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קחו בחשבון שבמסכת יבמות 49 דאים בלבד נחשבים למורכבים יותר, 
בעוד ששפר המסכת דומה לכל מסכתות הש"ס הפחרות, יש נושפים 

מפוד מעניינים ולפ מורכבים, יש מושגים חדשים, ויש גם לפ מעט 
פגדתות מעניינות מפוד. זפת מסכת מלפת מתיקות, לפ לוותר עליה!!! 

 הדרן עלך סדר מועד והדרך עלן!!! - מגידי השיעורים המאורסמים של 'דרשו' הרה"ג רבי פארים סגל 
והרה"ג רבי מפיר שארכר, משתאים פת קורפי 'לקרפת שבת' בהרגשה המיוחדת שהם חוו עם סיום סדר מועד

פליעזר )לייזר( רוט 

731 יום אחרי שכלל ישראל החל ברוב התרגשות ללמוד את פרק 
'יציאות השבת' שבמסכת שבת, סיימו המוני בית ישראל בקול רינה 
את  השלימו  ובכך  חגיגה,  שבמסכת  האחרון  הדף  את  חוגג  והמון 
יום  )פרט למסכת ברכות(  ימים,   731 כל סדר מועד, במשך  לימוד 

אחר יום, ללא לאות וללא הפסקה. 
ביותר  הגדול  הסדר  של  סיומו  עם  הזה,  המיוחד  הדרך  ציון  לכבוד 
בש"ס הבבלי, ביקשנו לשוחח עם שני אנשים מאוד מיוחדים, שיש 
הרגע  אל  להגיע  לומדים  אלפי  של  בהצלחתם  מכריע  חלק  להם 
שני  סגל,  אפרים  ר'  והרה"ג  שפרכר  מאיר  ר'  הרה"ג  הזה:  המיוחל 
ומצולמים  מוקלטים  שיעורים  המוסרים  ב'דרשו',  שיעורים  מגידי 
בסגנונות מיוחדים, בלשון הקודש ובאידיש, לעשרות אלפי לומדים 
מי  בבית,  מי  ביומו,  יום  מדי  שלהם  לשיעורים  המאזינים  קבועים 
או  שלו  העבודה  למקום  בדרכו  לאוטובוס  בהמתנה  ומי  ברכב 

לשמחה משפחתית. 

מסיימים סדר מועד, פיך ההרגשה?
שמאחוריך  כך  על  לחשוב  עילאית!  ההרגשה  סגל:  אפרים  הרב 
הקלטת 736 שיעורים!! תכפיל זאת בשניים ]אידיש עברית[ מדובר 
והכנה  לימוד  – כשמאחורי כל שיעור שעות של  ב-1,472 שיעורים 
צריך  ולפעמים  מדויקות,  בהקלטות  מרובה  וטרחה  מדוקדקת, 

ו-5 פעמים קטעים מסוימים עד שהדברים יהיו ברורים  להקליט 4 
ומובנים. 

להיזכר בכל הרגעים המרגשים של סיום מסכת נוספת, מי מדבר על 
השמחה בסיום מסכת כמו עירובין בה ההשקעה היתה יוצאת דופן 

באופן מיוחד. 
תש"פ  בשלהי  למשל  כמו  יותר,  המאתגרים  ברגעים  גם  ולהיזכר 
תחלואה  כדי  תוך  שיעורים  הקלטת   - עירובין  מסכת  של  בעיצומה 
ב'קורונה' באולפן מאולתר שנבנה בבית עקב הבידוד, כאשר ההקלטה 

נעצרת מדי פעם לטובת שיעול שמקל על הליחה החונקת...

המשך בעמוד 26

הרב מאיר שפרכר )מימין( הרב אפרים סגל )משמאל(
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כשפני מעיין בסארים חדשים שמוציפים, יש כפלו שפני ממש מתאעל 
מהם ויש לי חלישות הדעת מהבקיפות הפדירה, עד שפמר לי חתני הגפון 

רבי חיים ארץ שליט"פ, שיש כיום מפגרי מידע שניתן להגיע פל המידע 
בלחיצת כאתור, ושם הם מסתכלים ויודעים פת הכל... כך זה יכול להיות 

גם בפדם עצמו! הופ יודע הכל, פבל כלום לפ שייך פליו. יש לו רק מחשב 
ברפש, פבל הופ לפ מושאע מזה מפומה!

הגפון הגדול רבי ברוך דב אוברסקי שליט"פ, על סוד ההצלחה בחינוך

"הופיל וקרבנות טהורים והתינוקות טהורים, יבופו טהורים 
ויתעסקו בטהורים" )מדרש(

אני זוכר כשעוד גרנו בחוץ לארץ, היינו תקופה בוילנא, גרנו שם בבית 
עם חצר. היינו ילדים, והיו שם גם ילדים גויים, ואבא מרן ראש הישיבה 
של  לבית  להיכנס  לא  תקפיד,  אחד  דבר  "על  לי:  אומר  היה  זצוק"ל 
הגויים ולא להכניס אותם לבית שלנו! לשמור על הבית!". כששומרים 

על הבית יש ילדים טובים!
הוא  יהודי  שבית  ותדעו  ביתכם,  על  תשמרו  העצה:  את  לכם  אגיד 
בית קדוש ומיוחד. עם הבדלה מוחלטת מן הגויים. אם תהיה הבדלה 
והילד ירגיש את זה, הוא ירגיש שהוא לא נמצא סתם באיזה בית, אלא 
הוא נמצא בבית המקדש! הוא רואה בבית את האבא ואת האמא, וזה 

גם מחייב את ההורים להראות את הדוגמא האישית בשלימות!
שלמה המלך אמר: "טוב שם משמן טוב". מה זה שם טוב? שבעיתונים 
יהיה כתוב עליו הרבה - זה לא שם טוב! אומרים חז"ל: שמן טוב נותן 
ריח אבל עד איפה מגיע הריח? עוד חדר ועוד חדר ובסוף נגמר. שם 

טוב הולך מסוף העולם ועד סופו, על מה מדובר כאן?
בעולם יש מרביצי תורה. למשל בישיבות יש ראש ישיבה, יש משגיח, 
שיעורים.  מוסרים  הם  תמיד  שלא  ישראל  גדולי  גם  ויש  רמי"ם,  יש 
מה ההבדל בין אדם גדול לכל מוסר תורה? ההבדל הוא עצום: אחד 
שלומד תורה מרבו, הוא צריך לשמוע ממנו מה שהוא אומר. מי שרק 
שיעור  אומר  הרב'ה  הארץ.  עם  יישאר   - היום  כל  הרב  על  מסתכל 
והתלמיד שומע את התורה. לעומת זאת כשעומדים על יד צדיק לא 

צריכים לדבר בכלל, עומדים ומתעוררים!
כשהייתי נכנס אל מרן הרב מבריסק זצוק"ל, עוד לפני שהייתי שומע 
החזו"א  מרן  אצל  היה  גם  כך  אברי.  כל  רועדים  היו  כבר  דבריו  את 

זצוק"ל, וככה אצל כל גדולי ישראל. זה נקרא 'שם טוב'. יש רב שלפני 
רואה אותו כראות מלאך אלוקים.  לומד. אני  שהוא מלמד אני כבר 
כשיש אדם גדול, זה משפיע בכל העולם! זה אחד מהיסודות: צריך 
שהרב יהיה גם מושלם, שהתלמיד יראה שזו הדוגמא שלו! אחר כך 

כמובן הוא גם מלמד תורה, זה אחד מהיסודות העיקריים!

מפיזה גיל מתחילה ההשאעה על התלמידים? 
הגפון הגדול רב"ד שליט"פ: השפעת תורה מתחילה מהגיל הרך, ולא 

רק מתחילה, אלא שם זה יותר חשוב ומסוכן.
והיתה  בנין,  מהנדס  היה  אחד  אם  טועה!  הזה  בגיל  מחנך  אם  אבוי 
כמה  אחרי  אבל  מאומה,  נראה  לא  כעת  אמנם  ביסוד,  קטנה  טעות 
ישראל,  כלל  של  היסוד  את  כשמתחילים  יתמוטט.  הבנין  כל  שנים 
טעות קלה איננה טעות קלה, כי עכשיו לא מרגישים, אבל אחרי זה - 

Aharon Krohn/Flash90

לתשומת לבכם: בעקובת חג הפורים לא תופץ מהדורה מודפסת של 
לקראת שבת בשבוע הבא

העלון יופץ במיילים אי"ה ביום רביעי י"ג אדר
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מי יודע מה יהיה מזה? היסוד מהגיל הרך יותר חשוב! גם אחר כך צריך 
להיזהר, אבל זו כבר לא סכנה כל כך גדולה, כמו בגיל הרך שיכול כל 

הבנין להתמוטט – וזה מדיני החינוך.
חייב  מלמדים:  איך  על  ערוך  בשולחן  הכתובה  חשובה,  נקודה  עוד 
אדם ללמד את בנו תורה, ולא רק אבא, כל חכם חייב ללמד את ילדי 
לבניך" אלו  "ושננתם  זה כתוב בתורה? שנאמר:  היכן  ישראל תורה. 
התלמידים. תלמידים קרויים בנים. שואלים חז"ל: מאיפה אתה יודע 
שגם הרב נקרא אבא? יש עוד פסוק: "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו".

תמיד הייתי מתקשה: הגמרא אומרת שהרב יותר חשוב מאבא, אביו 
הביא אותו לחיי העולם הזה, ורבו מביאו לחיי עולם הבא. הרב מלמד 
אחד  שאלה:  אותך  אשאל  מאבא!  יותר  הוא  אז  חיינו,  שהיא  תורה 
נכנס  הוא  אחת.  תרופה  לקנות  כסף  רק  לו  ויש  מסוכן,  חולה  שהוא 
לבית מרקחת, משלם הרבה כסף, הרוקח נותן לו את התרופה והוא 
נשאר בחיים, אז הרוקח הוא אבא שלו? לא! הוא לא יודע אפילו את 

שמו!
יש בכירורגיה השתלת לב, וזו כבר התקדמות. נכנס אדם עם לב חולה 
לבית חולים. הרופא מרדים אותו, מכניס לו לב חדש, ממש אבא שלו, 
נתן ל ואת הלב! הרופא אפילו לא יודע מי החולה, אצלו הוא מספר, 

מספר זה וזה ברשימה, זה לא אבא!
גם בית מרקחת,  נותן  נותן את חייו! חיים  נותן חיים! אבא  אבא לא 
גם כירורג, זה לא אבא! אבא נותן את חייו! לתת את חייו זו הרגשה 
פנימית, וזה בא רק מתוך אהבה מוחלטת ודבקות בלב כאחד. גם הרב 
אבא  אני  הזאת:  ההרגשה  את  לילד  לתת  צריך  והוא  להרגיש,  צריך 
שלך, אני אוהב אותך ואת חיי אני נותן לך! כשבא מורה ללמד – דע! 

תרגיש "כעת אני בא ללמד את בני", וכולם ילדיו!
יש סיפור עם מרן המשגיח רבי ירוחם זצוק"ל: הוא פעם קם בבוקר 
ואמר:"יש לי היום עגמת נפש גדולה. תמיד חשבתי שכל התלמידים 
שלי בישיבה, הם ילדים שלי ממש. הייתה לי הרגשה כזאת. השבוע 
יותר!  מרגיש  ואני  טוב,  הרגיש  לא  לייב  משה  חולה,  נהיה  שלי  הבן 
טעיתי! אני חשבתי שזה אותו דבר, אני רואה שבכל זאת יש הבדל!"...  

כך אמר המשגיח ממיר.
דסלר  הרב  המשגיח  מרן  עם  הלך  זצוק"ל  אבא  שפעם  זוכר,  אני 
זצוק"ל לחתונה. בסוף החתונה אמר הרב דסלר לאבא: "ר' דוד, כבר 
אין לי כח!". שאל אותו אבא: "בחתונה של הבן שלך גם כן היית אומר 
כך?", המשגיח חשב רגע: "אני חושב שאם היו לי ארבע מאות בנים, 
היו  אז  להרגיש!  צריך  כך  אבל  שומעים?  ככה!"...  חושב  כבר  הייתי 
ארבע מאות תלמידים בישיבה, היום ברוך ד' יש כבר פי כמה וכמה, 

וזה מחייב יותר!
לו: תדע  לבית הספר, צריכים להסביר  לחיידר,  לישיבה,  כשילד בא 
לך: יש לך אבא בבית, אמא בית, כאן יש לך עוד אבא, אני האבא שלך 

ואני אוהב אותך אהבת נפש! תכניס את זה ללב!
ברמב"ם כתוב שאסור לכעוס על ילד. אפילו כשמרביצים בלי כעס, 
לו מכה. הם חיכו  נתנו  - לא  גדולים שכשהילד עשה איזה חטא  היו 
כמה דקות ואחר כך נתנו לו, כי הרגע הראשון זה לא נקי. זה בא באופן 

טבעי. קודם צריך להירגע, ואחר כך, אם אכן מגיע לו, לתת לו.

בתורה נאמר: "כאשר ייסר איש את בנו ד' אלוקיך מייסרך", הקב"ה 
והוא אוהב אותנו אהבת בנים, אבל ככה מטפחים  נותן לנו עונשים, 
חבלה?  נקרא  זה  מאד,  כואב  ניתוח  לילד  כשעושים  בנים.  אהבת 
הולכים לרופא שיניים גם כואב מאוד, אבל אומרים לו על זה תודה 
שאבא  זה  את  להרגיש  צריך  הילד  זה.  עבור  כסף  לו  משלמים  רבה, 
לא מעניש סתם! הוא אוהב אותי כנפשו, אבל זה יהיה התיקון שלי. 
זה  היד,  על  אלכוהול  לשים  כמו  זה  מתרפאים.  וכך   - משהו  עשיתי 

שורף אבל מחטא!
לו:  להסביר  אלא  לכעוס  לא  לתלמיד!  לתת  צריכים  הרגשה  כזאת 
'נכשלת, אבל אני אוהב אותך! אני רוצה לתקן אותך, בוא נשב נדבר!". 

במילים האלה צריך דבר עם הילד, זו חובת חינוך!

פיך ממתיקים לילד פת התורה?
הגפון הגדול רב"ד שליט"פ: ילד צריך להרגיש שהדבר הנעים ביותר 
בעולם זה ללמוד תורה: א' ב', חומש, משניות, גמרא - העיקר להכניס 
את הגישמאק! זה תפקיד לא קל, אבל זה התנאי ועל זה מתפללים כל 

בוקר: "והערב נא ד' אלוקינו את דברי תורתך בפינו".
רואה  התלמיד  אם  רק  זה  אבל  תורה,  אהבת  לילד  להכניס  צריכים 
לנשימה,  האוויר  שזה  החיים!  הם  שאלו  שידע  ככה!  הוא  שהרב'ה 
בא'  גישמאק  דבר,  בכל  גישמאק  שנותנים  רבע'ס  יש  חיינו!  הם  כי 
של  הטעם  את  הרב'ה  אצל  מרגיש  וכשהילד  בסידור,  גישמאק  ב', 

מתוקים מדבש, הוא נעשה דבוק בתורה, ודבוק בריבונו של עולם.
שאר  כי  תורה,  אהבת  שמחדיר  כזה  באופן  ללמד  להשתדל  צריכים 
דברים שנלמד את הילד - הם יכנסו לו לראש כחכמה בעלמא, כמו 
בספרים  מעיין  כשאני  בחשבון. לאחרונה,  מומחים  אנשים  שיש 
לי  ויש  מהם,  מתפעל  ממש  שאני  כאלו  יש   - שמוציאים  חדשים 
רבי  הגאון  חתני  לי  שאמר  עד  האדירה,  מהבקיאות  הדעת  חלישות 
חיים פרץ שליט"א, שיש כיום מאגרי מידע שניתן להגיע אל המידע 
יכול  זה  כך  הכל.  את  ויודעים  מסתכלים  הם  ושם  כפתור,  בלחיצת 
להיות גם באדם עצמו: הוא יודע הכל, אבל כלום לא שייך אליו! זה 
לא הוא, יש לו רק מחשב בראש אבל הוא לא מושפע מזה מאומה. 
חכם הוא רק מי שאוהב תורה, זה נותן לו את החיים! אנחנו הרי רוצים 
אהבת  להם  לתת  הראשון,  הדבר  זה  לילדים,  החיים  את  להמשיך 

תורה.
יותר  אוהב  קטן  ילד  שהרי  בקלות,  תורה  אהבת  לטעת  אפשר  אי 
ילדים  עם  ללמוד  להשתדל  צריך  דרך,  לזה  יש  אבל  לשחק.  בטבעו 
אצלי  ודחוקים.  קשים  דברים  לא  מהם,  הנאה  להם  שיש  דברים 
בשיעור בישיבה יודעים כבר כולם, אני מקפיד לא לומר: "ויש ליישב 
שהתלמידים  מה  שטוב,  מה  רק  אומרים  לדחוק?  לי  למה  בדוחק", 

מבינים, וכשמבינים זה נקרא מתוקים מדבש!
כדי להקנות לילד אהבת תורה, צריך שיבין שהוא לומד תורת ד'! לשנן 
לו: 'אתה יודע יקירי, עכשיו אני אומר לך מילה שהקב"ה ברא אותה! 
בו: אתה  ולהחדיר  וכך על הניקוד,  - אל"ף!' כך על האותיות  זה  מה 

יודע מה זה? הקב"ה הוריד כזה אור מיוחד, ואתה כבר אומר את זה!
שייכות  מרגישים  הם  ד',  בדבר  הם  שעוסקים  מרגישים  וכשהילדים 
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מרן רבי פיסר זלמן מלצר התרגש מפד, ופמר: "עס קען ניט זיין! לפ 
יתכן! פם פת עסקת במצוה הדורה וחשובה, בנתינת צדקה לעני, לפ יתכן 
שיצפ מזה האסד! משהו פחר יש כפן... עס פיז דפ דפ עאעס פנדערש..."

