיש לנו כבר עסק

עם אחשוורוש שחש בראשו... כעת צריך מלכה 
כמו אסתר שתסדר לו את הראש.. אבל ההישג 

. אל תהיה המניעה..היותר אידיאלי זה בשלב 
אחשוורוש! אל תעשה לעצמך את זה! זו 

 המשימה!

המגילה מעמידה אותנו מול יצור נהנתן ורהבתן 
וראוותן שקוראים לו אחשוורוש... כדי שנזהר!! 

וצה להיראות מוקיון כמוהו אל אם אתה לא ר
תחזור על הטעויות שלו!! וכאן אנחנו נכנסים 

)אני  דחיית סיפוקים!!לסוגיה היהודית שנקראת: 

בכוונה לא משתמש בהגדרה התורנית שנקראת הסתפקות 
במועט, כי זה סדין אדום אצלנו... זה כבר נשמע לנו 

הסתפקות במועט זה  הסתגפות.... אז זהו שלא!!(
איך לא להיות חש בראש... אחשוורוש  טקטיקה

לא היה לו טוב זה בן אדם שבשורה התחתונה 
לא!!! ממש לא!!! ולמה?? כי בשביל  בחיים!!!

להנות נכון צריך מינימום של דחיית סיפוקים!! 
יום!! אי  782אי אפשר לעשות משתה במשך 

אפשר!!! זה סבל!! נראה אותך עושה שלושה 
שבילי להגשים כל ימים פורים?? מי שקריטי ב

משאלת לב באותו רגע... ליהנות הוא לא נהנה 
יותר... הדבר היחיד שיוצא לו מזה... זה איבוד 
טעם בכל דבר!!! ילד מפונק שמקבל כל מה 
שהוא רוצה... זה ילד שרע לו!!! זה ילד שעשקו 
ממנו את ההנאה המינימלית מופל מצופה או 
פסק זמן... בן אדם שמתקשה להתאפק מול 

חף של סיפוקים... המשמעות היא שהוא איבד ד
בהם עצמם!!! אל תמהר להתלהב  -את הטעם

מפלאפון שיש בו גם מצלמה וגם נגן... זה שיותר 
 מאושר זה לא יעשה אותך...!! 

יש לי בעיה במשפטים האלו... כי סו"ס אני צו"ל 
ומי שקורא שורות אלו יכול לטעון שאני מדבר 

.. אז אנא מכם... מתוך קנאה ואפלייה מתקנת.
הפתוחים שבנו... האייפוניסטים המפוקחים... 
תתגייסו למערכה... תסבירו לכולם עד כמה שזה 

 לגמרי ככה!!! תסבירו כמה זה אח לראש... 

תהיו כנים ותסבירו לאחים שלכם שעדיין לא 
נמצאים שם... תסבירו להם בעיניים דומעות עד 

 ם... כמה זה לא נתן לכם שום פיסת אושר בחיי

כן... אנחנו צריכים דווקא אתכם כאן!!! 
 תתגייסו...

 

3 



  

       ינה יוצאת לשטח להכנת התשתיות...היכונו: בשושן פורים הועדה המכ
 כן?? הם הגיעו...???  הם הגיעו!!!יענקי נכנס הביתה בסערה כולו משולהב... אבא... אמא... 

מהר לגינה האחורית... כן... הנה... אנחנו רואים אותם... ברוך ה'... ברוך הבא בשם ה'...  כולם... כל המשפחה ביחד רצים 
 הנה... הם כבר עובדים בקדחתנות... זהו!!! נפתחה עונת העליה לרגל...  

 כן... אנחנו משפחת יונדב... אנחנו מתגוררים בנחלת אפרים... דווקא יחסית די רחוק מבית המקדש... מרחק של שלושה
הדרך של עולי הרגלים לירושלים עוברת  ממש על הדרך!!!ימי מסע... אבל!!!! הפריבילגיה המיוחדת שלנו שאנחנו גרים 

ממש צמוד לשדה אחוזה שלנו... מרחק של חמישים מטר... ולכן לפני כל רגל אנחנו חווים את העליה לרגל עם כל 
אף פעם לא נהיים שבעים מלראות  . איזה מחזה מרנין שזה...הנשששמה... אנחנו פשוט רואים את זה מחלון הבית שלנו..

לראות רועה צאן מרוגש מהלך עם שני עדרים צאן מקושטים... עדר אחד שכתוב עלו שלט: בכורות!!!! ועוד  את זה!!!!
עם  עדר יותר גדול שכתוב עליו: מעשר בהמה!! לראות משפחות שלימות מתניידות במסירות נפש... אנשים, נשים וטף..

כלי נגינה מתוך שירה וזמרה קומו ונעלה ציון בית ה' אלוקינו... בקיצור: זה לשבת ולצפות בהם ולבכות ולבכות... מה יפו 
 פעמייך בנעלים...

 אבל מה אתה חושב??? שנשארנו שאננים?? אתה יושב שאנחנו יושבים וצופים בעולי הרגלים כאילו זה סרט?? 
של עולת הרגלים הוא פותח את הגינה השמאלית שלנו לרווחת עולי הרגלים... מה בשלב מסוים אבא החליט: שבעונה 

שנקרא "עצירה בשוליים..." אבא הידלה שם כרם כדי שיהיה צל... ויש שם כמה עשרות מקומות ישיבה לכל מי שרוצה 
)תלוי מתי... בערב  לנוח קצת ולהתרענן באמצע הדרך... אבא מחלק שם שתיה בשפע וגם פירות שגדלים אצלנו בשדה...

פסח אין לנו פירות... זה יותר בקיץ...( אנשים נחים קצת... מחליפים כח... וממשיכים הלאה בדרכם... ולפני פסח אבא גם 
מציע להם סיור קצר בשדה הסמוכה כדי לברך ברכת האילנות על כל שבעת המינים שב"ה גדלים אצלנו בשדה אחוזה... 