הגה"צ רבי גמליפל רבינוביץ שליט"פ, על זכות המצווה 

"ִמן ַהְּכָשִׂבים פֹו ִמן ָהִעִּזים" )ויקרפ פ', י'(

האזל',  'אבן  בעל  זצוק"ל,  מלצר  זלמן  איסר  רבי  סבל  מצעירותו 
ממחלה קשה בריאותיו, והוא נצרך לרפואתו לשתות מידי יום כוס 

חלב עיזים על פי הוראת הרופא.
שאהבוהו  המסורים  תלמידיו  אבל  ברשותו...  היו  לא  כמובן  עזים 
אהבת נפש, מצאו עד מהרה גוי אחד שהיתה לו עז בביתו, והסכים 
למכור כוס חלב טרי מידי יום עבור הרב. העמיד, אפוא, הרב את אחד 
מתלמידיו שיהיה אחראי בדבר, וישגיח בכל תהליך החליבה מתחילתו 
ועד סופו כדין, שלא יהיה בו חלילה חשש של חלב עכו"ם, הוא ישב 
עמו והדריכו בפרוטרוט כיצד בדיוק יעשה את מלאכתו נאמנה, היו 
לו כמה חומרות וכמה הידורים בדבר, וביקש מאד מתלמידו שיקפיד 

היטב על קיום כל ההוראות כולן, ללא שום התחכמות.
התלמיד הנאמן, פקודת רבו שמרה רוחו, הוא שמר בקפידה על קיום 
כל ההוראות לשביעות רצונו של רבינו. יום אחד נבצר מן התלמיד 
את  והעמיד  העז,  חליבת  תהליך  על  ולהשגיח  הגוי  בית  אל  לגשת 
חברו במקומו, שיגש הוא אל המקום, ויביא את החלב הדרוש לבית 

ראש הישיבה.
כל  על  ידע  לא  אך  כראוי,  בשמחה  שליחותו  עשה  החרוץ  השליח 
זמן  לחברו  היה  לא  כאשר  הרב,  עליהם  שהקפיד  הידורים  אותם 
לשבת עמו באריכות על כל פרט ופרט... והחליט המשולח בדעתו, 
שאלו הן רק חומרות והידורים, ובשעת הדחק הלא מספיק שיעמוד 
ישראל על גביו כל עת החליבה... ]ועיין יורה דעה סימן קט"ו ס"א, 

ונושאי כלים, ומעדכני השולחן שם[.
עליה  הינדא  בילא  מרת  הצדקנית,  הרבנית  אל  השליח  כשהגיע 
השלום, מחברתו בקודש של רבינו, סיפר לפניה כל הענין, שחברו 
נעדר היום והעמידו כשלוחו להביא את החלב עבור ראש הישיבה. 
ונאמנה  הרבנית שהיתה מפורסמת בפקחותה, כאשת חבר חכמה 
האזל'[,  'אבן  בספר  רבינו  של  חידושיו  כל  את  סידרה  ]היא  מאד 
החלה לחקור ולשאול אותו כיצד בדיוק היה סדר החליבה, ולאחר 
ששמעה הפרטים, החליטה בדעתה שעל אף שלא התקיימו בדיוק 
מפאת  מקום  מכל  עליהם,  להקפיד  אוהב  שהרב  הידורים  כמה 

חולשתו הגדולה של רבינו וקיום בריאות גופו, יש להקל בדבר...
כדי  האש,  פתיליית  גבי  על  החלב  סיר  את  הרבנית  אפוא  שפתה 

שיתבשל כראוי, בטרם תגיש אותו לארוחת הבוקר לבעלה הדגול.
והנה בינתיים דפק עני בדלת. היא ניגשה אל הפתח, והאיש העני החל 

לספר בפניה על מצבו העגום, וביקש והתחנן אם אפשר תרומה הגונה, 
של לא פחות מלירה שלמה... הרבנית חיפשה בארנקה, אך לא מצאה 
בו אלא אגורות בלבד... והציעה לעני בתמורה ארוחה מזינה וטעימה, 
עד  מלירה...  פחות  לא  על  במרירותו  העני  התעקש  מה  משום  אך 

שלבסוף הצליחה הרבנית לאסוף לו מפה ומשם לירה שלמה...
כל העסק הזה לקח זמן רב, כשלבינתיים רתח החלב שבסיר, ועד 
מהרה גלש כולו ונשפך החוצה... הסיר הריק שעמד על האש, נהיה 

חרוך כולו, והעלה עשן רב, וריח רע התפשט בבית...
רבי איסר זלמן ישב אז בחדר, ספון ושקוע עמוק בתורתו הגדולה, 
והנה הריח הקשה מגיע לאפו. הוא נחרד ומיהר אל המטבח, ונדהם 
לראותו אפוף עשן. הוא שאל בבהלה את זוגתו הרבנית מה קרה כאן?
עיכב  לבישול,  החלב  את  שהעמידה  כדי  שתוך  אשתו,  לו  סיפרה 
אותה עני משונה, שהתעקש דווקא לקבל צדקה של לירה שלמה, 

ואדהכי והכי גלש כל החלב מהסיר...
רבי איסר זלמן התרגש מאד, ואמר: "עס קען ניט זיין! לא יתכן! אם 
את עסקת במצוה הדורה וחשובה בנתינת צדקה לעני, לא יתכן שיצא 
מזה הפסד! משהו אחר יש כאן... עס איז דא דא עפעס אנדערש...".
האמת,  כל  לפניו  לספר  נאלצה  חרדתו,  גודל  הרבנית  כראות 
מקום  ממלא  והעמיד  החליבה,  מן  היום  נעדר  הקבוע  שהתלמיד 

שלא ידע בדיוק את כל אותם הידורים שהרב מקפיד עליהם...
זכות  "אדרבה,   – עילאה  בשמחה  הרב  פני  צהלו   – אפוא"  כן,  "אם 
'מצות הצדקה' עמדה לנו, להצילנו מחלב זה שיש בו חשש נדנוד של 

איסור"...

)מתוך 'טיב המעשיות'(
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אעם בערב יום הכיאורים, נכנסתי פל מרן הגרפי"ל שטיינמן זצוק"ל, כדי 
לבקש פת ברכתו. הרב ישב במקומו ודרש בפגדה, והקשה על הגמרפ הפומרת 

שרבפ ופביי שניהם היו מבית עלי, פולם רבפ שעסק בתורה זכה לחיות 
פרבעים שנה, ופילו פביי שעסק בתורה ובגמילות חסדים חי שישים שנה

הגפון רבי שלמה לוונשטיין שליט"פ: גמילות חסדים נותנת סיעתפ דשמיפ להצלחה בתורה

"ָפָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן" )ויקרפ פ', ב'(

פעם בערב יום הכיפורים, נכנסתי אל מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, 
כדי לבקש את ברכתו. הרב ישב במקומו ודרש באגדה, והקשה על 
הגמרא האומרת שרבא ואביי שניהם היו מבית עלי, וכידוע על בית 
עלי חלה קללה נוראה, שכל צאצאיו ימותו בצעירותם, אולם רבא 
שעסק בתורה זכה לחיות ארבעים שנה, ואילו אביי שעסק בתורה 

ובגמילות חסדים חי שישים שנה.
הקשה רבינו: וכי מה חשוב יותר, תורה או גמילות חסדים? אין ספק 
שחשיבות לימוד התורה עולה לאין ערוך על כל המצוות האחרות. 
פרותיהם  אוכל  שאדם  דברים  "אלו  א(:  א,  )פאה  אומרת  המשנה 
ואם  אב  כיבוד  הן,  ואלו  הבא  לעולם  לו  קיימת  והקרן  הזה,  בעולם 
כלה  והכנסת  חולים  וביקור  אורחים  והכנסת  חסדים...  וגמילות 
לימוד  חשיבות  כלומר  כולם".  כנגד  תורה  ותלמוד  המת...  ולוויית 

התורה עולה על כל האפשרויות לגמילות חסדים.
וכמובן  ישוו בה",  "וכל חפציך לא  ג, טו(:  נאמר )משלי  זאת  מלבד 
שאפילו  אלא  גמרא,  לדף  שווים  שאינם  הגוף  לחפצי  הכוונה  שאין 

חפצי שמים אינם משתווים לתלמוד תורה.
מכהן   – מפנינים  היא  "יקרה  ע"א(:  לח  קמא  )בבא  אומרת  הגמרא 
משמעות  את  לעצמנו  נתאר  הבה  ולפנים".  לפני  הנכנס  גדול 
הכיפורים,  יום  יגיע  וכאשר  המשיח,  יבוא  מה  זמן  בעוד  הדברים: 

יסעו כולם לירושלים, כדי לראות את עבודת הכהן הגדול.
הגולה  בני  כל  אף  אלא  ירושלים,  רחובות  את  נמלא  אנו  רק  לא 
שיתקבצו מכל העולם כולו, ועמם כל המתים שמתו במהלך אלפי 
שנות הגלות, שיקומו לתחיה. הצפיפות תהיה גדולה, אולם כאשר 
ישתחוו כולם יתרווח המקום באופן ניסי, ואז נזכה לראות את הכהן 
ניתן  זקנו  ה' צבק-ות, על  יהיה כמלאך  הגדול, אהרן הכהן, מראהו 
יהיה להבחין בכמה טיפות שמן, שנטפו בשעה שמשח אותו משה 
לכהן גדול, וכל חייו היה מצטער אהרן שמא מעל בשמן, עד שמן 
הזקן  על  יורד  הטוב  "כשמן  ב(:  קלג,  )תהילים  לו  אמרו  השמים 
עבורך  נחשב  לא  הדבר  כלומר  מידותיו",  פי  על  שיורד  אהרן  זקן 
שהיה  פעם  ובכל  ניסית,  היתה  הזה  השמן  של  מציאותו  כמעילה. 
אהרן צריך לספר את זקנו, היה השמן עולה למעלה, ולאחר מכן שב 

ויורד בחזרה.
הכהן הגדול יעמוד בקדושה ובטהרה, ואנו נבחין כי לשון הזהורית 

אדומה לגמרי – ופחד נורא ימלא את לבנו. לאחר מכן יפרשו סדין 
של בוץ, אהרן ירד לטבול, ולאחר שהוא יתקדש בקדושה נוספת על 
קדושתו, הוא ילבש בגדי לבן, ומראהו של הכהן הגדול, שזקנו הלבן 

יורד על מידותיו והוא לבוש בגדי לבן, יחריד את לב העם כולו.
או אז נבחין כי הוא כבר מחזיק את המחתה עם הגחלים ביד אחת, 
והנה הוא עומד להכנס  וביד השניה הוא אוחז כף מלאה בקטורת, 

לקודש הקדשים... הפחד והמתח ירקיעו שחקים!...
הוא  "אתה  לו:  ויאמר  מי,  לאי  אהרן  יקרא  האחרונות,  בדקות  ואז, 
זה שהזכרת לפני את אביך החולה? אם רוצה הנך שאזכיר את שמו 

בקודש הקדשים, אמור לי כעת מה שמו?".
האם נעלה על דעתנו שהוא ישיב לכהן הגדול: "תודה רבה, אך אין 

צורך. אזכיר את אבי בעוד זמן קצר על דף הגמרא שאלמד"?!...
גדול  מכהן  יותר  יקרים  התורה  דברי  הגמרא:  דברי  בדיוק  אלו  אך 

הנכנס לפני ולפנים!!...

באבות דרבי נתן )פרק אחד וארבעים( מובא, כי רשב"י הגיע לבקר 
כך  ומתוך  בייסוריו,  המתפתל  מעיים  חולי  בעל  אדם  וראה  חולים, 

החל לגדף.
העיר לו רשב"י: "ריקא, אם מילא אתה מדבר, אמור דברים של טעם 

והתפלל לה' שיצילך".
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במקום להאזין לדבריו נענה האיש ואמר: "רב! הלוואי שמה שיש לי 
יהיה לך"...

תגובתו של רשב"י היתה: "ראוי אני לכך, משום שעזבתי דברי תורה 
דברים  נקראת  חולים  ביקור  מצוות  שכן  בטלים,  בדברים  ועסקתי 
בטלים ביחס ללימוד התורה, כפי שנאמר: כל חפציך לא ישוו בה". 
יכולה  היא  זו,  מצוה  לקיים  המסוגל  בעולם  אחר  אדם  אין  אם  ורק 

להעשות על ידי לומד התורה"...

אם כן – הקשה מרן – כאשר אביי ורבא למדו, ואביי הפסיק משום 
ולימוד התורה  וכלה, הלא רבא המשיך ללמוד.  שהלך לשמח חתן 
גדול יותר מגמילות חסדים. מדוע, אפוא, רבא חי רק כארבעים שנה 

ואילו אביי האריך ימים עד גיל שישים?
ספק  אין  מים?  או  בשר  יותר,  מזין  מה  הנוכחים:  את  מרן  שאל 

שהבשר מזין יותר, אך גם אותו לא ניתן לבשל ללא מים...
על דרך זו יש לומר, שודאי שתורה חשובה יותר מגמילות חסדים, אך 
כדי שהלימוד יצליח ותהיה ללומד סיעתא דשמיא, חייבים גמילות 
חסדים, ולכן אביי שעסק בתורה וגמילות חסדים, זכה לחיות שנים 

רבות יותר.

נסיעה למען חיזוקו של הזולת
כ'ותיקין'  שחרית  תפילת  רבות  שנים  מתפלל  היה  כידוע,  רבינו, 

בבית הכנסת 'איצקוביץ'.
פעם ניגש אליו יהודי שהיה בהתחזקות ואמר לו: "הרי הרב הולך כל 
בוקר ברגל מהבית לבית הכנסת איצקוביץ, אולי הרב מסכים שאקח 

אותו ברכבי?".
דופק  היה  היהודי  בוקר  לפנות  יום  כל  ומאז  להצעה,  הסכים  רבינו 

בדלת, והרב יוצא ונוסע עמו לאיצקוביץ.
אחר שנה וחצי היהודי הזה הוצרך לטוס לחו"ל למשך עשרה ימים, 

ולפני שנסע פנה למישהו, וביקש שיחליף אותו ויקח את הרב.
בשעה חמש בבוקר דפק הלה בדלת. רבינו פתח, וכשראהו שאלו 

מה רצונו. ענה לו: "פלוני לא יכול לבוא לקחת את הרב, ואני באתי 
במקומו".

"ראה נא", אמר לו הרב, "בשנים האחרונות כמעט ואינני הולך ברגל. 
לכל מקום לוקחים אותי ברכב וכל ההליכות שלי הן מהרכב לבית 
הוא  ללכת  קצת  להמשיך  שיכולתי  היחיד  המקום  לרכב.  ומהבית 
שאני  היחידות  הדקות  חמש  הן  אלו  בבוקר.  הכנסת  לבית  מהבית 
יכול ללכת. בא אותו יהודי והציע לקחת אותי ברכבו. באמת אינני 
צריך שיקח אותי, אבל עשיתי חשבון: הוא רוצה להתחזק, ואם הוא 
ותיקין  להתפלל  להתמיד  יחייב אותו  זה  אותי,  לקחת  יום  כל  יבוא 
ולהתחיל את היום בצורה טובה, ויגרום לו לעליה גדולה, ולשם כך 
אז  זאת,  צריך  לא  הרי  אתה  אבל  בהליכה.  שלי  הצורך  על  ויתרתי 

במטותא ממך, הנח לי ללכת ברגל"...

)מתוך 'ומתוק האור' פניני הגראי"ל(

עשיתי חשבון: הופ רוצה להתחזק 
ופם הופ יבופ כל יום לקחת 
פותי, זה יחייב פותו להתמיד 
להתאלל ותיקין ולהתחיל פת 
היום בצורה טובה, ויגרום לו 
לעליה גדולה, ולשם כך ויתרתי 
על הצורך שלי בהליכה
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ילד קטן הייתי. מדי בוקר הייתי יורד בשעה מוקדמת מפוד לחכות להסעה 
שתיקחני לתלמוד תורה. יום-יום, בפותה שעה בדיוק, היה רפש הישיבה יורד 

מביתו ועולה לרכב מסחרי אשוט של פחד מעובדי הישיבה, שהמתין לו ברחוב 
להסיעו לישיבה. בכל יום, היה רפש הישיבה מחאש פותי בעיניו הטובות, ניגש 

פלי בחיוך מפיר, צובט פת לחיי ופומר לי בקולו החם: "בהצלחה!"

הרה"ג ר' פלחנן חדש שליט"פ - על הפרת האנים של פביו הגפון רבי משה חדש זצ"ל 

"ַוִּיְקָרפ ֶפל ֹמֶשׁה" )ויקרפ פ', פ'(
"לכל דברות ולכל פמירות ולכל ציווים קדמה קריפה לשון חיבה..." )רש"י(

רב-קומות,  במלון  גבירים  עם  נפגשתי  הברית,  בארצות  "כשהייתי 
והבחנתי שבכל קומה תלויה מראה גדולה. אדריכל מומחה הסביר 
כל  שהרי  למקום,  לשוב  לרצות  לאנשים  לגרום  היא  שהמטרה  לי 

אדם אוהב לראות את עצמו...
להיות  אני  משתדל  לכן  מראות.  לשים  אפשר  אי  בישיבה,  "כאן, 
במקום מראה! מתאמץ שלכל אחד תהיה כאן הרגשה טובה וירצה 
על ידי שפני מפיר אנים לכולם, אך לא מן  לשוב לכאן. הא כיצד? 

השפה ולחוץ חלילה, אלא אור שבא מתוך הפנים!"
)מאמרותיו של אבא(

ואומר,  חוזר  אבא  היה  מאוד",  הרבה  לאעול  פאשר  אנים  "בהפרת 
"ויש בזה קידוש השם, וחלילה להפך – זה חילול השם ממש". 

פעם אמר אבא בזעזוע: "שמעתי מי שטוען, ש'הארת פנים' בקרב 
בני התורה אינה מוקפדת דיה. חלילה, אין אני מאמין לדברים אלו. 

אבל אם יש בהם מן האמת, היאך ייתכן מצב שכזה?!"
אבא הרבה לצטט את הסבא מסלבודקה, שאמר שפניו של האדם 
הן רשות הרבים, ועל כן כאשר אדם מתהלך בפנים זעופות, הרי הוא 
'בור ברשות הרבים'! ואילו כאשר הוא מאיר פנים לזולתו ביכולתו 

לרוממו ולבנות בו עולמות.

אחי ר' דב זוכר, איך היה אבא מהלך ברחובות ביום השבת, ומברך 
מאיר  כשהוא  חמימה,  שבת'  'גוט  בברכת  בדרכו  שנקרה  אחד  כל 

פניו לכל אחד ואחד. 
"הייתי ילד, ולא הבנתי מנין מכיר אבא אנשים רבים כל כך!", זוכר ר' 
דב, "אבל פעם אחת זכיתי שאבא יסביר לי את הדבר. הוא סיפר לי 
כי בעת ששימש ראש ישיבה ב'כנסת יהודה', היה הולך בשבת כמה 
פעמים מביתו אל הישיבה וחזור. שכונת סנהדריה המורחבת, שבה 
שוכנת הישיבה, הייתה אז מרוחקת מעט מבתי העיר, ולא רבים היו 

האנשים שהלכו בדרך. והנה הבחין אבא שהאנשים אינם מברכים זה 
את זה לשלום. לכן קיבל עליו לברך ב'גוט שבת' את כל מי שנתקל 
הדרך  צועדי  בקרב  למנהג  הדבר  נעשה  קצר  זמן  בתוך  בדרכו!  בו 

הזאת, וכל האנשים ההולכים בה החלו לאחל זה לזה 'גוט שבת'"...

"פעם התלוויתי לראש הישיבה בחו"ל, בהיותו במקום שבו מתגוררת 
סבתי", מספר בוגר הישיבה. "באחד הימים ראתה אותי סבתא עם 
'מיהו היהודי הזה?'. סיפרתי לה שזהו  ומייד שאלה:  ראש הישיבה 
אותו  מכירה  'אני  בהתרגשות:  לי  אמרה  והיא  שלי,  הישיבה  ראש 
היטב! תמיד כשהוא נמצא כאן הוא מברך אותי לשלום במאור פנים 
מיוחד, בכל פעם שהוא עובר על פניי, אף שאינו מכיר אותי כלל!'"...