)כמובן לא בשנת  היא סגורה!! היא רשות היחיד שלנו. אנחנו מגדלים בה תבלינים וקצת ירקות...כן... הגינה הזו במשך השנה 

אבל ברגע שמתחיל שוב עונת העליה לרגל... אבא מסלק את המחיצה והגינה שלנו באותו רגע כבר לא רשות  שמיטה(
... בתקופה הזו הילדים לא משחקים היחיד אלא היא מקבלת הגדרה של קרן זוית הסמוכה לרה"ר ויש לה דין של כרמלית

 בגינה הזו בשבת!!! כי זה כבר לא רה"י... אלא כרמלית שאסור לטלטל בתוכה בארבע אמות... 
עכ"פ חודש אדר זה כבר לקראת תחילת העונה של העליה לרגל!!! ויש כמה אנשים קבועים שהם יורים את יריית 

 העליה לרגל מתחילה כעת ועכשיו... הפתיחה... כשאנחנו רואים אותם זה אומר שהנה... 
כן... בחודש אדר בית דין הגדול שולח פקודות  זה אגף התחבורה שמטעם בי"ד הגדול...תנחש מי הם האנשים האלו??? 

ומוציא לשטח רבבות שלוחי בית דין המפוזרים בכל ערי ישראל לרשימת ארוכה של מטלות... וכשמגיע ט"ו באדר יש 
תקן את הדרכים לעולי הרגלים... ואז הם מגיעים לכאן!!! ומתחילים לעבוד... מיישרים את משימה ממוקדת לצאת ול

הקרקע... סותמים כל מיני בורות בכביש... מסדרים את הניקוז... ובעיקר חוזרים ומסיידים את האזורים הטמאים שכולם 
הצבע יורד... ואז מגיעים עובדי עיריה ושוב  יזהרו ולא יתקרבו מפני אוהל הטומאה... כן... כמו במעבר חציה... מידי פעם

פעם צובעים... ככה גם בצבע האדום שמסמן לכולם איפה יש קברים... במשך החורף הצבע יורד ובט"ו באדר הלויים 
משרתי ה' מקבלים פקודה והם מופיעים יחד עם הפועלים שמטעם בי"ד והם דואגים לחזור ולצבוע ולסמן כדי למנוע 

ז!!!! כשאנחנו רואים אותם... אנחנו יודעים שבימים הקרובים שוב מתחילה העונה של העליה לרגל...  טומאת מת... וא
אגב: ממש ליד הבית שלנו יש באר!!!! ולקראת העליה לרגל... חלק מהעבודה של שלוחי בי"ד זה לסדר שוב את הפסי 

עכ"פ זו הקריאה שיענקי בא וקרא לנו... שבת... ביראות ואת הדיומדין ולהכשיר אותם להיקרא רשות היחיד לעניין שתיה ב
ו... ולא נותר לנו אלא להתחיל להתארגן... ובכן: שושי וחני... תלכו לגינה ותבדקו ואכן אנחנו רואים אותם עובדים כאן... 

טוף איזה מלפפונים וגמבות אפשר לקטוף ביומיים הקרובים... כי מה שלא הולך להתבשל ביומיים הקרובים... אפשר לק
 אותו... כי... כי אנחנו לקראת פינוי הגינה... 

--- 
פה ממול... באחת השדות הקרובות... יום אחד נמצא יהודי הרוג אגב: בחורף האחרון היה פה סיפור לא פשוט בכלל!!!! 

ה הוא באדמה!!! לא נודע מי הכהו... אל תשאל מה שהיה פה... הגיעו סנהדרי קטנה של כ"ג מהעיר הסמוכה ומדדו לאיפ
יותר קרוב... איזה עיר בדיוק צריכה להביא עגלה ערופה... אבל חכה!!! אל תשכח שמת מצוה קונה מקומו!! וקברו אותו 
במקום!! באמצע השדה של חבר שלי... ותחשוב שהקבר הזה נמצא מרחק של שלושים מטר מהתוואי של הדרך הטהורה 

בדרך כלל כשיש לך דרך של עולי רגלים... משתדלים שכל  רגיש זה??אתה יודע מה שזה?? אתה יודע איזה לעולי רגלים... 
השוליים בצדדים וכל האזור יהיה סטרילי לגמרי... בלי שום חשש אפילו רחוק של טומאה... וכאן יש לך קבר גמור במרחק 

"מסלקים אותו  של כלום!!! אבל מה אפשר לעשות... מת מצוה קונה מקומו... אם היו מוצאים אותו בדרך עצמה... היו
לצדדים..." אבל ברגע שמצאו אותו בשדה הסמוכה... אז אין מספיק הצדקה להזיז אותו... ולכן הוא קנה מקומו... אבל 
תכל'ס... זה עדיין מלחיץ!!! עכ"פ סקרו את הקבר בסיקרא!!!! ובמקביל בדרך מול אותו מקום!!! הציבו תמרור של 

 בכלל!!!! אפילו לא פסיעה. אזהרה חמורה שלא לזוז לשוליים הימניות
---  

עכ"פ מט"ו באדר אנחנו כבר מתחילים להרגיש תכונה... עובדים פה בכביש... והנה!!! התחילה העונה... אז בי"ח אדר 
תמיד יש לנו כבר כמה אורחים קבועים שתמיד מגיעים בתאריך הזה... זה העולי רגלים הכי הכי ראשונים... מי שכבר בי"ח 

ושלים זה מסגיר את האישיות שלו... זה אומר שהוא מסוג העוייבדי ה' הגדולים שכבר מכ"ג באדר מתחיל באדר עולה ליר
ה"מילואים" הם צריכים להיות בלשכת הגזית... כמובן שיש כאלו ימי העבויידה של חודש ניסן... זה אנשים שכבר מ אצלם

כת הגזית בתקופה הזו... אל תשכח שרבן גמליאל שהם מוכרחים להיות קרובים לנייעס העדכני שכל הזמן מתעדכן בלש
כל בוקר יושב ודורש ב"פירקא" של הלכות החג ואלפי צורבא מרבנן יושבים ומקשים ומפרקים והדברים מאירים 

 ושמחים... 
בקיצור: זה סוג העולי רגלים שמתחילים לטפטף כבר מאמצע חודש אדר ועד ר"ח ניסן... אבל מר"ח ניסן העסק מתחיל 

ת עמוס... ומיום ליום זה נהיה יותר ויותר... ומה אתה חושב לאורך כל הציר של הדרך יש אנשים שמתפרנסים להיו
 ומוכרים כל מיני דברים... קדרות חרס... סכיני שחיטה... קופיץ... וגם תכשיטים לחג... 

בעולי וב חוזרת ומתמלאת היא שאבל אל דאגה... מהר מאוד ... געת ומתרוקנתנר ואז לאחר פסח שוב הדרך לאט לאט
 הביכורים... בקיצור: בקיץ יש פה תנועה ערה כמעט כל הזמן אבל חג השבועות... ואז מגיע העונה שללקראת הרגלים 

  .... ואפילו בוצידווקא בחורף העסק די יבש..
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 בקרוב ממש
 פורים!!! יום של תפילה )בין הייתר...(

בתפילת יום הפורים יש דעה מעניינת בראשונים 
)שאמנם לא נפסקה להלכה( שצריך לומר בפורים 

 תחנון!!!
אה... אבל לפורים יש דין של יום טוב וקיי"ל שבמועד 
לא אומרים תחנון?? אבל לא!!! פורים זה משהו 
אחר!!! היות וכל המועד של פורים זה בגלל "דברי 

המעלה הנשגבה של הצומות וזעקתם..." דהיינו כל 
פורים זה דווקא בגלל שיהודים צעקו "קלי קלי למה 
עזבתני" אם ככה אז אדרבה... דווקא אמירת תחנון הכי 
מתאימה ליום הזה... אז שוב: למעשה לא נפסק הלכה 
כדעה זו... אבל מה שבטוח שאת רוח הדברים אנחנו 

 יכולים לאמץ... כלומר: מה טמון בזה???
מועד!! זה יום טוב!!! אבל למה?? בגלל נכון... פורים זה 

שגילינו ביום הזה שתפילות מתקבלות... אם ככה: מה 
יכול להיות עונג יותר גדול ליהודי ביום טוב שכזה... 
פשוט ליפול על פניו ולזעוק גוואלד... ה' תושיע אותי 

 ותגאל אותי מהני חבילין דמעיקין עלי... 
י שמצליח אין לך משתה ושמחה יותר גדולה מיהוד

להפנים שהישועה שהייתה בפורים היא רלוונטית גם 
בשביל המצב הפיננסי שאני נמצא בו או הילד המאתגר 

 והשידוך המתעכב... 
לדור ותקוותם  לנצח!!!להפנים ש"תשועתם היתה 

  ודור!!!
בינינו... עם כל הכבוד לפורים... אנחנו אנשים 

בשושן נימוסיים... ואם מרדכי ואסתר וכל היהודים ש
כ"כ שמחים וצוהלים על הנס שה' עשה להם... אז 
אנחנו נשתדל להשתתף בשמחתם... לא נהרוס להם 
את השמחה הגדולה... אבל בינינו... גם אני צריך 
ישועה... ומה יהיה איתי?? קשה ליהודי לשמוח כשיש 

 כמה דברים שעדיין לא מסודרים בחיים... אז זהו!!!! 
בלתי נפרד מהמשתה  עצה טובה לי אליך... כחלק

והשמחה של פורים... תפוס איזה חצי שעה פנויה... 
ככה במנחה!!! ותשפוך צקון לחשך לה' על כל מיני 
מצוקות משמעותיות שמעיקות עליך במשך השנה... 
מתוך נקודת הנחה שהישועה של פורים היא לא ספר 
דברי הימים למלכי מדי ופרס... הישועה הזו היא "כל 

!! יש לה תוקף וקיום ליום יום!! להודיע תוקף לקיים"!
שכל קוויך לא יבושו... ואם ככה... תפרוץ בזעקה 
מעומק לב לאבא שבשמים על מה שחסר לך... על 
משאלות לב שתקועות אי שם... כן... קח בחשבון שיש 
כל מיני מחדלים בחיים שהתרגלת אליהם... זהו... 

עמים התייאשת מלקוות להיוושע בהם... )ויתכן שלפ
זה הדרך, לא להתייאש, אלא לקבל באהבה( אבל 
בפורים מותר לך... סו"ס בפורים זה חוקי לצאת 
מהגדר... בפורים מותר לך לזעוק אבא שבשמים תגאל 
אותי!!! אתה כל יכול!!! תן לי דמי פורים... תן לי משהו 

 חדש ומרענן בחיים... שישמח אותי... 
והכי הכי: אל תבכה!!!! תזעק!!! אל תתן דמי לו!! 

תסיים את התפילה לפני שאתה מתפלל לה'... אנא תן 
לי את כח התפילה... תן לי את התקווה בך יתברך 
להמשיך לזעוק ולהתפלל... אחרי שסיימת את התפילה 
אל תכנס לבור... מיד תיטול ידיים... תאכל כמה כזיתים 

)רק לא על בטן ריקה.. כי אני לא אנקה ותתחיל לשתות יין 

כלומר ככה: בדרך כלל לא אומרים תחנון  יך(אחר
במועד!! למה?? כי תחנון זו זעקה מעומק לב... ובדרך 
כלל תפילה מציפה כאב.. ובמועד אסור להיות עצוב... 
אבל בפורים זה פחות בעיה... למה?? כי בפורים אני 
מגיע עם רקע מקדים ש"להודיע שכל קוויך לא 

ז אין לי בעיה יבושו"!! ברגע שזה עומד לי בראש א
להציף כאב... כי אני פה בדרך לחבוש את הכאב הזה.. 
ומיד אחרי התפילה והזעקה אני נוטל ידיים באמונה 
ובשמחה ושותה יין מתוך תקווה "לך אכול בשמחה 
לחמך ושתה בלב טוב את יינך כי רצה אלוקים את 

 מעשיך". 
  