באחד מלילות שבת, לאחר תפילת ערבית, כאשר עברו הבחורים 
לפני אבא כנהוג לאמירת 'גוט שבת', התעכב ליד אבא יהודי מחו"ל, 
שהתארח בארץ הקודש והתפלל בישיבה. אבא האריך עימו בשיחה, 
בעוד הבחורים ממשיכים לעבור ואבא נד להם בראשו – 'גוט שבת'. 
במוצאי שבת, בשעה מאוחרת, קרא אבא לבחור צעיר משיעור א' 
ואמר לו: "עלי להתנצל בפניך, על שלא עלה בידי להתייחס אליך 

כראוי בליל שבת...".

Shlomi Cohen/Flash90
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להארת הפנים של אבא הייתה השפעה עמוקה על רבים! 
נער,  "בעודי  הישיבות,  מראשי  אחד  סיפר  שנה",  כשלושים  "לפני 
עדיין  נערים.  קבוצת  עם  ישראל  לארץ  הברית  מארצות  הגעתי 
לא החלטתי אז לאיזה עולם אני שייך. התלבטתי בין עולם התורה 
אלחנן'.  'אור  בישיבת  לביקור  אותנו  לקחו  והנה  המעשה.  לעולם 
ראש  אותנו  קיבל  חביבות  באיזו  פנים,  הארת  באיזו  ראיתי  כאשר 

הישיבה – ידעתי מייד להיכן פני משתייך – לדרך התורה והיראה!".

אחי ר' יצחק פגש יהודי שלא היה לו קשר עם אבא, וכך סיפר לו: 
"שמעתי על היחס של אביך לכל אדם, ועל הארת הפנים המופלאה 
שלו. זה תפס אותי מאוד, ומאז קיבלתי עלי שלפ יעבור עלי יום בלי 

שאומר מילת עידוד וחיזוק למישהו!"...
כך שמע גם בוגר הישיבה ר' אליאב מילר, מפי אחד מרבני הארגון:

"ילד קטן הייתי. מדי בוקר הייתי יורד בשעה מוקדמת מאוד לחכות 
להסעה שתיקחני לתלמוד תורה. 

"יום-יום, באותה שעה בדיוק, היה ראש הישיבה יורד מביתו, ועולה 
לרכב מסחרי פשוט של אחד מעובדי הישיבה, שהמתין לו ברחוב 
הישיבה  ראש  היה  הכלל,  מן  יוצא  בלא  יום,  בכל  לישיבה.  להסיעו 
מחפש אותי בעיניו הטובות, ניגש אלי בחיוך מאיר, צובט את לחיי 

ואומר לי בקולו החם: 'בהצלחה!'
"בכל ראש חודש הייתה הרבנית מזמינה אל ביתה את ילדי השכנים, 
לנו  מקרינה  הייתה  רבה  ובחגיגיות  מלימודיהם,  מוקדם  ששבו 
הזה,  המענג  הבילוי  על  ויתרתי  לא  מעולם  מעניינות.  שקופיות 
וכמוני ילדים רבים נוספים. כי איך אפשר לוותר על הארת הפנים, 

על החיוך והחום שנשבו בכל פינה בבית הזה? 
"קשה להאמין מה רבה השפעתו של ראש הישיבה על חיי – מאז 
ועד היום. מגיל עשר אני מנסה לחקות את התכונות שקרנו ממנו, 
והחדירו בי רצון עז להיות מרביץ תורה, לצאת מוקדם בבוקר ולא 
להחמיץ שום חיוך לילד ברחוב. עד היום נותר בי המבט של הילד 
הקטן, הנושא עיניים אל הרב הגדול וממתין בציפייה לחיוכו החם...".

סיפרה אישה שמתגוררת בקרבת הישיבה:
כאשר  לבדי.  ילדיי  את  ומגדלת  בודדה,  מצאוני  החיים  "תלאות 
עברנו לגור ליד 'אור אלחנן' ביקש בני, שהיה אז בחור צעיר, לקבוע 
כי  ולספר  לישיבה  להתקשר  חשבתי  בישיבה.  תפילתו  מקום  את 

מדובר בבחור שאין אב לצידו, כדי שיקרבו אותו. 
הראשונה  התפילה  לאחר  כששב  מבני,  לשמוע  התרגשתי  "כמה 
פנים  ובמאור  גדולה  בחמימות  קיבלו  הישיבה  שראש  בישיבה, 

מיוחד, בלי שידע מאומה על מצבו! 
"מאז ועד נישואיו היה ראש הישיבה מקרב אותו ומתעניין בו, וכל 
גדולה  ובני עבר ללמוד בישיבה  היום  לבנו. הגיע  – כאב  יחסו אליו 
הישיבה  לראש  שלח  בני  הקשר.  ניתק  לא  אז  גם  אך  מרוחקת, 
על  להגיב  זמן  למצוא  השתדל  הישיבה  וראש   – בלימוד  מכתבים 

דברי התורה של הנער ולהתעניין בקורותיו!".

בנין הישיבה שוכן מפעל שיקומי לאנשים תשושי נפש. רבים  ליד 
כל  הישיבה  ראש  "הרי  באומרם:  בישיבה  להתפלל  באים  היו  מהם 

כך אוהב אותי!".

מזדמנים  חסד  של  מעשים  כי  התלמידים,  את  לעורר  הרבה  אבא 
מחוץ  לחפשם  צורך  ואין  המדרש,  בית  כותלי  בין  העת  כל  להם 
לישיבה. הוא סיפר שבתקופת לימודיו בישיבת חברון, התגבש עם 
קבוצה מחבריו לקבל מדי תקופה קבלה אחרת להתחזקות, והם היו 

מעדכנים את סבא המשגיח בדרכי עבודתם המוסרית.
בגמילות  להתחזק  עליהם  שקיבלו  ואמרו  אליו,  נכנסו  אחת  פעם 
חסדים, ולכן יחפש כל אחד מהם הזדמנות לעשות בכל יום מעשה 

חסד אחד לפחות. 
לשמע הדברים העמיד אותם המשגיח על טעותם: "אין צריכים לחפש 

מעשי חסד! מעשי חסד מזדמנים בכל רגע בתוך בית המדרש!". 
כשאך פקחו עיניהם הבינו כי אכן, הזדמנויות כאלה ישנן למכביר – 

להאיר פנים זה לזה, להחמיא, לשבח, לעודד...
אבא אף היה מוסיף דוגמה בשם סבא: "מצוי אצל הבחורים שכאשר 
אינם מבינים דבר מה בסוגיא, ניגשים אל חבר ושואלים: 'איך אתה 
למדת בסוגיא?' כביכול: 'אני כבר מבין את הסוגיא, אבל אני רוצה 

לדעת איך אתה למדת אותה...'
פשט  הבנתי  'לא  בפשטות:  לחבר  לומר  הוא  כאן  הנכון  "הנוסח 

בסוגיא, האם תוכל להסביר לי?'"
זוהי דוגמה להרגשה טובה, שאפשר לתת לזולת בין כותלי הישיבה, 

בלי לחפש 'מעשים נשגבים' בחוץ.

זו, כפי שהיטיב להגדיר זאת דודי  אבא שימש דוגמה חיה להנהגה 
רבי ישעיה לפין:

"מאור הפנים הוא חלק מעצמותו של האדם, כפי שלומדים מלשון 
כתב  הוטנר  יצחק  רבי  פניו'.  עור  קרן  'כי  רבינו:  משה  על  התורה 
כל  ואת  גאונותו  את  להסתיר  ידע  שהוא  מסלנט,  ישראל  רבי  על 

מעלותיו, אך דבר אחד לא הצליח להסתיר – את מאור פניו!"
היא  מעצמיותו.  חלק  הייתה  הפנים  הארת  אבא.  אצל  גם  היה  כך 
התעצמה בעת לימוד תורה, ויותר מזה בזמן מסירת שיעור, והגיעה 
הושפע  במחיצתו  שעמד  מי  כל  הטובים.  הימים  בהתקרב  לשיאה 

מהודו, "ומשה לא ידע כי קרן עור פניו"...
תכונה  אצלו  הייתה  היא  תמידית.  הייתה  אבא  של  הפנים  הארת 

פנימית ואמיתית שנבעה מעומק הנפש. 
על כן לא היה בכוחו של שום מצב לשנות את זיו פניו של אבא, או 

להעכירו.

)מתוך הספר 'גדלות ואדם'(
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מעשה שהיה בפוטובוס עמוס-נוסעים, שנסעו מירושלים לבני ברק 
בקו 402, ובהגיעם לכניסה לבני ברק, בכביש גהה, הצביע השעון על 

כמחצית השעה לאני הדלקת הנרות. הנהג, שהיה פדם דתי, האתיע פת 
כל הנוסעים, בעוצרו פת הפוטובוס בצידי הכביש, וביקש מכל הנוסעים 

לרדת מהפוטובוס, ולהגיע לבני ברק בכוחות עצמם... הנהג הסביר פת 
צעדו החריג בכך שהופ מתגורר בירושלים

הגפון רבי יצחק זילברשטיין שליט"פ, על הזהירות בקדושת השבת

"ְוִפם ָּכל ֲעַדת ִיְשָׂרֵפל ִיְשּׁגּו" )ויקרפ ד', י"ג(

אחת הסיבות המחייבות את היציאה המוקדמת מהעיר בערב שבת, 
היא כדי לא לגרום לנהג האוטובוס או המונית לחלל שבת. והנה, לא 
פעם יוצא לנו להתקל במשפחות הבאות לעשות את השבת בבית 
ההורים, ומגיעות במונית דקות ספורות לפני השקיעה, כך שברור 

ללא כל ספק שהנהג החוזר לביתו יחלל את השבת בגללן. 
חמור  דבר  לעצמם  מתירים  המשפחות  בעלי  כיצד  לי  ברור  ולא 

שכזה, לגרום לנהג יהודי לחלל שבת!
המפורסמים,  ההוראה  ומורי  הרבנים  עצמם  את  הטריחו  ופעם 
להגיע לצומת הכניסה לעיר בני ברק, כדי לבדוק את המצב מקרוב. 
היו שם כל גדולי הרבנים מכל החוגים, שבמשך שעה ארוכה לפני 
כניסת השבת, עצרו את הנהגים החרדיים שהגיעו מחוץ לעיר, עם 
משפחותיהם ומטלטליהם, כדי לעשות את השבת בבני ברק, ומחו 

על השעה המאוחרת שבה נכנסות המכוניות לעיר.
תדהמה גדולה נראתה על פניהם של גדולי התורה, בראותם יהודי 
חרדי, המתגורר בירושלים, שהגיע לבני ברק ל'שבת אופרוף', ונכנס 
לעיר דקות מעטות לפני השקיעה. הדבר עורר מאוד את רוגזם של 

הרבנים, שראו בכך זלזול רב בשמירת השבת.
הרבנים ניסו לברר האם היתה תקלה בדרך, האם נתקלו בפקק רציני 
היה תקר באחד הגלגלים, אבל לתדהמתם התברר שלא  או שמא 

מיניה ולא מקצתיה. 
האיש יצא מביתו שבירושלים 45 דקות לפני הדלקת נרות בבני ברק. 
"לצאת בשעה כזו, ולהגיע כל כך מאוחר לבני ברק, זה כמו להכריז 
שלא אכפת לי בכלל אם אגיע למצב של חילול שבת רח"ל", אמרו 

לו הרבנים. 

הנהג הסביר פת הצעד החריג
ומעשה שהיה באוטובוס עמוס-נוסעים, שנסעו מירושלים לבני ברק 
בקו 402, ובהגיעם לכניסה לבני ברק, בכביש גהה, הצביע השעון על 

כמחצית השעה לפני הדלקת הנרות. 

את  בעוצרו  הנוסעים,  כל  את  הפתיע  דתי,  אדם  שהיה  הנהג, 
האוטובוס בצידי הכביש, וביקש מכל הנוסעים לרדת מהאוטובוס, 

ולהגיע לבני ברק בכוחות עצמם...
הנהג הסביר את צעדו החריג בכך שהוא מתגורר בירושלים, "והרי 
אצטרך  ואם  שבת,  שאחלל  רוצה  אינו  מכם  אחד  שאף  לי  ברור 
לא  הקבועות,  בתחנות  הנוסעים  את  ולהוריד  ברק,  לבני  להכנס 
כניסת השבת. רק אם תרדו עכשיו,  לירושלים לפני  אספיק לשוב 
לירושלים, אצליח להגיע  ולנסוע מיד בחזרה  ואני אוכל להסתובב 

בזמן, וכולי האי ואולי"... 

הנוסעים ניפותו לעשות כדברי הנהג
ציין בפני הנוסעים שגם הוא לא רצה מלכתחילה לבצע את  הנהג 
ואם לא היה  הזו, אולם הנהלת החברה אילצה אותו לכך,  הנסיעה 

מסכים - היו מפטרים אותו. 
יצויין, שלפני צאתם לדרך, עשו הנוסעים את חשבון נפשם, וידעו 
בחשבון  לקחו  לא  אך  השבת,  כניסת  לפני  ברק  לבני  יגיעו  שהם 
שיתכן שהנהג מתגורר בירושלים, ועד שיחזור לביתו, בודאי ובודאי 

שהשבת כבר תהיה בפתח.
וירדו  כדבריו,  לעשות  ניאותו  יראי-השם,  כולם  שהיו  הנוסעים, 
בכביש גהה, ומשם המשיכו אל תוך בני ברק. חלקם ֵׁשירך את דרכו 
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ברגל, ואלה שהיו צריכים להגיע עד לשכונות המרוחקות, עשו את 
הדרך במוניות. 

השאלה שהגיעה אליי היתה, האם הנוסעים רשאים לתבוע את נהג 
האוטובוס שישלם להם את מחירי המוניות שהסיעום לבני ברק. 

והשבנו, שהם אינם רשאים לדרוש מהנהג את התשלום של המוניות, 
כי הם היו חייבים לרדת מהאוטובוס מדין 'ערבות', ולתת לנהג את 
האפשרות לחזור לירושלים. האפשרות שהנהג היה נשאר ללון בבני 

ברק, כשמשפחתו נמצאת בירושלים, לא היתה מעשית. 
חודש,  שכיר  והוא  מאחר  זו,  מנסיעה  מאומה  הרויח  לא  גם  הנהג 
ומקבל תשלום קבוע, בין אם יבצע את הנסיעה ובין אם לא. ולכן היו 
כל הנוסעים חייבים מן התורה לרדת בכביש גהה, ולהניח לו לעשות 

מיד את הדרך לירושלים, ולא לדרוש ממנו תשלום עבור המונית. 
צריכים  היו  בירושלים,  לאוטובוס  שעלו  בשעה  כבר  שהרי  וביותר, 
עד  האוטובוס  עם  להכנס  יוכלו  שלא  ולהבין  החשבון,  את  לעשות 

לתוככי בני ברק.
גם מהנהלת החברה לא יוכלו הנוסעים לדרוש תשלום, מפני שהם 
במה  אשמים  והם-עצמם  שכזו,  לשעת-דחק  עצמם  את  הכניסו 

שקרה.

בדור-אחרון זה שבו אנו חיים, יש מקרים רבים שבהם מושמע קול 
הענן  החושך,  מתוך  הצרופה,  ההשקפה  דעת  של  וקולה  התורה, 
והערפל, וגם מתוך ים הצרות והיסורים אפשר לשמוע את קול ה'. 
בכל  כמעט  נמצאת  היא  הזו.  התופעה  את  הרבה  לחפש  צריך  לא 

פינה.
בהיותו בסיביר, קרא פעם הגאון מטשיבין זצ"ל עם כניסת השבת 
שבחוץ,  למדבר-הקרח  הנורא  בכפור  והוציאם  בחורים,  למנין 
פסוקי  את  השמם,  הסיבירי  במדבר  שם  עימו,  יחד  לומר  וביקשם 

ה"לכו נרננה". 
אל  להוציאם  ככה,  על  רבם  ראה  מה  מאוד  התלמידים  התפלאו 

הכפור, ולומר שם פסוקים שכאלו?
)תהלים, כ"ט  פי הפסוק  זאת על  ואמר, שעשה  זצ"ל  השיב הגאון 
ח'( "קול ה' יחיל מדבר", ופירש שגם המדבר, למרות היותו מדבר, 
את  לשמוע  רוצה  הוא  גם  ה'.  לקול  בראשית  מימי  ומצפה  ממתין 
קולה של השכינה הקדושה. "ולכן מצאתי את ההזדמנות שאני כאן, 

במדבר הזה, כדי להשמיע את קול ה'".

פי של שלוה
שגם  זצ"ל,  הגאון  של  הענקית  בגדלותו  ראו-כן-תמהו  התלמידים 
כאן, בעיצומם של היסורים ובלב-ליבה של השממה, זכר את הפסוק 

ואת פירושו, וביקש ְלַבְצעֹו הלכה למעשה.
בדרך אגב נוכל ללמוד מכאן על השלוה הנסוכה בליבם של לומדי 
תורה, המביאתם לידי אפשרות להתנתק מכל הסובב אותם, גם אם 
מדובר בגיהנום של צרות ויסורים, כאשר מטרתם של האויבים היא 
להשמיד ולכלות, לשרוף ולאבד כל זיק של יהדות בליבם של יהודים. 

מי שהתורה נמצאת בליבו פנימה, מסוגל ליצור בתוך-תוכו אי-של-
שלווה ומנוחת הדעת, ואיש לא יצליח לקחת אותה ממנו.

הקור,  את  לסבול  התלמידים  יכלו  לא  מעלה,  אנשי  היותם  למרות 
נשמטו אחד-אחד וחזרו למקומם. רק תלמיד אחד, ושמו רבי יעקב 
כל  את  עימו  יחד  לומר  וסיים  תום,  עד  הגאון  עם  נשאר  גלינסקי, 

ה'לכו נרננה'.

הגפון הפיר לו אנים
נכנס פעם  ויהי לאחר שנים, כאשר שניהם היו כבר בארץ ישראל, 
הגר"י גלינסקי אל הגאון מטשיבין, והזכיר לו שהוא הבחור שנשאר 
פניו  את  לו  האיר  הגאון  הפסוקים.  את  ואמר  בסיביר  עימו  יחד 

במאוד, ואחר כך אמר כדברים האלה:
למדבר  באשר  רק  נכון  מדבר'  יחיל  ה'  'קול  שהפסוק  תחשוב  "אל 
ישראל  בארץ  כאן,  גם  וקיים  ויציב  אמת  הזה  העיקרון  הסיבירי. 
את  למצוא  אפשר  מקום  בכל  נמצאים.  אנחנו  שבה  ובירושלים, 
האנשים שהם בבחינת מדבר שממה, ציה וצלמות, וגם הם ממתינים 

ומצפים לשמוע את קול ה'!". 
וחובתנו  רוחנית!  בשממה  מהלכים  בתקופתנו  אנשים  כמה  אהה, 
כל  המכלה  הנוראה  מהריקנות  ולחלצם  להם,  לסייע  היא  הגדולה 

חלקה טובה בכרם בית ישראל. 