 
 



“ 

 

 קצר ולעניין: מה הנקודה הרלוונטית אלינו בפורים?
על מגילת אסתר יש הרבה וורטים יפים... אבל בינינו לבין עצמנו אם אנחנו כנים ואנחנו רוצים 

 באמת לגשת ללב של הנקודה!!!
הכלל והפרט... וכשה' מפגין כעס הוא במילים  סו"ס אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה... צרות

אחרות אומר: אני רוצה רצינות!!! אני רוצה שתקראו את המפה נכון!! ותעשו איזה תפנית... 
תפסיקו להגיד וורטים ולמרוח את העניינים... אני רוצה רצינות!!! זה במילים אחרות מה שה' אומר 

צינות בתוך פורים... אז קדימה!!! כאן זה לא לנו ברגעים של תוכחה... אז למי שמחפש אי של ר
 וורט... כאן זה מפה!!!  

ובכן: הנקודה שהכי נחוצה ורלוונטית אלינו שאנחנו אמורים להתעכב עליה במגילת אסתר זה 
על לא הנתון היבש שרבי שמעון בר יוחאי מגלה לנו שעם ישראל נתחייבו בעונש החמור ביותר 

מסעודתו של אותו רשע ולא היה בזה שום איסור רשמי... זה היה  כן... הם בסה"כ נהנו דבר!!!!
מותר וזה היה אפילו בהשגחה של מרדכי... ובכל זאת הם נענשו... ולא סתם נענשו אלא בעונש 

 החמור ביותר!!! בקיצור: שים לב לקוטביות:
 !!!! הקלה ביותרהעבירה  ---על ---חמור ביותרהעונש ה

ון אפשרות כזו שיהודי יכול להיות גלאט כשר ולקיים את כל זאת אומרת: צריך לקחת בחשב
השו"ע... ולהקפיד קלה כבחמורה... ובכל זאת זה לא סתירה שה' ממש ממש לא מרוצה וכועס 

 בעוצמות של חיוב כליה... 
 זה הפואנטה של פורים! ולמוקש הזה אנחנו אמורים להיצמד!!!

פורים... ואם לא הבנו את זה לא עשינו כלום... כי שוב... תבין: אם הבנו את זה... יצאנו ידי "חובת" 
אם יצאנו מפורים עם מלא מלא מצוות וחיזוקים... זה לא יעזור... כי כפי שסיכמנו... זה כל הסיפור 
של פורים... אתה יכול להיות בסדר גמור ובכל זאת ה' כועס עד כדי חיוב כליה... ואת זה אנחנו 

 הסיכון המפחיד ביותר הזה...רוצים למנוע!!! את 
--- 

מה היה כ"כ נורא בליהנות מסעודתו  מה זה ה"דבר" הזה? באמת על מה עם ישראל נתחייבו כליה?
 תאר לעצמך אבא יושב מול בנו יחידו בארוחת בוקר...  ובכן: של אותו רשע בו בזמן שזה מותר??

 הוא שואל את הבן שלו: מה נשמע?? והילד לא עונה... 
הוא אז איך אתה מרגיש? והבן שלו חצי שומע חצי לא... כן... לא... עונה תשובות יבשות... בקיצור: 

הוא באמצע לשמוע איזה קו נייעס  הכשר!!!!למה?? הראש שלו במכשיר... במכשיר   לא פה!!!
 כשר למהדרין... 

יתי או לא?? אתה מסכים אאני חושב שארוחת בוקר שכזו היא לא נעימה בשביל אותו אבא... 
אולי כי... כי "קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ולמה?? מה הבעיה?? 

אין פה שום תרבות רעה... הכל בסדר... הכל גלאט... אנחנו לא מדברים  לא!! ממש לא!!ומגוג..."?? 
. למה בכל זאת לא פה על סמארטפון... אנחנו מדברים על פלאפון כשר למהדרין ו... ובכל זאת... נו..

אתה הבן שלי... תהיה  אתה לא איתי!!!נעים לאבא לשבת בכזו ארוחת בוקר?? כי... כי ההלו, 
חיכיתי לך... התפללתי  תהיה ממוקד!! תהיה איתי!!!איתי... תדבר איתי... תסתכל לי בעיניים... 

היה לי לבן..." ואם הבן שיהיה לי בן.. התפללתי לה' לזכות בבן משלי... ש"אני אהיה לו לאב והוא י
שלי הגיע הבייתה לבין הזמנים ותכל'ס הוא לא איתי אפילו רגע אחד... הוא כל הזמן עסוק בלשלוח 
הודעות ובלהקשיב לעדכונים והוא לא פה... אז בני בני... איפה אתה?? תהיה איתי!!! למה אתה 

מחיש... בא נשתמש בסדין ואתה יודע מה... לצורך העניין כדי לה לא מסתכל לי בעיניים...??
שאני לא אהיה איתו או שאני  שאלה לי אליך: מה יותר מפריע לאבא שבשמים???האדום... 

שים לב: לא שאלתי מה יותר אסור?? אלא מה  חלילה אוכל היתר מכירה?? אה... מה דעתך??
 רוצה שאני אענה לך מניסיון איש??  יותר מפריע לה'??

יפה... הזהרתי אותו שלא יקח קרמבו מהארון למעלה והוא כן לקח...  הילד שלי לפעמים לא מתנהג
מפריע לי שהוא לפעמים לא מתנהג יפה... אבל עדיין... יש משהו אחד שעוד יותר מפריע לי!!! 

 תנחש מה?? 
זה הרבה יותר הפריע  כשהוא עדיין לא היה...פעם!!!! אני נזכר שפעם.. כשעדיין לא היה לי ילד!!! 

כשהוא לא מתנהג יפה וזה מצער אותי... אני עדיין זוכר להודות לה' שיש לי אותו!!! יש לי לי... גם 
אז בסיידר... לפעמים הוא לא מתנהג יפה... אז הוא אוכל היתר מכירה וגונב קרמבו בלי ילד...  

י הוא מסתכל על הוא פה!!! הוא איתי!!!רשות... טוב... נחנך אותו... נלמד אותו... אבל לכה"פ 
)אגב: אסור להוציא שם רע, הילד שלי אף בעיניים שובבות ואני כבר רואה שהוא לקראת התעלול הבא... 

המסר הזה הוא   פעם לא גנב קרמבו... דווקא לא בגלל שהוא ילד טוב... אלא בגלל שהקרמבו נמצא באמת מאוד גבוה...(
דע מה מותר ומה אסור... אסור יהודי פשוט לא מבין מסרים שכאלו... יהודי פשוט יו לא עממי!!!

לגנוב קרמבו... אסור לאכול היתר מכירה... ואם יש לי מחשב עם אינטרנט חסום ואין בזה שום 
בעיה אז מותר... מה הבעיה... אבל אותו "איש יהודי" ש"היה בשושן הבירה" וניסה בשעתו להסביר 

גנון יחסים בין אבא ובן שיש דברים לנו שאצל יהודי לא הכל מתחיל ונגמר במותר ואסור... יש גם מנ
שגם אם הם מותרים... סו"ס אבא רוצה שהבן יהיה איתו... יהיה מחובר אליו... מחובר לאינטרסים 
שלו... וכלל ישראל לא הבינו בשעתו מה מרדכי עושה עסק... הם ביקשו ממנו נימוק... איפה זה 

.. אבל לא!!! כי הגיד להם אשר הוא כתוב בשו"ע... הם רצו שהוא יכתוב על זה תשובה הלכתית.
יהודי!!! הוא הצביע על הלב שלו ואמר: זה כתוב בלב של יהודי!!! יש דברים שיהודי מבין אותם... 
יש דברים שזה שייך לתקנון ולא לספר ולמרות שזה מעוגן בחוק זה יכול להיות כ"כ מהותי עד כדי 

יודעים מאיפה זה נפל עליהם... זה לא כך שעם ישראל מתחייבים כליה באופן פתאומי והם לא 
בגלל עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים... לא בגלל חוסר צניעות... ולא בגלל ביטול תורה, וגם 

אלא בגלל שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע לא בגלל שהיה להם חשמל לא כשר בשבת... 
 !!  למרות שהיה לה את החסימה המהודרת בהכשר של מרדכי! למרות!!!

מה יש?? מישהו יכול להסביר מה כבר יכול להיות כ"כ גרוע בליהנות מסעודת אחשוורוש??  
דבר אחד ברור כשמש בצהרים: כנראה שזה מאוד מאוד הפריע  במילים אין על זה תשובה!!! 

 בקיצור:לאבא שבשמים... וזה הפריע ברמות כאלו בלתי נתפסות שהחבילה כמעט התפרקה... 
אנחנו פוגשים את הנימים העדינים והעמוקים שאבא שבשמים מצפה מאיתנו במגילת אסתר 

מערכת יחסים שהיא מעבר למה שכתוב בספר... וזה לא המלצה... זה דבר שעלה לנו במחיר של 
כמעט חיוב כליה!!!! אתה יכול להיות אברך בן עליה... מדקדק קלה כבחמורה, מקפיד על יבול נכרי 

ערבה הצפונית... וזה לא סתירה שיכול להיות שאני עושה משהו שמאוד ולא קונה ירקות אפילו מה
מאוד מפריע לאבא שבשמים... ואם אני ממלא את עצמי ונהנה מאיזה רשע אחד שמפרסם את 

הקשקושים של באינטרנט החסום... גם אם זה יהיה כשר... יתכן שזה מאוד מפריע לאבא 
ת ממנו?? אז מה וזה מותר... לכן שבשמים!! למה אתה לא איתי?? למה בחרת ליהנו

 אתה לא איתי?? 
--- 

 כלפי מה הדברים אמורים??
אחת העבודות הקשות במקדש זה להסביר לחרדי משלנו מה הבעיה באינטרנט הכי כשר 
עם חסימה הכי טובה.... נתבקשתי כמה פעמים לכתוב מאמר הסברה עבור החרדי הירא 

בין שלמרות זאת הוא עדיין חשוף לסכנות והחרד שיש לו את החסימה הכי טובה... שי
 רוחניות!!!

 ואני מוכרח לציין שמאוד מאוד קשה להסביר את זה... ולמה?? 
כי מה אעשה... באמת אין סכנות!!! מה שנכון נכון... אם היו סכנות רוחניות היה קל 
להסביר... מה נעשה שאין... אם היה אפשר למצא סדקים בחסימה של נטפרי או אוקי 

ולהוכיח לך שהנה... תראה איך שאפשר לפרוץ את  )ועוד כמה חסימות מהודרות נוספות(יל מי
החסימה ותראה לאיפה אפשר להידרדר עם זה... זה היה דווקא מאוד מקל על מערך 

)ואגב: באמת חלק מהחסימות ההסברה... הנה... תראה איזה קלקולים יכולים לצאת גם משם... 
מים החסימה נופלת ואז באמת יש נפילות גדולות... וביודעי ומכירי על כאלו הם באמת פחות טובות, ולפע

אבל מה נעשה... שמדובר באמת בחסימות  שנפתח להם חזית רוחנית בעקבות נפילת הרשת(
טובות!!! ואני לא מהסוג שמחפש למצא פרצות מתחת הריצפה ולהוכיח שזה לא טוב... 

כיחים שאין הבדל בין זה למשהו פחות טוב... וכן הלאה... וחוץ מזה )כי בדרך כלל זה משרת בעיקר את אלו שמו
  (אף אחד לא שילם לי לפסול מישהו... אם תשלמו נדבר 

 אז זהו!!! שבכל זאת!!! למרות שהרשת לא נופלת והכל בסיידר... 
בכל זאת יש פה סכנה רוחנית!!! דא עקא שהסכנה הזו היא משהו ברובד הרבה יותר 

שהחרדי השטחי והרדוד לא אמור להבין את זה... אז מה עושים??? כאן פנימי ועמוק 
הכי קל זה להגיד לחרדי המצוי... תקשיב... יש בזה דברים מאוד גרועים... ואל תשאל... 
מה שנקרא: גישה מערכתית!!! אל תתווכח... אמרתי לך שיש פה בעיות ותכופף ראש 

ך באמת לדבר עם מי שלא מבין עניין... ותעשה מה שאומרים לך... ויתכן מאוד שככה צרי
אז זהו!!! שהפעם המאמר הזה מיועד לאלו שמתעקשים להבין... ואני מבין אותם... אבל 

 תבינו!!! מי שמתעקש להבין זה רק בתנאי שהוא מספיק ברמה בשביל להבין עניין... 
שמונה  אז זהו!!! שאנחנו כעת לא מדברים על נפילות רוחניות מהסוג של האמא שעזבה

וזה ילדים ונהייתה חילוניה וכדו'... אנחנו כעת מדברים על רובד הרבה יותר פנימי... 
 הנושא של פורים!!!!!