יצפ לרחובותיה של סיביר לחאש מרור
כאשר סיפרתי את הסיפור הנ"ל עם הגאון מטשיבין להרב החסיד 
ר' אברהם לודמיר, אמר לי שהוא מכיר יהודי נוסף ששהה עם הגאון 

זצ"ל בסיביר. 
היה זה החזן הראשון של בני ברק, שכיהן בבית הכנסת הגדול, ושמו 
הרה"ח ר' יחזקאל קלגברד, שהיה בעל תפילה מעולה וירא שמים 

גדול, שעורר את הלבבות בתפילתו הזכה. 
כשהתקרבו ימי הפסח, דאג הרב מטשיבין לקיום מצוות מרור, ולא 
ידע מהיכן ישיג בסיביר את ירק ה'חסה' העונה על דרישות ההלכה 
לקיום המצוה, כיון שבאיזורים קפואים אלה, כמעט ולא היו ירקות. 

חיפש הרב וחיפש ולא מצא, ודאגתו לפני ליל הסדר הלכה וגברה. 
קרא הגאון לר' יחזקאל וביקש ממנו שיילך ויחפש ירק למרור, "ואני 

אכיר לך טובה גדולה על כך", הבטיח.
סיפר לי הרב לודמיר, שהרב קלגברד יצא לרחובותיה הקפואים של 
סיביר לחפש מרור... גם הוא חיפש וחיפש, ולא מצא. הוא כבר הבין 
שבדרכים טבעיות לא יוכל למצוא ירק למרור בסיביר, ואמר לעצמו: 

'אני צריך לעשות מה שאני יכול, והשאר יעשה כבר השי"ת'.
ממיטב  ולשיר  לפזם  והחל  סיביר,  לרחובות  שוב  יצא  עשה?  מה 
הניגונים שלו... קולו היפה נשמע היטב ברחובות, והאנשים שראוהו 

הולך ומתחזן בקול גדול, הביטו עליו כמי שיצא מדעתו... 
קולו  את  וכששמעה  הסמטאות,  מאחת  זקנה  אשה  יצאה  לפתע 
משמיע  שהינך  "הניגון  ואמרה:  לו,  קראה  היהודי,  של  המסתלסל 
עכשיו, מוצא חן בעיניי. ההינך מוכן לשיר אותו שנית, ואני אשלם 

לך על כך?"... 

המשך בעמוד 29
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אעם הגיע לשיעור בישיבתנו פדם מנותק לגמרי, במלופ מובן המילה. שיעור, 
ועוד שיעור, ועדיין היה יוצפ בלי "לקחת" פיתו כלום. לפחר מסאר שיעורים 

הופ ניגש פלי לרפשונה ופמר: "כבוד הרב! פתה רופה שפני רחוק מפוד. 
בכל זפת פני מבקש שהרב יתן לי משהו קטן שפטול עימי הביתה. פבל פני 

מבקש שיהיה זה משהו שלפ יאריע לי, ולפ יטריד פותי בחיי השגרה"

הגפון רבי רפובן פלבז שליט"פ על ההקרבה לעבודת הבורפ

"ָפָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" )ויקרפ פ', ב'(

מפני מה הוצרך הכתוב לומר "מכם"? פירש ה"אור החיים" הקדוש: 
בני  עם  לבבות  לקרב  להשתדל  חיל  אנשי  את  לצוות  ירמוז,  "עוד 
האדם  חטא  ידי  על  כי  לה'',  'קרבן  יקרא  ולזה  ה',  לעבודת  ישראל 
יפרד הדבקות של ישראל עם אביהם שבשמים, כדכתיב )דברים ד, 
ד(: 'ואתם הדבקים בה'', ויהיו נבדלים ומרוחקים מהשכינה. והאדון 
ברוך הוא יקפיד כביכול על הדבר, ויתאווה לקרב אותם אליו, וציווה 
מהדבר,  עין  למעלים  העניש  גם  לבו.  ולקרב  הרחוק  לכל  להוכיח 
את  המזכה  'כל  ה(:  )אבות  התנא  כמאמר  המזכה,  שכר  והגדיל 

הרבים - אין חטא בא על ידו', כי ישמרנו ה' משגיונות".
אביהם  עם  ישראל  של  הדבקות  להפרדת  גורמים  החטאים 
שבשמים. הקב"ה מתאווה לעוד ועוד נשמות שהתרחקו, והקורבן 
המעולה והמובחר ביותר הוא, כשאדם זוכה לקרב יהודי רחוק לאביו 
שבשמים, ומסייע בעדו להפסיק לחטוא, בכך הוא מקרב בחזרה את 

השכינה לעם ישראל. 
מלעשות  האדם  את  למנוע  כוחו  בכל  מנסה  הרע  היצר  כך,  משום 
היקר...".  זמני  את  לאבד  לי  חבל  ללמוד,  צריך  "אני  באמרו:  זאת, 

בטענות כאלו הוא מונע בעדנו מלהקריב קרבן לה'. 
בעוונותינו הרבים, אין לנו כיום את בית המקדש, ואין לנו אפשרות 
שחטא  אדם  אפוא,  יעשה,  מה  עלינו.  שיכפרו  קרבנות  להקריב 
בשוגג ורוצה כפרה? - יקרב יהודי להשי"ת! והרי זה חשוב ומקובל 

יותר ממה שהביא חטאת! 
נובע  הגאולה  שעיכוב  אומר,  היה  זצוק"ל  יוסף  עובדיה  רבינו  מרן 
הם  שבשמים.  לאביהם  יהודים  לקרב  יוצאים  אינם  שאנשים  מכך 
דואגים רק לעצמם, שהם יוסיפו לגדול בתורה, ולא דואגים לאחרים, 

שיתקרבו גם הם לתורה! 
בוודאי שכל אחד חייב לשאוף לגדול בתורה, אולם אל לו להזניח, 
איך  רבותיו  עם  להתייעץ  עליו  אחרים.  יהודים  זו,  שאיפה  בגלל 

לשלב בצורה נכונה בין הדברים.
על ידי הקרבה הזאת שמקרבים יהודים לאביהם שבשמים, מרגישים 
ההרגשות  כל  וסיפוק.  נחת  עונג,  של  הרגשה  יותר,  טובה  הרגשה 

הטובות האלו נובעות מדבר אחד - קרבת ה'. 

תהליכים שונים בחזרה בתשובה
סבלנות  נדרשת  שלעיתים  לדעת  צריך  בתשובה,  החזרה  בנושא 
מרובה. ישנם אמנם כאלו הזוכים בבת אחת לאור גדול, עוזבים מיד 
קשה  הראשונה  בשבת  כבר  להשי"ת.  ונדבקים  הנלוזה,  דרכם  את 
את  לסעוד  הביתה  הולכים  בקושי  והם  הכנסת,  מבית  לזוז  להם 

סעודת השבת... אין להם בעולמם אלא לימוד תורה והלכה. 
אולם אלו הם יחידי סגולה. בדרך כלל תהליך החזרה בתשובה אינו 

מתרחש במהירות ובבת אחת, אלא מגיע בשלבים. 
מובן  במלוא  לגמרי,  מנותק  אדם  בישיבתנו  לשיעור  הגיע  פעם 
איתו  "לקחת"  בלי  יוצא  היה  ועדיין  שיעור,  ועוד  שיעור,  המילה. 
כלום. לאחר מספר שיעורים הוא ניגש אלי לראשונה ואמר: "כבוד 
הרב! אתה רואה שאני רחוק מאוד. בכל זאת אני מבקש שהרב יתן 
לי משהו קטן שאטול עמי הביתה. אבל אני מבקש שיהיה זה משהו 

שלא יפריע לי, ולא יטריד אותי בחיי השגרה".
"מודה  יאמר  משנתו,  מתעורר  כשהוא  מיד  בוקר,  שבכל  לו  הצעתי 
אני". יניח דף עם הנוסח מתחת לכרית, ומיד כשפוקח את עיניו, מבלי 
שיצטרך אפילו לקום מן המיטה, יאמר את הנוסח הזה, ויודה להשי"ת 
שהשיב לו את הנשמה, שהופקדה בידו, עם כוחות רעננים ליום נוסף. 
"קבלה זו", אמרתי לו, "לא תפריע לך בכלל, ועל כל פנים אם תרגיש 

איתה שלא בנוח - אתה מוזמן לומר לי, ואתן לך משהו אחר".
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כעבור כמה ימים הוא פנה אלי שוב: "זה קל מאד להגיד כל בוקר 
משפט אחד. אני רוצה שהרב יתן לי משהו מעשי. אבל שוב אבקש 

שיהא זה משהו שלא יציק לי". 
הצעתי לו ליטול ידיים שחרית, ולברך 'על נטילת ידים'. הסברתי לו 
יודע  יודע לברך? "אני  את צורת הנטילה, ושאלתי אותו האם הוא 
טוב מאוד", השיב, "אבי היה החזן הראשי באחד מבתי הכנסת בחוץ 
לארץ". כואב הלב, האב חזן בבית כנסת, והבן לא שומר כלום. לא 

שבת, לא תפילין, כלום.
כעבור שבוע הוא בא פעם נוספת: "עשיתי בדיוק כמו שהרב לימד 
אותי. תן לי עוד משהו, אבל לא כבד". נתתי לו סידור עם הקדשה 
בכתב ידי, ואמרתי לו: "בכל בוקר תברך ברכות השחר. זה ייקח לך 
ולא  חששתי  עדיין  עליך?".  כבד  זה  האם  דקות.  שלוש  מקסימום 

הצעתי לו להניח תפילין. 
בשבוע שלאחר מכן הצעתי לו להוסיף קטע נוסף מהסידור, ולקרוא 

קריאת שמע. 
לבקש  שוב  וכשבא  התהליך,  כל  שהחל  מאז  עבר  מבוטל  לא  זמן 
'תוספת', אמרתי לו: "ברצוני לתת לך מתנה. אולם אני חושש שהיא 

תהיה לך קצת כבדה", והצעתי לו להניח בכל בוקר תפילין. 
"יש לך תפילין?" שאלתי.

"יש לי תפילין מהדרות שאבי קנה לי לבר מצוה. הנחתי אותן פעם 
אחת בחיי, מאז הנחתי אותן בארון". ויישם בארון במצרים...

וכך, לאט לאט, המשיך להתקדם. 
בתחילה רק ישב בשבת בבית הכנסת והאזין לחזן, שהזכיר לו את 
שבסיעתא  עד  כהלכתה,  שבת  לשמירת  הגיע  בהמשך  החזן,  אביו 

דשמיא הפך לבעל תשובה גמור, מדקדק בקלה כבחמורה. 
מגדולי  אחד  של  בביתו  התארחתי  אחת  פעם  כי  אספר  אגב, 
הוא  הדברים  ובין  שונים,  נושאים  על  שוחחנו  בארץ.  המדינאים 
מצווה  שיהודי  לו  השבתי  להתחזק?  לו  ראוי  במה  איתי:  התייעץ 
תהומית:  ברצינות  לי  והשיב  נדרך  האיש  יום.  בכל  תפילין  להניח 
"על מה אתה מדבר? אני לא זז מהבית בלי תפלין. אין מצב שאני 
של  המטען  תא  את  הרגע  בזה  לפתוח  יכול  אתה  אותן.  מניח  לא 
מכוניתי, ותראה אותן מונחות שם. בדרך קבע אני מניח אותן שם"... 
ישבה  היא  שגם  אשתו,  אמרה  השבת,  נושא  על  לדבר  כשעברנו 
בשיחה: "אין לרב מושג כמה פמוטות לשבת יש לנו. אפשר למלא 
שולחן שלם מהם. הצלחתי אף להשיג את הפמוטות של אמי ע"ה, 
כל  את  ובזזו  לביתם,  נכנסו  כשהנאצים  בבוידם  אותם  שהחביאה 
רכושם. וכל זה מלבד עשרות גביעי כסף שיש לנו בויטרינה. ואתה 
עוד מדבר אתנו על שבת?", התפלאה. כאילו שהפמוטות והגביעים 

הם שעושים את השבת... ה' ירחם כמה רחוקים הם היו.
על כל פנים, יש שזוכים לחזור בתשובה מיד, ויש שזוכים לכך באופן 
לו  שישיבו  מתאווה  הוא  מתאווה.  ה'  לכולם  טיפין.  טיפין  הדרגתי, 

את בניו האבודים. 
זהו הקורבן המעולה ביותר שיכול אדם להקריב לה'. להקריב "מכם" 
- עוד יהודי, עוד יהודי, קורבן לה'. זהו הקרבן שעושה את נחת הרוח 

הגדולה ביותר לבורא יתברך שמו.  

"ָפָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה' ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר ּוִמן ַהֹּצפן" )ויקרפ פ', ב'(
 - לה'  קרבן  מהם  להקריב  שניתן  החיים  בעלי  בסוגי  עוסק  הפסוק 

בהמה, בקר וצאן.
לשבת  א'  דרוש  ח"ב,  חיל  איש  )בן  מבאר  זצ"ל  חיים  יוסף  רבינו 
הגדול(, שבדברים אלו מתבררת באופן נפלא דרך עבודת ה' בעולם, 

ובהקדם המעשה הבא:
ללא  ולומד  בבית המדרש  היה ספון  גדול, תלמיד חכם מופלג,  רב 
לצאת  אני  "רוצה  ואמר:  לתלמידיו  פנה  הימים  באחד  הפסקה. 

לטייל".
"לאן?" - שאלוהו.

"לשוק".
תמהו, השוק כולו מלא באנשים, מי 'מטייל' בשוק? בכל זאת מילאו 

את רצונו ולקחוהו לשם. 
הלכו וראו שישה סבלים נושאים ביחד משא כבד מאד - דלת גדולה 
שהדלת  היה  נראה  והזיעו.  מאד  התאמצו  הסבלים  מברזל.  עשויה 
וזקוקים לכעשרים אנשים כדי לשאתה... אך היו רק  כבדה ביותר, 

ששה, והם הלכו נושפים, מתנשפים ומזיעים.
מזיעים  הם  כמה  אותם?  "הראיתם  ואמר:  תלמידיו  אל  הרב  פנה 
הדלת  את  ויניחו  ליעדם,  יגיעו  כאשר  גם  זאת  למרות  ומתייגעים. 
במקומה, לא יסיימו את מלאכתם להיום. עליהם יהיה ללכת לסחוב 
דלת נוספת, סולם גדול או שקים גדושים. גם מחר ימשיכו לשאת 
משאות כבדים עוד ועוד - ואף על פי כן הם אינם מואסים בעבודתם, 

ואינם מתייגעים.
"ואילו בן אדם רק מתיישב ללמוד, ומיד – 'התעייפתי'...

"הם, בשביל דלתות מייגעים את גופם, ואנחנו פוחדים על עצמנו כל 
כך. אדם אומר על עצמו: 'אם אתעייף מלימוד, אני עלול להחלש...' 
ממה הוא פוחד כל כך? הוא לא יחלש! אדרבה, ההיפך הוא הנכון - 

'אז תתחזק ותתרפא והיתה לה שמחת עולם'!".
מלאה  ענקית  חנות  ראו  והנה  בדרכם,  ותלמידיו  הרב  המשיכו 

בסחורות. 
ישב  הוא  מאד.  טרוד  ומצאוהו  הבית,  בעל  אחר  בעיניהם  חיפשו 
כמה  חסרים  אולי  יודע,  מי  החשבונות.  על  ביקורת  וערך  בפינה 
שקלים בחשבון?!... הוא היה כל כך שקוע בחשבונותיו, עד שאפילו 
ולא  לו ובשתיה שעמדה לידו. לא אוכל  לא הבחין באוכל שהגישו 

שותה, רק מדקדק בביקורת ספרי החשבונות. 
אמר להם הרב: "ראו, הוא מוסר את נפשו בכדי להרוויח כמה שקלים. 
לשם כך מוכן הוא לא לאכול ולא לשתות. עלינו ללמוד ממנו מהו 
עמל אמיתי. כך עלינו לשבת וללמוד את התורה הקדושה! לשכוח 

מצרכי הגוף ולמסור את עצמנו לעמל התורה!
בדרכם חזרה הבחינו בילדים משחקים. הילדים רצו מכאן לשם, והיו 

מרוכזים בו כל כך, עד ששום דבר מסביב לא עניין אותם. 
הם  משחקים  "כשהם  לתלמידיו.  הרב  אמר   - מהילדים"  "לימדו 
שוכחים את העולם כולו. ומהו משחק? שטויות והבלים שאין בהם 
את  להשקיע  אנו  צריכים  כמה  ולומדים,  שיושבים  ואנחנו,  כלום... 

מוחנו אך ורק בתורה הקדושה, בלי למצוא ענין בשום דבר אחר". 

המשך בעמוד 28
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דממה של תמיהה השתררה בבית הכנסת הגדול. פיש לפ הצליח לרדת 
לסוף דעתו של פבי זצוק"ל. ופז הדהד קולו של רבה של אוניבז' בעוצמה: 
"הנני לבשרכם: מחר בערב תבופ לבני-ברק קבוצת ילדים ניצולים, פודים 

מוצלים מפש. הכנו להם בית ומיטה, פך לצערי הרב לפ הצלחנו למצופ 
עבורם כרים וכסתות"...

 בנו של הרב מאונוביז', מסאר על פביו הגדול – 
הרב מאוניבז', מרן הגפון רבי יוסף שלמה כהנמן זצוק"ל

הרב יהושע לייבזון

אועלות במלופ  ומגביות הצדקה  ימי האורים,  לאני  כשפנו עומדים 
הקיטור, מצפתי קטע מעניין מפוד שיכול ללמד פותנו רבות.