הבעיה באינטרנט הכי חסום והכי כשר שהוא פשוט ממכר... נקודה!!! ושאף אחד לא 
ז אני לא יבלבל לי את המוח... כי... כי בזה גם אני כבר מבין לצערי...  וברגע שזה ממכר... א

פה!!! וברגע שאני לא פה!!! זה האסון!!!! לאבא שבשמים זה מספיק... הוא לא צריך 
ילות וטריפות בסעודת אחשוורוש ללא חסימה... גם כשיש חסימה מהודרת כל נבאושאני 

של מרדכי אבא שבשמים כועס... איפה אתה בני... למה אתה לא איתי?? למה אתה נהנה 
 ה איתי???מהרשע?? למה אתה לא נהנ

 א מפיג את השעמום שלך אצלי?? למה אתה בורח לשם?? למה אתה ל
--- 

לי יש בבית גישה למייל.. ואני מוצא את עצמי בעבודה עצמית לא לבדוק כמה פעמים 
יע מישהו... כמו שפותחים את הפריז'ידר לראות אם נולדה שם עוד איזה ביום אם הג

ואתה  אני נלחם עם עצמי יום יום לא ללכת למייל... וזו עבודה יומיומית!!!עוגת גבינה... 
מבין לבד שאם כל שעה אני רוצה לפתוח את המייל... זה לא עניין של טירחא!!! יש פה 

... האם הגיע שם משהו... וזה עוד ברובד הכי משמעות שאני לא פה... הראש שלי שם
בסיסי של מייל בלבד... אז מה תגיד על מי שמקבל ונחשף לנייעס ולעדכונים שוטפים 
בכל רגע נתון... מה קורה הרגע בסוריה... ומה ההתפתחות הדרמטית במחלוקת פלוני 

 ובהשמצות אלמוני... 

והכי הכי: אתה לא אתה לא בבית... אתה לא עם האשה והילדים...  ה!!!אדוני: אתה לא פ
אני רוצה להגיד לך כלל ברזל: על כל חצי שעה גלובלית שאתה יושב מול המייל...  עם ה'...

כי בחמש דקות שנחשפת לחדשות  אתה לא פה!!!יש לפחות ארבע שעות נוספות ש
מסוימות...  הנתון ממשיכים ללוות אותך אח"כ... ואתה כל הזמן מחכה לחמש דקות 

אבא שבשמים רוצה שאני  אני לא פה!!!מול המחשב...  בקיצור:  הבאות שתוכל להיות
אהיה איתו ואני לא איתו!!! ופה מתחילה הבעיה... לך תסביר לחרדי שטחי מה הבעיה לא 
להיות עם ה'... מה הבעיה לא להיות פה... הוא בכלל לא ב"תורת..." ממתי הוא היה פה... 

... שעליו מדברים שצריך להיות כאן... אבל הוא הזה ש-הוא עדיין לא יודע בכלל מי זה ה
אברך בן עליה שמבין עניין... יודע שה' רוצה אותי איתו!!!! ה' רוצה שאני אהיה ממוקד 
איתו!!! ובינינו... אם ההטחת דברים שלי לא מתאימה לך אתה לא חייב להסכים איתי... 

ם הילד שלנו דא עקא שהילדים הם הראשונים שמזהים את החולשה הזו... לא לחינ
)וזה עוד במקרה הטוב... כי אם הוא כבר לא עושה מדבר "יותר מידי בקול" כשאנחנו מול המחשב... 

לך את זה... זה אומר שהצלחת לסתום לו את הפה במתוקים או בשלל סחטנויות שהוא זיהה שזה הזמן להוציא 

אתה מבין טוב מאוד על מה אני ובינינו...  ממך... ואח"כ זה פוגש אותך בחוסר גבולות מול הילדים(
מדבר... ואתה גם מבין לבד שאני בכוונה מדבר על הילדים ו... ו... ולא על האשה... כי זה 

  כי זה ככה!!כבר בשיחות יותר סגורות... ואל תגיד לי שזה לא ככה!!! 
בקיצור: הבעיה היא לא העבירות שיש באינטרנט... זה לא הלשון הרע שיש שם... ולא 

שעלולה ליפול ומי יודע לאן תגיע... זה נכון בייחס לאלו ש"לא בתורת" אבל מי הרשת 
שהוא ב"תורת..." הגיע הזמן שנבין שה' רוצה שנהנה ממנו!!! שנהנה מהמתנות שהוא 
נתן לנו... שנפיג את השעמום שלנו מולו!! בקיצור: שנהיה איתו!! וזה חשוב לבורא עולם 

 "מפני מה נתחייבו וכו'..." לא ברמה של המלצה אלא ברמות של 
 מרצוןאם נצא מפורים בקבלת התורה ברצון ונחליט להציב לעצמנו גבולות בנושאים אלו 

 לנצח ותקוותם לדור ודור...  תיאז שושנת יעקב צהלה ושמחה... תשועתם הי
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לקבלת הגליון בפקס יש לחייג 
מדי שבוע למס’:  073-3518015
לשותפות בהפצת דברי התורה
 ניתן לפנות למס’ 053-3145900

בברכת פורים שמח
יצחק גולדשטוף

 מעניני הפרשה 
מרחשת הוא מאכל החביב אצל הכהנים

ְוָכל ַנֲעָׂשה ַבַּמְרֶחֶׁשת ְוַעל ַמֲחַבת ַלֹּכֵהן ַהַּמְקִריב ֹאָתּה לֹו ִתְהֶיה 
)ז' ט'(

את  הפסוק  הקדים  הכהן,  אכילת  מצות  לענין  מדוע  לעיין  יש 

מנחת מרחשת, ולעיל בפרשת ויקרא )ב' ה'( לענין מצות הקרבה, 

הקדים דין עשיית המחבת ואחרי זה מחרשת.