מדובר ברפיון ושיחה של הרה"ג רבי פברהם כהנמן זצ"ל, בנו בכורו 
של הרב מאונוביז', שמסאר משולי פדרתו התורנית של פביו הגדול – 

הרב מאוניבז', מרן הגפון רבי יוסף שלמה כהנמן זצוק"ל

פחד מסיאורי העדות המואלפים וההרופיים פותם שמר רבי פברהם 
פביו  אעל  פותה  הרבה  האעילות  סיאור  היה  במוחו,  זצ"ל  כהנמן 

הגדול, הרב מאוניבז', למען ילדי טהרן שהגיעו פרצה.
והרי הדברים כאי שנשמעו מאיו:

ששיירות  שעה  זה  היה  טהרן'.  'ילדי  את  להציל  נזעק  זצוק"ל  אבי 
ילדים, פליטים מסכנים שעלו ארצה מיותמים מן השואה ומערבות 
שם  חרדיים,  מבתים  הגיעו  ילדים  אותם  של  רובם  לחיפה.  רוסיה 
הנאצי  הכורת  שהגיע  עד  ולמצוות,  לתורה  הוריהם  אותם  גידלו 
והניף את חרב הדמים על אדמת אירופה. כשהם הגיעו ארצה, הם 
עברו "מיון" על ידי נציגי הציונות, שרצו להעביר אותם מדתם בכוח 

ולהעניק להם חינוך מחדש, נטול תורה ומצוות.
היהודים  כאשר  הקודש,  ארץ  ברחבי  אז  התחוללה  רבתית  סערה 
שעה  באותה  הגדול.  העוול  על  מרה  הזדעקו  ה'  לדבר  החרדים 
הכניס רבינו עצמו לעובי הקורה, וקפץ אל המים הזידונים על מנת 
כדי  עד  שהגיעו  כבירים  במאמצים  הטהורות.  הנפשות  את  להציל 
מסירות נפש, הוא הצליח לעשות ולפעול ככל שידו השיגה, והציל 
למעלה משלושים ילדי חמד מ'ילדי טהרן', אותם משך מבין ציפורני 
התורני  החיק  אל  בחזרה  המדרש,  בית  היכל  אל  והרשע  הטומאה 
והרוחני אותו הם הכירו בבית הוריהם, טרם נהפכו כל מוסדי עולם, 

טרם נספגה אדמתה של אירופה במעיינות הדמים. 
את  משהציל  למכשול  לו  שעמדה  והמרכזית  העיקרית  הבעיה 
הילדים, היתה בעיית המקום. היינו חייבים לאתר במהירות אכסנייה 
לי  הורה  הוא  לפניו,  ידע את אשר  רבינו  הילדים האומללים.  למען 
ממקום  שינועו  את  שמאפשר  כזה  ובנוי,  מוכן  עץ  צריף  לאתר 
של  למגוריהם  אותו  ולהתאים  אותו  להביא  שנוכל  כדי  למקום, 

הילדים, לפחות בצורה ארעית וזמנית.
 – הפרדסנות'  'משבר  תקופת  גם  היתה  גורל,  הרת  תקופה  אותה 
הדר  פירות  של  ייצוא  איפשר  לא  בעולם,  שהיכה  המלחמה  טירוף 
מחוץ לגבולות הארץ. הפרדסנים נתקעו אפוא עם מלאי עצום של 
פירות שהרקיבו מבלי דורש ומבקש. כצעד אחרון כדי למנוע גוויעה 
ברעב, הם החלו מוכרים את הציוד החקלאי ואת כל אשר רק יכלו, 
כדי להשיג כסף. כסף שמשמעו אוכל לפי הטף. כך מצאתי בפתח-
לאחסון  במקור  נבנה  אשר  עץ  ביתן  למכור  שביקש  פרדסן,  תקוה 
תפוזים. רכשנו את הצריף ושתלנו אותו למרגלות הגבעה בשכונת 

'זכרון מאיר' הבני-ברקית.
מהצריף  חלק  תחמנו  בלוקים.  עשוי  מטבח  בתוכו  להקים  מיהרנו 
שהפך לחדר שינה, בו הצבנו מיטות ברזל שהרכבנו בעצמנו. הכל 
היה מוכן לקליטתם של הילדים. רק כרים וכסתות עבור הפליטים 

הצעירים והמסכנים, חסרו לנו.
היתה  לא  ימים  לא  ימים  באותם  זצוק"ל.  לאבי  מאד  כאב  הדבר 
אפשרות לרכוש מן המוכן כרים וכסתות, והוא לא היה יכול לתאר 
לעצמו סיטואציה, בה הילדים מגיעים לפנימיה החדשה שלהם ואין 
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ניסה מכל הכיוונים משך  גופם הדוווי. הוא  להם כר וכסת למנוחת 
שבוע שלם, אך שבת קודש פרשה את כנפיה כשעדיין לא היו לא 

כרים ולא כסתות.
הילדים צריכים היו להגיע ביום ראשון בשבת- - - 

הדרשה שהרטיטה
הרב מאוניבז', על פותה דרשה  של  ימינו  ויד  בכורו  בנו  כפן מסאר 
מרטיטה ומאורסמת פותה נשפ פביו בשבת קודש. הדרשה שהביפה 
הדרשה  פומללים.  ילדים  אליטים  לפותם  וכסתות  כרים  מפין'  'יש 
חיים  כותבי ארקי  בידי  יותר  וההדים שיצרה, פולי שוכתבו מפוחר 
של רבינו, פולם פין תחליף לפוטנטיות העדות המקורית-רפשונית 
של הבן הגדול, שנוכח היה בפותם רגעים ושחזר פותם פחד לפחד, 

במתיקות לשון ובמוחשיות רבה:
הוא  הצהריים,  אחר  קודש  שבשבת  לפרסם,  מיהר  זצוק"ל  אבי 
ימסור 'דרשא בעניינא דיומא' בבית הכנסת הגדול בבני-ברק, השוכן 
זו הפתעה מוחלטת לתושבי  במרכזו של רחוב רבי עקיבא. הייתה 
בני-ברק, שלא הורגלו לידיעות כגון דא. הכל חפצו לשמוע את אשר 
בפיו של הרב מפוניבז', וקהל רב גדש את ביהכנ"ס ואת מבואותיו 

הרבה לפני השעה היעודה.
רבינו עלה אל הדוכן ופתח בבירור הלכתי:

"רצוני לברר אתכם, טייערע ברידער, מצוה אחת מן התורה, הלכה 
עבד  ש'הקונה  קובעים  "חכמינו  ורגוע.  נעים  היה  קולו   – למעשה" 
עברי, קונה אדון לעצמו'. כלומר: אם יש לו לאדון רק כר אחד בביתו, 
הדין מחייב אותו למוסרו לעבדו העברי, גם אם הוא יצטרך לישון 
האלוקי  מהצו  זאת  לומדים  והמוצקה!  הקרה  הרצפה  על  כך  בשל 
העבד  של  שזכויותיו  אותנו  המלמד  לו'  תעניק  'הענק  המפורש 

העברי קודמות אפילו לזכויותיו של אדונו בעצמו".
אבי זצוק"ל השתהה כדי שניות אחדות, והמשיך בבירור ההלכתי:

"בספרי הפוסקים אנו מוצאים את מי שתמה על הוראה חז"לית זו, 
יתכן כדבר הזה בעוד הוא סותר  שהיא אסמכתא מפורשת, איכה 
כן  ואם  קודמין'.  חייך   – עמך  אחיך  'וחי  בתורה  אחר  מפורש  ציווי 
מדוע שהאדון יחוייב למסור את הכרית היחידה שברשותו לעבדו 

העברי, הלא חייו קודמין?"
בנידון,  וטריא  שקלא  ישנה  ההלכה  "בספרי  לתירוץ:  הקושיה  ומן 
פשוטה:  סברא  משלי.  'סברא'  בפניכם  להביע  רצוני  אני  אולם 
לעניות דעתי אין כל ניגוד בין הציווי של 'חייך קודמין' לבין הציווי 
להעניק לעבד את הכר היחיד. אדרבה, ציווי ההענקה לעבד נובעת 

מעצם הציווי של חייך קודמין.
רוצה  היא  האדון,  של  טובתו  את  אך  רוצה  התורה  ההסבר:  "הנה 
ובמרגוע, שכן חייו קודמים לחיי העבד,  יוכל לישון במנוחה  שהוא 
וראשית יש לו לדאוג לעצמו. והתורה מבינה שאם הוא ייקח לעצמו 
את הכרית היחידה, ואילו את עבדו ישכיב על הרצפה הקרה, בלי כר 

ובלי כסת, הוא הרי לא יוכל להירדם, הוא לא יוכל להירגע! מצפונו 
יבער בקרבו וייסר אותו, עד כדי שלא יצליח לתת תנומה לעפעפיו. 
לכן הגיעו חכמי התורה, מתוך דאגה לאדון שחייו קודמים, והציעו 
לו פתרון שכולו אמת וצדק – שימסור את הכרית הבודדת לעבדו 
העברי; העבד יישן שנת ישרים, וכך גם תערב שנתו של האדון מבלי 

שיסורי מצפון יהפכו אצלו לנדודי שינה".
דממה של תמיהה השתררה בבית הכנסת הגדול. איש לא הצליח 
שערה  חוטי  לטוות  ניסו  הכל  זצוק"ל.  אבי  של  דעתו  לסוף  לרדת 

במוחם, להבין אל מה חותרים הדברים.
ואז הדהד קולו של רבה של פוניבז' בעוצמה:

מחר  לבשרכם:  הנני  ההלכה;  בסיס  את  יקרים,  אחים  "משהבנתם, 
בערב תבוא לבני-ברק קבוצת ילדים ניצולים, אודים מוצלים מאש. 
הכנו להם בית ומיטה, אך לצערי הרב לא הצלחנו למצוא עבורם כרים 
וכסתות. והתורה אומרת 'וחי אחיך עמך – חייך קודמים', ואני שואל 
אתכם – הכיצד תוכלו לעלות על מיטותיכם לישון, כשאתם יודעים 
שבאותה שעה שוכב לו ילד מסכן, אומלל, בודד ויחיד בעולמו, שאין 
לו כר למראשותיו? שאין לו שמיכה שתחמם את עצמותיו הרכות?! 
אין לי ספק שלא תצליחו להירדם! על כן אני מייעץ לכם את עצת 
התורה, הביאו נא כרים, הביאו נא כסתות, הנעימו לאותם אומללים 

את שנתתם וכך תערב גם שנתכם...".
עוד באותו ליל, במוצאי מנוחה, הגיעו יהודי בני-ברק אל צריף העץ 
כשהם מביאים אתם את כריהם וכסתותיהם, עד שנערמה ערימה 

גדולה עוד יותר מכפי שנדרש...

פביו  פת  זצ"ל  כהנמן  פברהם  רבי  הרה"ג  מגדיר  שיחתו,  כדי  תוך 
הגדול ופת אעולותיו הרמות, ממבט קרוב ופישי:

מי  ומפליא,  מופלא  גדול,  'מהפכן'  זצוק"ל  באבי  לראות  מקובל 
חדשים  ומוסדות  חדשות  המצאות  ומביא  מחדש  ושוב  ששוב 
למען הרמת קרן התורה והפצת לימוד התורה. אם מדובר בישיבה 
המעטירה, על כל הדרכים המקוריות להביא לה משאבים, ואם על 
כל אחד מעשרות המוסדות והיוזמות שהוציא אבי זצוק"ל מן הכוח 

אל הפועל.
והאמת היא: הופ לפ חידש דבר מעצמו! כל מה שחידש וייצר והגה, 
היה מתוך התורה הקדושה, פליה היה דבוק וממנה שפב פת החכמה 
ופת הבינה, ופת העצות ופת האעולות. הוא היה איש שכולו תורה, 
והכל נבע אצלו מהתורה הקדושה. סייעתא דשמיא מיוחדת הייתה 
בצורה  עיניו  את  האירה  התורה  בתורתך',  עינינו  'והאר  בבחינת  לו 
יוצאת דופן, ולימדה אותו איך לפעול ללא לאות למען הקמת קרנה 

של תורה וקרנה של יהדות.

)המבשר תורני י"ג באלול תשע"ט(
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כפשר סיים לרקוד, אנה הרב לרבנית ופמר: "רעבעצין, הפם היית רוצה 
לתת לי גם משלוח מנות?" והרבנית משיבה: "כמובן!". ופז פומר לה הרב: 
"פת זוכרת שסיכמנו להתחיל בסעודת אורים בשעה חמש פחר הצהרים? 

פז פם רצונך לתת לי משלוח מנות, פנפ ממך בופי ונפחר פת הסעודה 
בשעה פחת, ובפותה שעה, פכנס לחדר ופלמד מהגמרפ החדשה בפין 

מאריע, וזה יהיה 'משלוח המנות' שלך פלי!"...

הגה"צ רבי פהרן טויסיג שליט"פ, על השמחה הגדולה בחודש פדר

בחודש אדר ישנה מצוה לשמוח. "משנכנס אדר מרבים בשמחה".
ישנן  מצוותיה,  וקיום  תורה  בלימוד  ה',  בעבודת  כי  לדעת  עלינו 
שתי דרכים: הדרך האחת היא, אדם מקיים מצוות כ'מלומדה'. כך 
מה  וכי  ומתמיד.  מאז  לעשות  רגיל  הוא  כך  הוריו,  בבית  ראה  הוא 
לא  אם  החברים  יגידו  ומה  תורה?  לשיעור  ילך  לא  אם  בבית  יגידו 
יקיים מצוות? והדרך השניה היא, לגשת לקיום מצוה ולימוד תורה 
בשמחה עצומה, כמו שאמר דוד המלך ע"ה )תהילים ק, ב(: "עבדו 

את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה".
ביניהם.  תהומי  הבדל  אבל  מצוה,  אותה  לקיים  יכולים  יהודים  שני 
של  הרגל  מתוך  זאת  עושה  האחד  בבוקר,  תפילין  מניחים  שניהם 
הנבחר  האדם  הוא  הרי  כי  אושר,  תחושת  חש  השני  ואילו  שנים, 

שהשי"ת בחר בו מכל העמים ונתן לו את תורתו.
שהוא  מוסכם  אבל  מחברו  מי  ידוע  ]שאין  צדיקים'  'פרחות  בספר 
עוד  חי  הוא  חמד'  ה'שדי  פי  על  אשר  הקדמונים,  המוסר  מספרי 
לפני תקופת האר"י[ כותב ב'שער השמחה': "וכל העושה המצוות 
בשמחה, יש לו שכר אלף ידות יותר ממי שהמצוות עליו למשא". כי 
מצוה שמקיים יהודי מתוך שמחה, שכרו עליה גדול פי אלף, מאשר 

אם מקיים אותה בלי שמחה.
נתאר  אם  אבל  מצוות,  של  שכרן  מתן  מהו  מושג  אמנם  לנו  אין 
לעצמנו שעל מצוה חשובה כמו הנחת תפילין יש שכר מסויים, הרי 
אם ניגשים למצוה הזאת מתוך שמחה אמיתית, מקבלים שכר גדול 

אלף מונים. וכך בכל מצוה ומצוה שמקיים האדם.

השאעת ריקוד הרב עם הגמרפ
אספר סיפור מרגש, על הרב מאוניבז' זצ"ל, אשר כידוע הקים עולה 
של תורה בארץ ישראל, לאחר שעולם התורה שהקים בעירו פוניבז' 

בליטא עלה בלהבות בימי השואה הנוראים.
מיד בהגיעו לארץ, גם לאחר שנודע לו על החורבן הגדול באירופה, 

שינס את כל כוחותיו וכל מרצו, להתחיל הכל מחדש.
בשנות חייו האחרונות, היה הרב מפוניבז' ידוע חולי. הוא סבל מאד, 
לאסוף  כדי  העולם,  ברחבי  בנסיעותיו  העת  כל  המשיך  זאת  ועם 

אותו  שאל  פעם  להתעייף.  בלי  הקדושה,  הישיבה  עבור  כספים 
אחד ממקורביו: "מהיכן שואב הרב את הכוחות הללו, לפעול עבור 

העמדת תורה, ללא עייפות, ללא לאות, מתוך מרץ ושמחה?".
את  שאבתי  מהיכן  הגדול,  ה'סוד'  את  לך  "אספר  הרב:  לו  השיב 

הכוחות הללו להעמיד תורה בישראל:
מידי  המקום  מנהג  היה  התגוררנו,  שבה  בעיירה  קטן,  ילד  "בהיותי 
שנה בפורים, להביא משלוח מנות לרב המקומי. היינו כמה אחים, 
וכל אחד מאיתנו ראה כבוד גדול להיות זה שיגיש את משלוח המנות 
לרב, לכן מידי שנה היה אבינו מטיל גורל בינינו, מי יזכה להיות זה 
שימסור את משלוח המנות לרב. ומה כבר יכולנו להרשות לעצמנו 

להביא לרב? כמה חתיכות עוגה עם בקבוק יין ותו לא!
כאשר  לכן,  קודם  שבועות  כמה  כבר  החלו  לפורים  "ההכנות 
לפורים,  מנות  למשלוח  שיהיה  ושמן,  שמרים  קמח  קנתה  אמא 
וההתרגשות לקראת היום הגדול והשמח גברה ככל שהוא התקרב.

והנה כמה ימים לפני פורים, אבא הגיע הביתה מאושר ושמח והחל 
'כל  אבא:  לנו  אמר  הגדולה?  השמחה  ולמה  מה  על  איתנו,  לרקוד 
שנה, מי שדואג למשלוח המנות לרב זו אמא, והנה היום הגיע לעירה 
וילנא. באותם  'בבא בתרא' דפוס  ובאמתחתו מסכת  מוכר ספרים 
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שהיה  וילנא  מדפוס  ועוד  בבית,  שלמה  מסכת  שהחזיק  מי  ימים, 
עדיין חדש, היה המאושר באדם. 'הנה', אומר לנו אבא. 'קניתי ממנו 
את הגמרא, כדי שאוכל להביא אותה כמשלוח מנות ממני אל הרב'.
עדיין לא הבנו את משמעות הדבר" – המשיך הרב מפוניבז' וסיפר – 
"אבל ביום הפורים, אבא אמר לאח שנפל בגורלו להביא את משלוח 
המנות, שהוא יטול את העוגה ואת היין, ואילו לי הוא אמר לקחת 

את הגמרא, ולומר לרב שזה משלוח מנות 'אישי' ששלח האבא.
"כאשר הגענו אל בית הרב, קיבלה אותנו הרבנית בשמחה, כדרכה 
הרב,  אל  ניגשתי  אני  ואילו  והיין,  העוגה  את  מאחי  ונטלה  תמיד, 
מאבי  אישי  מנות  משלוח  שזה  לו  ואמרתי  הגמרא,  את  לו  מסרתי 

אליו.
סביב  איתה  לרקוד  והחל  בידיו,  הגמרא  את  הרב  נטל  "לתדהמתי, 
השולחן, כמו שרוקדים עם ספר תורה בשמחת תורה, כאשר בפיו 

הניגונים המתלווים לכך.
ניצבים  כולנו  כאשר  בידו,  הספר  עם  הרב  רקד  ארוכות  "דקות 
בצד, מופתעים מהמראה, ואיתנו גם הרבנית, ואילו הרב רוקד ושר 

בשמחה שאין למעלה ממנה.
"כאשר סיים לרקוד, פנה הרב לרבנית ואמר: 'רעבעצין, האם היית 
ואז  'כמובן!'.  משיבה:  והרבנית  מנות?'  משלוח  גם  לי  לתת  רוצה 
אומר לה הרב: 'את זוכרת שסיכמנו להתחיל בסעודת פורים בשעה 
חמש אחר הצהרים? אז אם רצונך לתת לי משלוח מנות, אנא ממך 
ונאחר את הסעודה בשעה אחת, ובאותה שעה, אכנס לחדר  בואי 
המנות'  'משלוח  יהיה  וזה  מפריע,  באין  החדשה  מהגמרא  ואלמד 

שלך אלי'...
ש"ס  לאיש  כמעט  היה  לא  ההם,  הזמנים  במושגי  כי  להבין,  "צריך 
שלם בבית, ולפעמים הש"ס היחיד בעיר היה בבית הכנסת, וגם זה 
אוצר  היתה  היא  גם  כריכה,  על  מכריכה  שלמה,  גמרא  תמיד.  לא 
את  הרב  נטל  ושוב  הרב,  לבקשת  הסכימה  הרבנית  כמובן,  מיוחד. 