ותירוץ נפלא כתב רבינו בספרו, ומסיים 'וצריך עיון אם זה אמת'.

הפה  דיבור  על  שמכפר  מחבת,  את  הקדים  ויקרא  בפרשת 

)מנחות ס"ג א'( שהיא עבירה עם מעשה, ואילו מרחשת מכפר 

סיבה  היא  מעשה  על  שכפרה  הדבר  ויסוד  הלב.  הרהורי  על 

להקדים, כבר מצינו בגמרא )זבחים פ"ט א'( שדם חטאת קודם 

לעולה כי מכפר, ]והרי עולה גם מכפר על הרהור הלב )זבחים ה' 

ב'(?, ורואים שכפרה על מעשה יש לה חשיבות וסיבה להקדים[. 

המשובח  את  כותבים  אכילה,  דיני  שהוא  צו,  בפרשתן  אבל 

נעשה  שהוא  יותר  חביב  ומרחשת  הכהנים,  אצל  יותר  והחביב 

בהרבה שמן, ומצינו בפסחים )ל"ו א'( שעיסה שנילושה בשמן 

היא מצה עשירה כדרך העשירים, ולענין אכילת קדשים החביב 

קודם )ירושלמי סוף סוכה חמץ קודם למצה שהוא חביב( ולכן 

הקדים מרחשת שהיא חביבה יותר.

  )שבענו מטוביך(                    

בענין המנהג לרקוע ברגלים בהזכרת המילה המן
רבינו  בפורים, מקפיד  מגילת אסתר  את  בכל שנה כשקוראים 

מצות  לקיים  ברגלו  לרקוע  המן,  השם  כשמזכירים  פעם  בכל 

מחיית עמלק, וכמנהג שהובא במשנ”ב )סימן תר”צ ס”ק נ”ט(, 

והראה שבמדרש )מדרש פנים אחרים נוסח א’, עה”פ הפיל פור 

הוא הגורל( מובא, שהמן מרגיש את זה ומצטער בזה בכל שנה.

ועובדא הוי, בבית כנסת שכמה מתפללים ביקשו להפסיק את 

לזקנים  מפריע  וגם  רבה,  לאריכות  גורם  שזה  בטענה  המנהג 

אל  עלו  הכנסת  בית  גבאי  טענות.  ועוד  רעשים  סובלים  שלא 

רבינו ושאלו בדעתו.

הוא ענה להם שבשום אופן אין לבטל מנהג זה המוזכר בהלכה, 

והורה להמשיך כרגיל כמו שהיה, ומי שקשה לו יעשה מנין אחר, 

אך לא לבטל את המנהג הוותיק.

)שבענו מטוביך(

לישון  ונשכבתי  יין  שתתי  בחיוך:  רבנו  לי  אמר  תשס”ח  פורים 

בזה  שגם  ואפשר  נרדמתי,  לא  אך  ידע,  דלא  עד  מצות  לקיים 

שרוצה לישון גם מקיים המצוה, ונימא - עד דלא ידע, ולא עד 

בכלל... אח”כ אמר: פעם אחת השתכרתי בפורים, ולא בכוונה, 

ומזה  יין  קצת  נתנו  אחד  כל  ואצל  הישיבה  לראשי  הלכנו  כי 

לי  ואמר  הביתה,  במונית  איתי  לנסוע  צריכים  והיו  השתכרתי, 

לשתות  מנהגי  כלל  ובדרך  התורה.  רוצה  זה  לא   - איש  החזון 

מעט ומשפיע על הראש, ואני הולך לישון.

)כל משאלותיך(

לפני הסעודה, נכנסתי עם ידידי שהביא את בנו בן ג’ לחלאקה, 

ואמר רבנו: הרי העושה מלאכה בפורים אינו רואה סימן ברכה 

לעולם, ולא יצמחו לו שערות. המשיך וסיפר: פעם אחת בפורים 

אבא תיקן כיסא שנשבר, ומאז תמיד היה חוזר ונשבר.

סעודת פורים תשע”א שאלתי, מה הביאור במה שמביאים בשם 

שבפורים  הכוונה,  פשטות  בדרך  כפורים?  שכיפורים  הזה”ק 

היתה סכנה ביום המלחמה, והם שבו בתשובה, ולכן פורים זה 

זמן לתשובה גם לדורות.

מה  פורים  שושן  היום  שאלתי:  לסעודה,  בדרך  פורים  בשושן 

אומרים אחד לחברו? אפרילאכער גוטען ספק שושן פורים.

רשכבה”ג מרן שה”ת שליט”א:
“ועד הרבנים הוא שלוחי דידן לקיום מצות מתנות לאביונים 

בהידור ביום הפורים וכן ראוי לנהוג”
רשכבה”ג  שנה:   80 מזה  ישראל  בעם  ביותר  הקשה  השנה 
שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א מקבל לידיו את הדו”ח 
המלא של חלוקת מאה ועשרים מליון ש”ח על ידי ועד הרבנים 
לעניני צדקה בארה”ק, מרן שליט”א אמר בהתפעלות כי מי 
ושומרים  הכל,  שחילק  כמו  לו  נחשב  הרבנים  לועד  שתורם 

עליו משמים.

גליון זה נתנדב
לכבוד איש חי ורב פעלים

דר. יוסף דוב בן מלכה יזכה 
לברכה והצלחה, לבריאת 

הנפש והגוף ולאריכת ימים 
ושנים טובים.  ביחד עם ב״ב 

וכל הנילווים להם אכיה״ר



)מערכת וארכיון “דברי שי”ח” שומרת לעצמה את כל הזכויות ואין להעתיק ללא רשות(.

ביאור למכתבי הגאון מרוגוצו'ב
סיפר רבינו פעמים רבות, שפעם הביא לו רב זקן בשם הרה"ג רבי 
ירמיהו פריד זצ"ל )היה רב בזסלו שבליטא, ובהמשך חייו התגורר 
בארץ הקודש בתל אביב ושימש שם כדיין, ובסוף ימיו עבר לגור 
אב  נלב"ע  פונבי'ז,  בישיבת  תפילתו  מקום  את  וקבע  ברק  בבני 
לכתוב  וביקש ממנו  תש"ל( עשר מכתבים שקיבל מהרוגצ'ובער, 
על זה מקורות, כי כידוע הגאון ז"ל היה כותב בקיצור נמרץ מאוד.

רבינו אכן כתב ביאורים ומקורות נפלאים למכתבים, ור' ירמי' אף 
שילם לו את טירחתו, אך מאז עבר זמן רב, ור' ירמי' נפטר, ואינו 

יודע מה עלה בגורל המכתבים.

ברוך המשיב אבידה
והנה בחודש אדר תשע"ז, הגיע אל רבינו אחד ממקורביו )הרי"ת 
דרדק שליט"א( וסיפר שחזר מחו"ל ומצא אצל יהודי אחד תכריך 
מכתבים של הרוגוצ'ובער עם ביאורים מרבינו, ובא להראות לשאול 

אם רבינו מכיר הכתבים.
ושמח  התרגש  רבינו 
מאוד,  גדולה  שמחה 
אצלו  שישאיר  וביקש 
אלו  ואכן  העתק, 
חיפש  שהוא  המכתבים 
המכתבים  אחד  ומלבד 

שמשום מה נעלם.

פרסום ראשון: צילום כתב היד ששלח הרוגוטשבער על גלויה 
להר"ר ירמי' ז"ל

העתק הגלויה הנ"ל בכתב 
ידו הנאה של רבינו, 

בתוספת מקורות והערות

כריכה נאה
שליט"א,  הכהן  שמואל  להר"ר  אמר  רבינו  חודשים,  כמה  ואחרי 
שהיה מסדר באותו תקופה עבור רבינו את כרכי הש"ס שלו ועוד 
הללו  הדפים  את  גם  שיכרוך  ומהודרת,  חדשה  לכריכה  ספרים 

באותו  שנדפס  חנוכה  על  חוברת  עוד  לזה  ויצרף  קשה,  בכריכה 
הזמן, כדי שהדפים יישמרו באופן מכובד.

ושאל ר' שמואל מה לכתוב מבחוץ, ואמר לו תכתוב ''כתבים מרבי 
יוסף ראזין בעל הצפנת פענח'', ושאל אם להוסיף 'עם ביאורי דרך 
לו  והודה  הערות'.  'עם  תכתוב  אמר,  ובסוף  סירב  ורבינו  אמונה', 

בברכת יישר כוח.

''עם כתבים מרבי יוסף ראזין בעל הצפנת 
פענח, עם הערות''

הכיתוב שעל הכריכה על פי בקשת רבינו

צפנת פענח החדשות
עילית,  במודיעין  המתגורר  חכם  תלמיד  אברך  תשס"ט  ובשנת 
הצליח להשיג מכתבים רבים מבעל הצפנת פענח שלא הודפסו, 
המכתבים,  אחרי  החיפושים  במהלך  ספר,  לכדי  אותם  והכין 
בין  לו  בו כתב  זצ"ל,  הוא קיבל מכתב מעניין מהגרמ"י לפקוביץ 
זקן שהציל  רב  היה  ברק  בני  בעיר  כאן  מציע,  אני  "עוד  הדברים 
עצמו ממדינת רוסיא, והיה לו כמה מכתבים מהרוגצב'ר, ונתן זה 
למרן הגאון רבינו חיים קניבסקי שליט"א, והוא סידר לו קונט' עם 
או שיודע איפה  נמצא אצלו הקונט'  מראה מקומו, מסתמא הוא 

אפשר להשיג..."
ואכן כאמור לעיל, המכתבים נמצאו והם אכן הודפסו בשו"ת צפנת 
הודפס  וכאשר  רבינו,  הערות  עם  הספר,  בראש  החדשות,  פענח 
מזה  שיהיה  'התפללתי  ואמר,  התרגש  אותו,  קיבל  ורבינו  הספר 

נחת רוח להמחבר'.
ונוסף  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  ממרן  במכתב  מתעטר  הנ"ל  הספר 

עליו חתימת רבינו שליט"א.
בפעם אחרת התבטא רבינו באוזני המו"ל, 'בזמנו הוא נחשב גדול 
מונח  היה  התורה  כל  הרוגוצ'ובער  אצל  אותו.  שאלו  כולם  הדור 

אצלו בקופסה'.

ָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות  
על גדולי הדורות

חדש! עובדות חדשות ונדירות מפי רבינו מרן שליט"א!
מדור ָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות - לשבועות הבאים בעזה”י

פרשת שמיני – מרן הגרי"ח זוננפלד זי"ע, ירושלים )יו"ד י"ט אדר ב'(
גליון פסח – מוגדל – אודות הגה"צ רבי אריה לוין זצ"ל ומשפחתו )יו"ד ט' ניסן(

פרשת אמור - אודות גיס רבינו הגאון רבי שאול ברזם זצ"ל )ו' אייר(
נשמח לקבל מקוראינו הנאמנים מסמכים, תמונות, עובדות ומעשיות הקשורים להנ”ל

שר התורה בדורו הגאון רבי יוסף ראזין 'הרוגוטושבער' זי"ע 

בקשה: מי שתח"י או היודע על כתבים גליונות ואגרות מהגאון ז"ל 
מתבקש לפנות למייל tp089744873@gmail.com , או למערכת 
טל  עילית  מודיעין   89/10 המשפט  נתיבות  החדשות  פענח  צפנת 
כתבי  עורכי  את  מאוד  ועודד  חיזק  שליט"א  רבינו   ,08  9744873

הרוגוצו'בער זצ"ל, ואף כתב מכתב מיוחד לסייע בזה.