הגמרא, והחל לרקוד איתה סביב השולחן".
ילד קטן בן תשע, לא תמיד הבנתי  "הייתי אז  אמר הרב מפוניבז': 
את המשמעות של שמחת התורה, אבל הנה ראיתי במו עיני, באופן 
מוחשי, שמחת תורה מהי. חשבתי בלבי: אם רב חשוב וגדול בישראל 
יכול לרקוד ולשיר דקות ארוכות, כי יש לו גמרא אחת, הרי אין אושר 
גדול יותר מלימוד תורה, ואם כן אקדיש את כל חיי להרבות תורה 
בישראל. ואם רצונך לדעת מהיכן אני שואב את הכוחות שלי לנדוד 

'שמחת  מאותה  זה  הרי  תורה,  ועוד  עוד  להגדיל  כדי  תבל,  ברחבי 
תורה' של פורים באותה שנה. דע לך, כי גם לו הייתי חי מעכשיו עוד 
שמונים שנה נוספות, הייתי ממשיך באותה דרך, להוסיף עוד ועוד 

תורה בישראל".
עד כאן סיפורו של הרב מפוניבז', שכבר איננו איתנו עשרות בשנים. 
בין  אינו  כבר  מפוניבז',  הרב  של  הולדתו  בעיר  רב  שאותו  בוודאי 
להעלות  היה  יכול  לא  הוא  בוודאי  יותר.  הרבה  רבות  שנים  החיים 
בדמיונו, כי בזכות אותו ריקוד של שמחה בפורים על קבלת גמרא 
ישראל.  בארץ  תורה  של  עולם  שנים  עשרות  לאחר  יקום  חדשה, 
הרי יודעים אנו את כל מפעלי התורה שהקים הרב מפוניבז'. את כל 
רבבות לומדי התורה שלמדו בזכות מפעליו אלו. וכל ה'יש' האדיר 
בעירה  יהודי  רב  שרקד  שמחה,  של  ריקוד  אותו  בזכות  הוא  הזה, 

קטנה בליטא.
היש לנו מושג לגודל שכרו על המעשה הכביכול-קטן שעשה? אין 
ספק שנשמתו מתעלה בגנזי מרומים עוד ועוד, בזכות הפרות ופרי-

הפרות של אותו ריקוד שמחה.
לו היינו יודעים את התוצאות המופלאות, שיכולות לנבוע משמחה 
להרבות  ועוד  עוד  מתחזקים  היינו  בוודאי  תורה,  ולימוד  מצוה  של 

שמחה בימים קדושים ונעלים אלו.

)מתוך 'דורש טוב' פורים(

לתדהמתי, נטל הרב פת הגמרפ 
בידיו, והחל לרקוד פיתה סביב 
השולחן, כמו שרוקדים עם סאר 
תורה בשמחת תורה, כפשר 
באיו הניגונים המתלווים לכך

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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המשכילים לקחו ילד גוי, ובמשך כמה חדשים גידלו לו אפות לרפשו, 
ולימדו פותו ארשה בחומש עם ארוש רש"י. לפחר שהילד שלט בארשה 

על בוריה – הכניסו פותו בין כל הילדים הפחרים, להבחן. בדמיונם הם כבר 
חיכו לרגע בו תתארסם תמונתו של ילד גוי מקבל סוכריה מה"חתם סואר" 

על הצטיינותו בתורה עם ארוש רש"י... תורו של הילד הגיע. הופ התישב 
מול ה"חתם סואר". פך בטרם הסאיק לומר מילה פחת, צעק ה"חתם 

סואר" לעברו: "שייגעץ! צפ מכפן! לגוי פסור ללמוד תורה!"

הגפון רבי מפיר צימרוט שליט"פ על מחיית עמלק

"ֲפֶשׁר ָקְרָך ַּבֶּדֶרְך" )מתוך ארשת זכור(

על הפסוק בקריעת ים סוף )שמות יד, כא( "ויבקעו המים", דורשים 
חז"ל במכילתא )פרשה ד(: כל מימות שבעולם נבקעו. ומנין אתה 
ושבכוס  ושבכד  ושבמערות  ושבשיחין  שבבורות  המים  שאף  למד 
ושבצלוחית ושבחבית נבקעו? שנאמר 'ויבקעו המים' – 'ויבקע הים' 
שבעולם  המים  שכל  מלמד   – המים'  'ויבקעו  אלא  כאן,  כתיב  אין 

נבקעו:
חצי  ולפתע:  חמה  ממקלחת  נהנה  הלילה  באמצע  איוון,  גוי,  איזה 
מהמים לצד ימין, וחצי מהמים לצד שמאל, והוא באויר שבאמצע...
הוא יוצא בבהלה מהמקלחת, להזעיק את בנו, ולפתע הוא רואה את 
הבן לוגם כוס מים, וחצי מהמים לצד ימין, חצי מהמים לצד שמאל, 

והבן שלו לוגם את האויר שבאמצע, בולע רוח...
כולם יצאו החוצה בבהלה לברר מה קרה, והתברר שים סוף נקרע 
צעקה  צעק  שהים  אומרים  חז"ל  שבעולם.  מימות  כל  איתו  ויחד 

אדירה שכל העולם שמע אותה! כל האניות שבים נשברו!
וכשהגויים ראו את כל זה – גם את קריעת ים סוף הכללית, וגם את 
תפסו  הם   – מהם  אחד  כל  בבית  שהיתה  הפרטית  סוף  ים  קריעת 
את העבודה זרה שלהם וניפצו אותה, שברו אותה לרסיסים, וצעקו 

כולם: "אין עוד מלבדו!".
ה'". כל אומות העולם  "מי כמוכה באִלם  לא רק עם ישראל אמר: 
אמרו את הפסוק הזה, וכפי שדורשים חז"ל בהמשך המכילתא שם: 
"ולא ישראל בלבד אמרו שירה, אלא אף האומות – כששמעו שאבד 
שפטים  ונעשו  מצריים,  של  מלכותם  ובטלה  בים,  ומצרים  פרעה 
בעבודה זרה שלהם, כפרו כולם בעבודה זרה שלהם, ופתחו פיהם 

כולם, והודו למקום ואמרו: "מי כמוך באלים ה'".
לא פלא הוא אפוא התיאור שבשירת הים: "שמעו עמים ירגזון חיל 
יאחזמו רעד  יושבי פלשת. אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב  אחז 

נמוגו כל יושבי כנען".

כל העולם רתח מהאש הלוהטת שהכריזה: 'ה' הוא האלקים!" וכולם 
ופחד",  אימתה  עליהם  "תפל  הכתוב:  כמאמר  ישראל,  מעם  פחדו 

ומה' אלקיהם הנלחם להם.
כל זה – עד שבא עמלק. עמלק החליט לשנות את המצב הזה. הוא 
רצה לקרר את האש הלוהטת המכריזה אלוקות, הוא רצה להדיח, 

להדיח, להחטיא, לטמא, לצנן את האמונה בה'.
והפשירך  ציננך  וחום.  קור  "לשון  רש"י:  פרש  בדרך".  קרך  "אשר 
ובא זה והתחיל,  יראים להלחם בכם,  מרתיחתך. שהיו כל האומות 
והראה מקום לאחרים. משל לאמבטי רותחת, שאין כל בריה יכולה 
לירד בתוכה, בא בן בליעל אחד, קפץ וירד לתורה. אף על פי שנכוה 

– הקרה אותה בפני אחרים".
אומר על כך מרן ה"בית יוסף": אם עמלק לא היה בא להילחם עם 
כך  אחר  שנים  אלפי  הזה,  היום  עד   – סוף  ים  קריעת  אחרי  ישראל 
בעמדת  תמיד  היו  ישראל  עם  איתנו!  להילחם  פוחדים  הגויים  היו 
הנהגה. אבל עמלק בא ונלחם, קפץ לתוך האמבטיה הרותחת, ובכך 

צינן אותה.
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והנה, הבה ונשאל את עמלק: וכי בני ישראל באו לכבוש את המדינה 
שלך? מדוע אתה יוצא ממרחק של ארבע מאות פרסה להילחם נגדם?
הוא  בעולם.  שיש  הקדושה  כח  את  לשבור  רוצה  עמלק  התשובה: 
כל  העולם  מן  להשבית  רוצה  הוא  בעולם.  טומאה  להרבות  מעונין 
מה שמשדר רוחניות, קדושה, אמונה, אלוקות. לפי תפיסת עולמו 
כל העולם מתנהל על דרך המקרה: "אשר קרך – לשון מקרה". לפי 
לשון  קרך,  "אשר  מותרות:  הפסולות  התאוות  כל  עולמו  תפיסת 
ולצנן  בישראל,  להילחם  לצאת  לו  חשוב  היה  לכן  וטומאה".  קרי 
את האמבטיה הרותחת בפני כל העולם, משום שישראל משדרים 

לעולם כולו את ההפך הגמור מכל תפיסת עולמו.
ומכיון שעיקר מהותו של עמלק היא להילחם בקדושה, לכן אומרת 
התורה הקדושה: "כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדור דור". 
בכסאו,  להישבע  הורמה  הוא  ברוך  הקדוש  של  "ידו  רש"י:  פרש 
נאמר  ולא  'כס',  ומהו  עולמית!  בעמלק  ואיבה  מלחמה  לו  להיות 
'כסא'? ואף השם נחלק לחציו!? נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו 
שלם, ואין כסאו שלם – עד שימחה שמו של עמלק כולו. וכשימחה 

שמו – יהיה השם שלם והכסא שלם".
של  התורה  לקריאת  קודש,  בשבת  מאזינים  שאנו  ידי  על  ואנחנו, 
פרשת זכור – כך כתוב בפסיקתא – מקיימים בשמיעה זו מצות עשה 

דאורייתא של מחיית עמלק, וכאילו קיימנו את המצוה בפועל.
זכירת  מצותה  את  לקיים  צריכים  היינו  דאמת,  אליבא  למעשה, 
היהודים  הרגו  זה  ביום  עצמו.  פורים  ביום  ומחייתו  עמלק  מעשה 
את  שנקיים  אפוא  היה  הראוי  ומן  עמלקים.  אלף  וחמישה  שבעים 
שלפני  לשבת  אותה  מקדימים  מדוע  עצמו.  הפורים  ביום  המצוה 

פורים?
אלא, שביום פורים "חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע". "לא 

ידע" ו"זכור את" – הם תרתי דסתרי. אדם שתוי לא יכול לזכור...
מי   – יוסף"  את  המשקים  שר  זכר  :"ולא  אומרים  ההלצה  דרך  על 
שהוא "שר המשקים" ועסוק בכל עת בשתית יין – לא יכול לזכור!...
לפיכך הוקדם זמן קיום המצוה לשבת קודש, זמן של מנוחת הדעת, 
בו יכול אדם להתבונן ולזכור את כל אשר עשה עמלק, ולמחות את 
שמו. רמז יש לדבר: בפרשת זכור נאמר: "והיה בהניח ה' אלקיך לך" 
והיא  יום המנוחה,  ליום השבת שהיא  "בהניח" לשון מנוחה, רמז   –

היום המתאים לקריאת "פרשת זכור" ולקיום המצוה!
מצות  את  מקיימים  אנו  זכור  פרשת  בקריאת  רק  לא  ועוד,  זאת 
מחיית עמלק, אלא בכל לימוד תורה שאנחנו לומדים מונחת מחיה 
של  ידיהם  שרפו  מכך  הגיע  עמלק  של  כוחו  כל  שכן  עמלק,  של 
ישראל מן התורה, ובכל רגע שאנו לומדים תורה – מתוך התלהבות, 
ולא מתוך קרירות, כמו זאת שרצה עמלק לעשות – הננו מקיימים 

בכך את מצות מחיית עמלק.

מנהגו של ה"חתם סופר" זצ"ל היה, לבחון ילדים על תלמודם ביום 
השבת. ילד שהצטיין, וידע היטב את החומש עם פרוש רש"י – היה 

מקבל סוכריה.

המשכילים – שסבלו מאד מה"חתם סופר", שהיה נלחם בהם בעוז 
ממנו  ולעשות  ולשחוק,  ללעג  אותו  לשים  החליטו   – ובנחישות 

ליצנות, בדיוק כמו עמלק שרצה לעשות ליצנות מקריעת ים סוף.
לראשו,  פאות  לו  גידלו  חדשים  כמה  ובמשך  גוי,  ילד  לקחו  הם 
רש"י.  פרוש  עם  בחומש  פרשה  אותו  ולימדו  ציצית  לו  הלבישו 
באחת השבתות – לאחר שהילד שלט בפרשה על בוריה – הכניסו 

אותו בין כל הילדים האחרים, להבחן.
בדמיונם הם כבר חיכו לרגע בו תתפרסם תמונתו של ילד גוי מקבל 

סוכריה מה"חתם סופר" על הצטיינותו בתורה עם פרוש רש"י...
תורו של הילד להכנס הגיע. הוא התישב מול ה"חתם סופר". ממתין 

לשאלה הראשונה...
לעברו:  סופר"  ה"חתם  צעק  אחת,  מילה  לומר  הספיק  בטרם  אך 

"שייגעץ! צא מכאן! לגוי אסור ללמוד תורה!".
יהודי  שנראה  ילד  עיניהם  מול  שראו  סופר",  ה"חתם  של  תלמידיו 
לכל דבר, עם פאות וציצית, התפלאו מנין ידע רבם, על אתר, את 

עובדת היותו גוי?
נענה רבם ואמר: "כל ילד, שמתישב מולי, מתנדנד... רואים שיש לו 
נשמה, והנשמה כמוה כנר, שכל הזמן זז... 'נר ה' נשמת אדם'" )משלי 
כ, כז( – נשמתו של כל יהודי לוהטת מאהבת ה', הגוף מתנדנד. הילד 
גוי, קר  הזה ישב מולי קפוא כמו קרח... מיד הבנתי שמדובר בילד 

וצונן, כמו עמלק שבא לצנן את האמבטיה הרותחת"...

לרבו,  פנה  הוא  הש"ס.  את  סופר"  ה"חתם  גמר  עשרה  חמש  בגיל 
רבי נתן פדלר זצ"ל, ושאל אותו מה עליו לעשות לסיום הש"ס? ורב 

והשיב לו שמי שמסיים ש"ס – עליו לצום שבעים ושתיים שעות!
כך הוא אכן עשה.

סוף  לפני  שעתיים  צום,  של  שעות  שבעים  לאחר  השלישי,  ביום 
היום, הוא יצא עם כמה חברים ליער סמוך, ובשלב מסוים הם נעמד 

תלמידיו של ה"חתם סואר", 
שרפו מול עיניהם ילד שנרפה 
יהודי לכל דבר, עם אפות וציצית, 
התאלפו מנין ידע רבם, על 
פתר, פת עובדת היותו גוי?
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כפשר קו החזית היה לפ רחוק מטבריק, הבחינו החיילים הרוסיים בשעת 
לילה מפוחרת בפור המנצנץ מחלון ביתו של פחד מתושבי העיירה. 

מיהרו החיילים להסתער על הבית, בהיותם בטוחים כי מדובר כפן במרגל 
לטובת הפויב המפותת להם ע"י פור הנר הדלוק...

הדבקות בה' – כפש ששוראת הכל!

הרב בנימין בירנצוויג

"ִפֵּשׁה ֵריַח ִניחֹוַח לה'" )ויקרפ פ', ט'(

קרבן לה' נקרא בתורה בשם 'ִפֵּשׁה', ומבאר רש"י שִפֵּשׁה לשון אש, 
ובא לומר לנו, שכשישחטנו יהא שוחטו לשם האש.

ההקרבה?!  של  האש  שם  על  נקרא  קורבן  מדוע  ביאור!  טעון  וזה 
בקורבן  המלאכה  עיקר  שהיא  עצמה,  השחיטה  שם  על  לא  מדוע 

ויקראו לקרבן 'שחוט ריח ניחוח לה'?!
ובשפתי חכמים הוסיף לבאר על דברי רש"י, שהכוונה לשוחטו לשם 

אש - שישרפנו לגמרי באש, ולא לצלותו וישאר ממנו דבר.
את  מסמל  קרבן  ה':  בעבודת  גדול  יסוד  לנו  מתבאר  מדבריהם 
ולכן  לבדו,  לה'  היא  מחשבתו  שכל  לה',  עצמיותו  כל  הקרבת 
קורבן צריך לשורפו באש ששורפת הכל ולא נשאר כלום, הכל לה' 

בשלמות! וכעין זה מתבאר בדברי הרמב"ן כאן.
ששורפת  באש  הקרבתו  שם  על  'אשה'  קרבן  שנקרא  הטעם  זה 
הכל, ובזה מסמל כי הקרבתו לה' מכל לבו ומחשבתו לבלתי השאיר 
לה'  בלתי  להיות,  צריכה  שלו  ה'  עבודת  כל  וכך  דבר!  שום  לעצמו 

לבדו!!

הג"ר  מפוניבז',  הרב  כאשר  שליט"א:  ברמן  חיים  רבי  הגאון  סיפר 
יוסף שלמה כהנמן זצ"ל, היה רוצה להדגים את דביקותם של גדולי 
הדורות שעמלו בתורה היה מספר, כי בזיכרונו נחרט היטב מעשה 

שהיה ברבה של העיר טבריק שבליטא. 
העולם  במלחמת  המרובה.  ובשקידתו  בגאונותו  ידוע  היה  זה  רב 
הראשונה, כאשר קו החזית היה לא רחוק מטבריק, הבחינו החיילים 
הרוסיים בשעת לילה מאוחרת באור המנצנץ מחלון ביתו של אחד 
בהיותם  הבית,  על  להסתער  החיילים  מיהרו  העיירה.  מתושבי 
המאותת  הגרמני  הכובש  לטובת  במרגל  כאן  מדובר  כי  בטוחים 

לגרמנים ע"י אור הנר הדלוק. 
ר' אהרון רב  ומצאו שם את  משהגיעו החיילים לבית פרצו לתוכו, 
העיר כשהוא רכון על הרמב"ם ושקוע בלימודו, עובדה זו לא שינתה 
את הערכתם כי מדובר כאן במרגל, אי לכך הודיעו לר' אהרון בצורה 
להורג  מיד  להוציאו  עומדים  הם  כי  פנים,  לשני  משתמעת  שאינה 

באשמת ריגול. 

רבה של טבריק, אשר ידע והכיר את מידת אכזריותם של צבאות 
רוסיה הצארית, השיב ואמר להם: "אם אכן נגזר עלי להיות מוצא 
ואנא  אליכם  לי  אחת  בקשה  אך  הדין,  את  עלי  מקבל  אני  להורג, 
מלאו את בקשתי האחרונה! אני עסוק עתה כל כולי בבירור הלכה 
מוקשה ברמב"ם, במטותא מינייכו, המתינו לי שעה קלה עד אשר 

אבהיר לעצמי את משמעות הקטע הקשה הזה ברמב"ם!".
לתדהמתם של החיילים לא היה גבול, מי שמע כדבר הזה? אך דא 
עקא תדהמה זו גרמה לכך שהם נענו בחיוב לפנייתו של הרב, ואמרו 

לו שאכן הם מוכנים להמתין עד אשר יסיים את עיונו. 
מפנה  חל  לימודו,  את  שיגמור  עד  בביתו  לרב  המתנתם  כדי  תוך 
מפתיע במצבה הצבאי של העיר, הגרמנים פתחו במתקפה רבתי 
שקידתו  בזכות  וכך  נפשם.  על  נסו  המופתעים  הרוסיים  והחיילים 
העצומה ודבקותו המוחלטת בה', ניצל הרב מטבריק מציפורני חיות 

הטרף הללו.

מספר הגאון רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל בספרו 'יחי ראובן': בהיותי 
באמריקה הצטרף אלי לעזרתי יהודי חשוב שהרבה להתחסד איתי, 
נסע עימי עד סן פרנסיסקו ולעוד מקומות, והוא היה מקורב מאד 

לאדמו"ר מבאבוב זצוק"ל.
 הוא סיפר לי שבמשך השנים שם לב לדבר מעניין: כל יום בקביעות, 
אחרי הצהרים בשעות ארבע-חמש, הגבאים היו מניחים לפני הרב'ה 
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"פם כך" – השיב ה'חזון פיש' – "קמים ועוזבים פת המקום..." ופכן כך 
עשה השופל, במסירות נאש ויתר על ארנסתו המרווחת, עזב פת חיאה 

ועבר לגור בירושלים

מדוע לפחד אסק החזון פיש לעזוב פת חיאה ולשני אסק להישפר בחיאה?

הרב ישרפל ליוש 

"ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה פֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשֹׂשן ִויָקר"

הנה ידוע ההבדל בין הגזירה במלחמת היוונים על החשמונאים, לבין 
רוחניים,  עניינים  על  היתה  היוונים  גזירת  ואחשוורוש.  המן  גזירת 
המן  גזירת  ואילו  רצונך...',  מחוקי  ולהעבירם  תורתך  'להשכיחם 

היתה על הגופים, 'להשמיד להרוג ולאבד...'.
שנס  בעוד  מזה,  זה  השתנו  אלו  במלחמות  ההצלה  ניסי  גם 
ביד  'רבים  הטבע,  לדרך  מחוץ  גלוי,  נס  היה  בחנוכה  החשמונאים 
שהשתנו  בלא  טבעית,  בדרך  היה  הפורים  נס  ולעומתו  מעטים...', 

סדרי בראשית.
יש לומר ששני חילוקים אלו קשורים זה בזה, ולא לחינם הנהיג כך 
מנהיג הבירה, שבעניינים רוחניים יהיה הנס מחוץ לגבולות הטבע, 
ובעניינים גשמיים יהיה הנס בטבעיות על דרך מנהגו של עולם. אין 
בעניינים  לפעול  צריכים  אנו  גם  כיצד  לנו,  להורות  כדי  אלא  זאת 
כל  את  לגייס  האדם  צריך  ברוחניות  גשמיים.  ובעניינים  רוחניים 
כוחותיו, ואף מעבר לכוחותיו, כדי לעלות מעלה מעלה במעלות 
הטבע,  לדרך  מחוץ  אף  ועשה  פעל  שהשי"ת  וכמו  הרוחניות, 
ההולכים  אנו,  כן  והמצוות,  התורה  קיום  על  גזירה  היתה  כאשר 
המצוות  וקיום  התורה  לימוד  עבור  במידותיו,  ומתדבקים  בדרכיו 
- צריכים להתאמץ בכל הכוח ולעשות דברים בלתי רגילים, שלא 
צרכי  בעבור  זאת  לעומת  היומיום.  בשגרת  אותם  עושים  היינו 
הגוף הגשמיים, כגון מזונותיו של אדם, מגוריו וכלי ביתו, אין זה מן 
הראוי לפעול בדרכים לא דרכים כדי להשיג ולהגשים הרצונות, די 
בפעולות רגילות וטבעיות להשגת המבוקש, ואין צורך להשתדל 
עבורם יותר מדאי, כי אין חפץ הקב"ה בהאדרת והערצת העניינים 
לכך,  מעבר  ואף  ומרצנו,  כוחנו  כל  שנשקיע  רצונו  רק  הגשמיים, 
ואילו בצרכי הגוף הגשמיים נסתפק בדרכי  ית',  רצונו  קיום  עבור 

פעולה רגילים.
אל יאמר הקורא, חלילה, כי למדנו מכאן שהצלת חיי אומה או אדם, 
הרגילות,  בדרכים  רק  עבורם  להשתדל  שאין  גשמיים  עניינים  הם 
כשם שהקב"ה הציל את הגופים בפורים רק בדרך טבעית, וכביכול 

לא התאמץ בזה ולא הנהיג ניסים מחוץ לדרך הטבע...
מצווה  אחד  וכל  רוחני,  ענין  הוא  חיים  הצלת  ענין  כל  ודאי  אלא 
לעשות הכל בכל מכל כל, כדי להציל כל אדם מישראל, וכל דברינו 
נוכל  אלו,  בניסים  הקב"ה  הנהגת  ומאופן  הגזירות  שמאופן  רק  הם 

בין  פעולותינו  בדרכי  לחלק  עלינו  שגם  בעבודתנו,  דרך  ללמוד 
העניינים הרוחניים לעניינים הגשמיים.

הדורות,  גדולי  של  התורנית  ראייתם  את  יספר  הבא  הסיפור 
בהבדילם באופן מוחלט וברור בין שאלה הנוגעת לעניינים רוחניים 

לבין זו הנוגעת לעניינים גשמיים...
'מעשה איש', מסופר על שני אנשים תושבי חיפה שעסקו  בספר 
בראיית חשבון, האחד הצליח בעבודתו והתפרנס ברווח, ואילו השני 

התפרנס בקושי רב.
הראשון נכנס אל מרנא ה'חזון איש' זי"ע ושאל: "בחסדי ה' פרנסתי 
מצויה, אך חושש אני על חינוך ילדיי בעיר חיפה!", "אם כך" – השיב 

החזון איש – "קמים ועוזבים את המקום...".
ויתר על פרנסתו המרווחת,  ואכן כך עשה השואל, במסירות נפש 

עזב את חיפה ועבר לגור בירושלים.
מגוריו  בשאלת  איש  החזון  אל  הוא  גם  פנה  השני,  החשבון  רואה 
בחיפה, אך בנוסח הבא: "קשה לי בפרנסה וברצוני לעזוב את חיפה, 
מה אעשה?" מיד שאל אותו החזון איש: "ומה עם חינוך הילדים?", 
מתגורר  אני  טוב,  הוא  "המצב   – השואל  ענה   – זה"  בענין  "דוקא 
וגם פעלתי רבות למען ביסוס החינוך  בסמוך לבית הספר החרדי, 
החרדי בעיר, אך כיון שפרנסתי דחוקה, אני מסתפק אם לעבור לגור 

בתל אביב"
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טרם הסאיקו לנסוע כברת דרך של ממש, ולאתע אתפום קול יללות 
סירנות ונורות כחולות מהבהבות עוטאות פת הרכב מכל עבר, כשפרבע 
ניידות משטרה נצמדות לרכבו של הנהג הנחמד, סוגרות עליו וחוסמות 

פת המשך דרכו. מהניידות קואצים שוטרים חמורי סבר, ומורים לנהג 
לעצור מיד, ולצפת מהרכב. הנהג המבולבל עשה כמצוותם, ועל פתר 

הסתערו עליו כמה שוטרים...

מי הודה לשוטרים על שעצרו פותו בטעות?

הרה"ג פשר קובלסקי שליט"פ

"ַוֹּתפֶמר ֶפְסֵּתר ַלֶּמֶלְך ְּבֵשׁם ָמְרֳּדָכי" )פסתר ב', כ"ב(

ונלהב.  נרגש  יהודי  לב  כל  בפתח,  עומדים  הגדולים  הפורים  ימי 
נעימות  עולות  בחלל  והבונבוניירות,  הצלופנים  סער  יהום  מסביב 
בחגיגיות  צבועה  כולה  האווירה  ומרקידות,  שמחות  קצובות, 
ססגונית עזה, ובעומק הלב פנימה מתחוללת מערבולת של רגשות 

שמחה ועליצות.
ושוקעים  יום,  היום  כולנו שוכחים את דאגות  כן, אחת לשנה,  אכן 
איניש לבסומי',  'חייב  דופן.  יוצאי  ועליזות  יממה של שמחה  לתוך 
יום  אל  להיכנס  כמו  כך,  כל  אהובה  זכות  שהיא  חובה  שאין  ודומה 
יחידה  יממה  זוהי  גדולתו.  על  ולהתענג  בשמחתו  לשקוע  הפורים, 
ונדירה בשנה, בה הכל – מכל הכיוונים ובכל העולמות – אפוף שמחה 

וגיל, והשפע והאושר אינם ברי תיאור.
זהו יום שמחה השוררת בחוצות וכובשת כל נים בלב, יום של עליצות 
פורצת גבולות ומרוממת טפח וטפחיים. וביום הגדול והנפלא הזה, 
וישועה  שפע  שערי  נפתחים,  ושמחה  אורה  שערי  לכולנו,  כידוע 
נפערים לרווחה, מזמינים את כל החפץ ליטול כי יבוא ויטול במלוא 
חופניים, כי כל הפושט יד ומבקש – גם מן שמיא – נותנים לו בשמחה 

וברוחב לב.
'עת צרה היפ ליעקב וממנה  גילוי נאלפ שגילה הרוקח באסוק  זהו 
פת  כוללת  'ממנה'  המילה  לדעת:  שכדפי  סוד  חשף  וממנו  יוושע', 
פם  ליעקב',  היפ  צרה  'עת  פם  כלומר,  'מהמן'.  שבמילה  הפותיות 
יהודי חש בצרה ובמצוקה, פם יש משהו שמעיק על כל פחד מפיתנו, 
פזי 'וממנה ייוושע' – כלומר מימים פלו, ימי השמחה על מאלת המן 
להרעיף  הם  מסוגלים  ונכסאות,  רבות  ישועות  לשפוב  ניתן  הרשע, 

ישועות כבירות.
לאורך  מעמיקה:  התבוננות  לה  לייחד  שראוי  שאלה  נשאלת  וכאן 
ומכאובים,  גלויות  ורדיפות,  גזירות  ישראל  עם  סבל  ההיסטוריה, 
ומחלק גדול מהם נושע ונגאל, זכה בנס הצלה מרגש, ולזכר הניסים 
אותם חווינו – נקבעו לנו חגים ומועדים. אבל למה דווקא יום הפורים 

– הוא המיוחד לחולל בו ישועות לכל אחד מאיתנו? למה דווקא ביום 
הפורים,  בנס  מיוחד  מה  ועילאית?  מיוחדת  כה  סגולה  טמונה  הזה 
שהפך את יומו ליום בו השערים נפתחים והישועות זורמות בקצב?!
התשובה היא, כי פורים הוא יום של נתינה. יום של התמסרות. יום 
שאחד מעיקריו הוא לשמח את הזולת, להעניק ליהודי אחר, לתמוך 
באח מך. פורים מיוחד בכך שהחל מהרגע בו נוצר הנס שלו, ועד כל 
רגע במהלך היום הגדול הזה בימינו, סמלו הוא הנתינה וההתמסרות 

לזולת, התמיכה, העזרה והסיוע מכל הלב.
אם נתבונן בנס המגילה, נגלה כי הוא מתחיל בכך שמרדכי הצדיק 
גילה את הסוד כי בגתן ותרש מבקשים להרעיל את המלך, ודיווח 
חיי  ניצלו  ובכך  מרדכי,  בשם  הגילוי  על  שדיווחה  לאסתר  כך  על 
על  הקרדיט  את  לקחת  היתה  יכולה  המלכה  אסתר  אחשוורוש. 
לומר אותו בשם מרדכי, כפי שמודגש במגילה  הגילוי, אבל בחרה 
החלה  כאן  דבר  של  בסופו  מרדכי'.  בשם  למלך  אסתר  'ותאמר 
כתוב  נמצא  אחשוורוש,  שנת  נדדה  בו  לילה  באותו  כי  הישועה, 

בספר הזכרונות שמרדכי הציל את חייו.
בסיכומו של דבר, פם נתבונן, נרפה שכל נס המגילה לפ היה מתרחש, 
לולפ פסתר היתה נותנת פת זכות הגילוי למרדכי. כלומר, כל הנס 
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האלפי מתחיל בנתינת הזכות למרדכי, בהקרבת הזכות הגדולה של 
הצלת חיי המלך - שיירשם על שם מרדכי, ולפ על שמה!

של  המרכיב  את  רבה  בעוצמה  בתוכן  כוללות  היום  מצוות  ולכן, 
למענו.  והאיכפתיות  כלפיו  הדאגה  בו,  התמיכה  לזולת,  ההענקה 
אלו לא מצוות שהובאו ליום הזה סתם, אלא כי יש בהן את הנוסחה 
האדירה שהביאה את הישועה, את הרצון להעניק, לתת, להקריב 
למען הזולת, לעשות הכל כדי להקל עליו, לוותר על זכויות אישיות 

למענו.
הבה נתבונן בסיאור המגילה, ונקרפ פת מה שטמון בו בין השורות: 
הפיכאתיות למען הזולת, הרצון להיטיב פתו – פלו אתחו פת שערי 
'כל  בו  יום האורים הופ היום  הנס, פלו הביפו פת הישועה. לאיכך, 
האושט יד נותנים לו' – כי זהו יום שכולנו מעניקים ונותנים בשאע 
רב, מתוך רצון להיטיב, בלי לבדוק בציציות ובלי להתבונן עמוקות – 

רק לתת ולתת ולתת עם כל הלב!
הזולת,  פת  לשמח  שנתפמץ  ככל  הזה,  ביום  בנתינה  שנרבה  וככל 
במשלוח  גלמוד  פדם  לשמח  מבקש,  לכל  הגונה  יד  מתת  להעניק 
מנות יצירתי, לנצל פת היום הזה כדי לגרום ליהודי עצוב לחייך – כך 
עבורנו  ייאתחו  הזולת  למען  ומפמצינו  שלנו  הנתינה  שבזכות  נזכה 
שערי שמים, ונזכה פכן לנצל פת היום הזה לאעול ישועות גדולות, 

בשאע, בפושר, בשמחה!

תודה נרגשת 
בבית החולים 'רמב"ם' בחיפה, שעת צהריים מוקדמת. למקום נקלע 
ביקורו  כדי  ובתוך  מפורסם,  שיעור  כמגיד  המשמש  חשוב  יהודי 
במחלקה – שם לב לתכונה מעניינת סביב אחד החדרים במחלקה. 
צפופים,  מסמכים  בידיהם  מחזיקים  שוטרים,  כמה  שם  עמדו 
ומבקשים להחתים את אחד המטופלים – תוך כדי שהם מתנצלים 

בפניו על אי הנעימות, כשמנגד - הלה מודה להם בהתרגשות...
וכשהבחין  שיעור,  מגיד  אותו  של  סקרנותו  את  עורר  הזה  המחזה 
מה  על  לו  ולספר  להתקרב  ממנו  ביקש   – המאושפז  המטופל  בכך 
כך  כל  הוא  ומדוע  מתנצלים  השוטרים  מדוע  המהומה,  כל  ולמה 

מודה להם. וכך סיפר האיש את הסיפור המדהים הבא:
היה זה ביום האתמול, כשנסע על ציר תנועה ראשי בחיפה, אז הבחין 
מרחוק ביד מתנופפת, ואדם שנראה כנתון במצוקה מבקש כי יעצור 
לו. הוא האט את רכבו ועצר, והלה הסביר כי הוא ממהר מאוד ועליו 
לרכב  לעלות  ניתן  אם  מבקש  והוא  בדחיפות,  אחר  למקום  להגיע 
בשמחה  הסכים  ונחמד,  לב  טוב  יהודי   – הנהג  לנסיעה.  ולהצטרף 

לעשות את מעשה החסד הזה, והזמינו לעלות לרכב ולהצטרף.
טרם הסאיקו לנסוע כברת דרך של ממש, ולאתע אתפום קול יללות 
עבר,  מכל  הרכב  פת  עוטאות  מהבהבות  כחולות  ונורות  סירנות 
ניידות משטרה נצמדות לרכבו של הנהג הנחמד, סוגרות  כשפרבע 
חמורי  שוטרים  קואצים  מהניידות  דרכו.  המשך  וחוסמות פת  עליו 
סבר ושלואי נשק, ומורים לנהג לעצור מיד, ולצפת מהרכב בידיים 
מונאות פל על. הנהג המבולבל עשה כמצוותם, ועל פתר הסתערו 
עליו כמה שוטרים, פזקו פותו בפזיקים, והובילו פותו לתפ המעצר.

עם כניסתו לחדר המעצר, הסתבר לו כי האיש שהעלה לרכבו הינו 
נהג  של  לבו  בטוב  והסתייע   – רגלית  נמלט  ולבסוף  מסוכן,  שודד 
מעיני  נעלם  לא  שהדבר  אלא  הבריחה.  את  להמשיך  כדי  מזדמן 
כי הנהג מתואם עם  והללו היו בטוחים  השוטרים הדולקים אחריו, 
השודד, ולבטח – הוא חבר באותה כנופיה. לא הועילו כל תחנוניו של 
האיש והוכחותיו, מפקד בית המעצר הורה כי ייעצר למשך הלילה, 

ומחר – מי יודע מתי – יימשך הטיפול בו...
מתנשם ומתנשף הוכנס היהודי הלז, הנהג הנחמד וגומל החסד, אל 
המקולפים  בקירות  מביט  הוא  פושעים.  לצד  מעצרים,  חדר  תוך 
ובתת התנאים, ומבין שזה לא המקום עבורו, הוא לא יצליח להירדם 
פעם  אי  בדעתו  העלה  וכי  לכאן?!  הגיע  בכלל  איך   – ובכלל  כאן, 
– איך  עווה או פשע מעולם?!  וכי חטא,  שייקלע לחדר מעצרים?! 

בכלל נקלע למצב הביש הזה?!
מחשבות לא נעימות ריחפו בירכתי מוחו, כיצד מעשה חסד אצילי 
 – המחר  ביום  שכבר  בטוח  היה  הוא  עצוב.  כה  ללילה  אותו  הוביל 
כשתתברר הטעות ועד כמה אין לו קשר לכנופיה – ישתחרר, ובכל 
כזה  במקום  אחד  לילה  לבלות  שייאלץ  כך  על  המחשבה   – זאת 
השעות  את  להעביר  תעסוקה  חיפש  הוא  מאוד.  אותו  תסכלה   –
שלפניו, ואז גילה כי בחדר חוברת הדרכה להגשת 'עזרה ראשונה', 
ומתוך שלא היה לו משהו טוב ומועיל יותר לעשות, החליט לעבור 

על החוברת שלפניו...
לנושא  נרחבת  יריעה  מוקדשת  בחוברת,  הנידונים  הנושאים  בין 
התקפי לב, דרכים למניעה, דרכי טיפול, עזרה ראשונה, ולצד זאת 
את  כשקרא  מתקרב.  לב  התקף  כי  המעידים  תסמינים  רשימת   –

התסמינים הללו, עלתה במוחו מחשבה נועזת:
בית  כי  ספק  אין  לביתו,  מחוץ  הלילה  את  לבלות  עליו  ממילא  אם 
רשימת  את  ושינן  קרא  לפיכך,  מעצר...  בית  על  עדיף  חולים 
את  ביצע  היטב,  אותם  זוכר  שהוא  בטוח  וכשהיה  התסמינים, 

חייך הרב והשיב: 'בוודפי פתם 
חושבים, כי בעולם הפמת פקבל 
שכר רב על כתיבת סארי 'פבן 
הפזל', פולי על מלפכת הרבצת 
התורה בה פני עמל ללפ הרף. 
בוודפי פקבל על כך שכר, פך פין 
כל סאק כי פקבל שכר רב ונוסף 
על השעות בהן פני לפ כותב פת 
סארי - ותחת זפת כותב המלצות... 
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תוכניתו: הוא החל משתנק ומתקשה לנשום, דופק על חזהו בחוזקה 
ומפלבל בעיניו כמסוחרר...

בפישון ליל החלה מהומה בחדר העצורים, פחד העצורים נרפה כי 
פינו חש בטוב..., כששמע כי רפש המשמרת מזמן פמבולנס בחשש 
לאחות  הצליחה...  תוכניתו  כי  הבין   – המעצר  בבית  לבבי  לפירוע 
יבלה פת הלילה על מיטה נוחה בבית החולים כשלצידו צוות ראופי 

רחום, ולפ על דרגש בבית המעמד כשסביבו אושעים מסוכנים...
מלווה  לאמבולנס,  הועלה  לו,  עומד  לא  לבו  כי  שנראה  ה'עצור' 
ל'עצור'  כראוי  העת.  כל  עליו  שישמרו  חסונים  שוטרים  בארבעה 
במעמדו, הוא אפילו לא עבר את חדר המיון, הובהל מיד למחלקה 
הקרדיולוגית, שם החלו מיד בסידרת בדיקות מקיפה. ואז, הרופאים 

גילו את שגילו - - - 
אכן כן, אחד העורקים הראשיים היה סתום ב-99 אחוז, והלה אפילו 
לא ידע! בעודו משתנק ועושה עצמו כבעל בעיה לבבית – אכן כן, 

לבו עמד לחטוף התקף אמיתי בכל רגע!
בני המשאחה הוזעקו למחלקה, מבולבלים ונבוכים מהלילה המוזר 
העובר עליהם, פבל פאילו לפ ניתנה להם השהות לדבר עם פביהם. 
רואפ מומחה הוזעק בשעות הלאנות בוקר, וביצע טיאול לבבי מורכב 
בפואן דחוף ביותר, מציל בכך פת לבו של היהודי שהבהיל פת עצמו 
לבית החולים כתוכנית חמקנות מלילה בבית המעצר, ועתה מסתבר 

– כי זה מה שהציל פת חייו!
האמת  למשטרה  התבררה  כבר  המאוחרות,  הבוקר  שעות  עד 
לב  טוב  נהג  הינו  הכל  הסך  מפשע,  חף  האיש  כי  מראש,  הברורה 
עצמו  ומצא  'טרמפ',  שביקש  יהודי  עם  חסד  לעשות  שביקש 
השוטרים  באו  כעת  בכפו.  עוול  לא  על  המעצר  לחדר  מתגלגל 
ומודה  עומד  הוא  בעוד  השחרור,  מסמכי  על  ולהחתימו  להתנצל 
להם על הטעות שעשו, שהרי רק בזכותה התברר עד כמה סתום 

עורק ראשי בלבו, וחייו ניצלו!
החולים,  בבית  בעודו  בעצמו,  נהג  אותו  סיפר  הזה,  הסיפור  וככל 
גואל  רבי  להרה"ג  הסיפור  את  שסיפר  מפורסם  שיעור  למגיד 
אלקריף שליט"א, והוסיף: 'הבנת מה הולך בעולם הזה? אני חשבתי 
שעשיתי לפלוני טובה, ומחמתה התגלגלה עליי רעה שכזו – להיעצר 

על לא עוול בכפי. ומה מסתבר? שההיפך הגמור הוא הנכון:
– היפ שהצילה פת חיי! ההיקלעות לבית המעצר  הטובה שעשיתי 
– היפ שהובילה לטיאול בלבי בזמן הנכון! המעצר שנגרם ממעשה 

החסד שעשיתי – הציל פותי.
שערים  אותח  הזולת,  למען  ונתינה  חסד  שמעשה  מתברר,  מדהים! 
מאתיעים של שאע ורחמים מן שמיפ, מעניק ניסים ונאלפות שלפ 
ניתן לתפר פו לשער. לאתע אתפום, במבט לפחור, ניתן לגלות עד 
כמה המפמץ למען הזולת, ההתמסרות למענו, הרצון להיטיב פתו 
ישועה, פלו מביפים בכנאיהם פת השאע  לנו שערי  – פלו אותחים 

הנכסף.
הנה כי כן, פנו ניצבים באני יום כה גדול, יום שכולו נתינה. הבה ננצל 
פת היום הזה כדי לתת, להעניק, להתפמץ, להקריב להתמסר ולסייע 
– לעשות הכל למען יהודי פחר, להקל עליו, לשמח פת לבו. וככל 

שנרבה בעשיית חסד ובנתינה למען זולתנו – כך נזכה שבורפ עולם 
ייטיב עימנו במידה כנגד מידה, ויאתח לנו פת פוצרו הטוב!

20 המלצות בבת פחת!
בבית הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, ראש ישיבת 'עץ חיים' ומחבר 
ספרי 'אבן האזל', נשמעה באותו ערב נקישה רפה על הדלת, ובפתח 
נראה יהודי מיהודי ירושלים, שניכר שמצבו הכלכלי לא שפר עליו. 
הוא ביקש להיכנס ולשוחח עם הרב, ועם כניסתו אל חדרו של הרב 
הניח שני עמודים כתובים בכתב יד צפוף, וביקש מהרב לעיין בהם...

זו רשימה ארוכה של נדיבי עם מעבר לים, אשר אותו יהודי  היתה 
ביקש לצאת לחו"ל ולהתרימם לעזרתו, הואיל ומצבו הכלכלי קשה 
מלצר  הרב  אל  נכנס  היה  ירושלים  מיהודי  נזקק  כל  ואם  מנשוא. 

ומבקש מכתב המלצה, הרי שהלה היה מקורי בבקשתו:
ממוענים  שונים,  המלצה  מכתבי   20 לי  יכתוב  הרב  כי  מבקש  'אני 
אל  פונה  מכתב  כל  כאשר  הללו,  הלב  מנדיבי  אחד  לכל  אישית 
הנדיב באופן אישי לפי כבודו ומעמדו. אני סמוך ובטוח שאינו דומה 
מכתב המלצה כללי למכתב המלצה אישי, שלבטח ימצא מסילות 
ללבו של כל נדיב - שעה שיראה שהרב פונה אליו אישית. אני יודע 
שמדובר בבקשה חריגה שתעלה לרב זמן רב ומאמץ מרובה, אבל זו 
הדרך שלי להצליח להתרים הרבה כסף...' - סיכם הלה את בקשתו 

המוזרה.
עוברת  'החוצאה  ממש.  התאלצו  הדברים,  פת  בשומעם  הבית,  בני 
ככה  הבושה!  פת  פיבדו  פנשים  'זהו,  ביניהם,  התלחשו   - גבול'  כל 
להטריח פת הרב? ככה ללחוץ עליו שיכתוב 20 מכתבים שונים? וכי 

פין גבול למה שניתן לדרוש מהרב?!'
גם כך, כל העסק הזה של כתיבת ההמלצות לכל מי שיצא לחו"ל 
כי  ידעו  היטב  בעיניהם.  חן  מוצא  אינו  מזמן  כבר  מעות,  לקושש 
רבנים שעסוקים הרבה פחות מהרב מלצר, כבר עברו מזמן לטופס 
המלצה בדגם אחיד המצולם פעם אחר פעם, שכל הדרוש מהרב 
די  לא  ואם  המסמך.  בשולי  ולחתום  המבקש  שם  את  להוסיף  הוא 
בכך שהרב מוסיף וכותב המלצה ארוכה ומפורטת לכל מבקש, כאן 

זה כבר מוגזם ממש: 20 המלצות לאדם אחד! היתכן כדבר הזה?!
הם פנו אל הרב, וביקשו לעצור אותו בטרם יעשה מעשה. 'לא שייך 
לתת למצב להימשך כך!' - טענו בתוקף, 'זמנו של הרב יקר מפז, אי 
אפשר שיקדיש שעות כה רבות וטירחה כה גדולה למען כל מבקש 
מכתב. אם היה הלה מסתפק במכתב אחד - גם זה יותר מדי, אבל 
ניחא. אולם כעת - נראה כי איבד את הבלמים לחלוטין, הוא בטוח 
שעל הרב לטרוח בעבורו כל כך, לכתוב 20 מכתבים... לא יעלה על 

הדעת!'
אקבל  האמת  בעולם  כי  חושבים,  אתם  'בוודאי  והשיב:  הרב  חייך 
הרבצת  מלאכת  על  אולי  האזל',  'אבן  ספרי  כתיבת  על  רב  שכר 
אין  אך  שכר,  כך  על  אקבל  בוודאי  הרף.  ללא  עמל  אני  בה  התורה 
כל ספק כי אקבל שכר רב ונוסף על השעות בהן אני לא כותב את 
ספרי - ותחת זאת כותב המלצות... אין צורך לחסוך בשעות הללו 
או להימנע מהטירחה הזו - הרי שכרי מובטח בגינן לא פחות משהוא 
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מובטח על עסק התורה בו אני עוסק ביתר שעות היממה!'
ובפומרו זפת, אתח הרב מלצר צוהר, חרך הצצה לסולם העדיאויות של 
יהודי. לאעמים נרפה, כי ישנם עיסוקים חשובים ורבי מעלה, ופילו 
העדיאויות,  סולם  לרפש  להשתחל  מצליחה  לפ  לזולת  ההתמסרות 
זוכה במקום סמלי פי שם בירכתיים... בסיאור נאלפ זה, פותו סיאר 

תלמידו הגה"צ רבי חיים ברים זצ"ל, פנו מגלים פת הפמת:
ההיאך! ההתמסרות לזולת, הטירחה למענו, האעלתנות כדי להקל 
עליו, הפיכאתיות לגורלו - פלו קודשי קודשים ממש, זהו העיסוק 
הנעלה ביותר! כמה כדפי להשקיע בו, להקדיש לו זמן וכוחות, לתת 
לזולת פת מלופ הפנרגיה והסיוע שנוכל. עכשיו, בעומדנו ערב ימי 
האורים, זה הזמן המסוגל לכך ביותר, זו העת הנכונה. הבה ננצל פת 
הלב,  מכל  ונתינה  חסד  להרבות  כדי  ונתינה  חסד  שכולו  הזה  היום 
ונזכה שהשאע, הפושר והשמחה של היום הזה, ירדאונו כל ימי חיינו!

שעת זהב...
יום הפורים הוא עת רצון מיוחדת, זמן מסוגל לפעול ישועות, שערי 
יש 24 שעות, כולן  ובתוך היום הגדול הזה  שמים פתוחים לרווחה. 

הרצון  עת  היא  הזו  היממה  בתוך  מתי  אבל  ומיוחדות.  מרוממות 
הנעלית ביותר? מתי הזמן של יהודי להקיש על שערי שמים במלוא 

העוז והתעצומות, ולהיוושע באמת?
השיב  ואז,  זי"ע.  מנדבורנה  האדמו"ר  לכ"ק  הפנו  הזו  השאלה  את 
הרבי גילוי שמיימי מסעיר, מילים שכדאי לזכור אותן ולנצלן היטב:

בבוקרו של יום האורים, קודם תאילת שחרית, היפ עת רצון עילפית 
לפמירת תהלים. ולפחר פמירת התהלים, לאני תאילת שחרית - זוהי 
עת הרצון המיוחדת והעילפית ביותר, זהו הרגע הנעלה ביותר לאעול 

בו ישועה ביום הגדול והנשגב הזה!
הבה ננצל פת הרגעים העילפיים הפלה, ובכל הכח. פמירת תהלים 
על  נקיש   - התאילה  קודם  עוד   - פחריהם  ומיד  התאילה,  לאני 
שערי שמים, נתחנן על כל מה שמעיק עלינו, נתאלל על המצוקות 
הפואאות פותנו. זוהי שעת זהב ועת רצון עילפית, הבה ננצל פותה 

בכל הכח!

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

מתוך הספר המפואר פניני פרשת שבוע

המשך מעמוד 20 | הרב בנימין בירנצוויג

המשך מעמוד 21 | הרב ישרפל ליוש

כמה עוגיות פשוטות, קיכלאך, הרבי היה מברך עליהם מזונות ואחר 
האכילה מברך על המחיה בדבקות גדולה.

להביא  האם  הרבי  את  ושאלו  עוגיות,  היו  שלא  קרה  אחת  פעם 
הקיכלאך...'  את  דוקא  רוצה  אני  'לא  הרבי  אמר  במקום?  תפוחים 
ולא הבינו מדוע. כמה חודשים לפני פטירתו, אחד מבאי הבית אזר 
אומץ ושאל את הרבי על מנהגו זה לאכול דוקא עוגיות. השיב הרבי: 

'הברכה היחידה שאומרים בה 'ונברכך עליה בקדושה ובטהרה' היא 
לומר להקב"ה  יום אחד מבלי  יכול לעבור  איני  ברכת מעין שלוש, 

'ונברך עליה בקדושה ובטהרה'!".
כזו היתה דבקותו של הרבי זצ"ל באמירת הברכות יום יום!

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

איש'  ה'חזון  פסק   – המקום..."  את  עוזבים  לא  פרנסה  "בשביל 
נחרצות. 

ואם כבר בחיפה עסקינן, ובפסקי ה'חזון איש' בענייני מסירות נפש 
לרוחניות, הנה לנו הסיפור הבא, גם הוא מספר 'מעשה איש':

ונפשו  סבא,  בכפר  קטנה  בישיבה  וחצי  שנתיים  למד  חיפאי  צעיר 
חשקה ללמוד בישיבת פוניבז', אלא שהוריו התנגדו לצעד הזה ורצו 

שישאר בחיפה ללמוד בטכניון...
המדריך של הצעיר הזה ב'נוער האגודתי' היה רבי אלחנן סמט ז"ל, 
בין  הזו  בסתירה  לנהוג  עליו  כיצד  אותו  ושאל  מכתב  לו  שלח  הוא 

רצונו לרצון הוריו?

 – ל'חזון איש', "אולי תיסע אליהם..."  רבי אלחנן נסע עם המכתב 
הציע ה'חזון איש'.

"הנסיעה לחיפה בימים ההם" – מספר רבי אלחנן – "לא היתה קלה 
היו טלטולי הדרך,  ורבים  וכלל, היא התארכה שעות ארוכות,  כלל 
לדרך.  לצאת  והחלטתי  הסתפקתי  לא  אז  אמר,  איש'  ה'חזון  אך 
'אולי  אותי:  ושאל  יהודי  אותי  פגש  איש',  ה'חזון  מבית  יצאתי  אך 
אתה צריך ליסוע? אני נוסע כעת לחיפה!'... ראיתי בזאת סייעתא 
דשמיא", מספר רבי אלחנן. "היתה זו עבורי קפיצת הדרך, וברוך ה' 
הצלחתי במשימתי, ההורים השתכנעו לתת לבנם להמשיך ללמוד 

תורה...".

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש, כתבו ל: 
israel.layosh@gmail.com
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המשך מעמוד 1 | מגידי השיעורים

וגם בימי שמחת חתונת ואירוסי הילדים שיחי', לפני ואחרי השמחה 
לשבת ולהקליט....

מעניין במיוחד שדווקא האתגרים הגדולים שצלחנו הם אלו שאנחנו 
תוספת  הסיפוק  לתחושת  שמעניקים  אלו  הם  בסיום.  זוכרים 

מיוחדת....
הרב שפרכר: אני חושב שמעולם לא הצלחתי להרגיש את הביטוי 
'הלב עולה על גדותיו', כפי שהרגשתי אותו כשסיימתי למסור את 
השיעור האחרון במסכת חגיגה. זאת הרגשה מיוחדת במינה. איך 

הגדיר זאת הרב סגל: "הרגשה עילאית", אכן, הרגשה עילאית! 
בהחלט, עברנו תקופה לא פשוטה.  הנה, אנחנו כאן, מסיימים את 
סדר מועד בשמחה עצומה, יצאנו מחוזקים ומחושלים למרות ועל 
אף כל הקשיים, וזה חיזוק עצום וגדול במיוחד לקראת תחילת לימוד 

מסכת יבמות, שנחשבת לאחת המסכתות הקשות בש"ס. 
גם  לשרוד  הצלחנו  גדולים,  יותר  קשיים  עם  התמודדנו  כבר  אנחנו 
חברתיים,  מפגשים  על  והגבלות  וסגרים  בידודים  של  בתקופות 
למדנו בחוץ, בחצרות, על הגגות, במרפסות, דרך הטלפון וגם בחדר 

המדרגות. 
לכם  ושגרמו  מהלומדים,  שקיבלת  מעניינות  תגובות  על  לנו  ספרו 

לשנות אולי את צורת ההגשה או תוכניות שהיו לכם בעניין? 
הרב סגל: עם רוב הלומדים אין לי בכלל היכרות וכמובן שהרוב גם 
לא מגיבים, אבל גם המיעוט שכן מגיבים זה הרבה מאוד תגובות ויש 

הרבה סיפורים שעוסקים בתגובות. 
תגובה מיוחדת קיבלתי פעם במכתב מאיש חינוך ומנהל ת"ת גדול 
כנסת  בבית  היומי  דף  שיעור  כמגיד  משמש  שגם  יורק,  בניו  וידוע 
'הבהירות של השיעור הוא  כך:  מפורסם שם, בתוך הדברים כותב 
אתם  השומע.  מבלבל  לא  וגם  מתבלבל  לא  פעם  אף  להפליא. 
מוסיפים –'רעדט אויס' - מה שצריך לשיעור עבור ההבנה הבסיסית, 
ולא יותר ממה שצריך'. זה מאוד חיזק אותי להמשיך בסגנון השיעור 
לא  שני  ומצד  לפשט,  הנחוצות  נקודות  לפספס  לא  אחד  מצד   -

להתרחב יותר מדאי.
בצורת  שינוי  אצלי  שעשתה  אחת  תגובה  עוד  רק  כאן  אזכיר  אני 
היומי  'הדף  שיעורי  למסור  שהתחלתי  אחרי  תקופה  החשיבה: 
בהלכה', שמתי לב שלא קיבלתי בכלל תגובות על השיעור באידיש, 
הזה.  השיעור  מסירת  עם  להפסיק  כדאי  שאולי  לעצמי  וחשבתי 
לא  אחד  אף  בסוף  ואם  מרובה,  טרחה  פשוטה,  לא  בהכנה  מדובר 

מאזין, אז אולי חבל על ההשקעה? 
בעודי מתלבט סובבה ההשגחה העליונה שיפגוש אותי יהודי שלא 
הכרתי. הוא מיד זיהה אותי ופנה אלי באידיש בשמחה גדולה: "אתה 
הרב אפרים סגל??? אתה לא יודע איך אני שמח לפגוש אותך. אני 
לומד כל יום 'דף היומי בהלכה' ולאחר מכן צופה בשיעור שלך ונהנה 
צריך  שאני  חשבתי  מזמן  וכבר  עבורי,  נפלאה  חזרה  זה  רגע,  מכל 

להודות לך על כך!". 
אמרתי לעצמי, אם יש לומד אחד שהשיעור הזה עוזר לו, המשמעות 
את  למסור  שהמשכתי  כמובן  המאמץ!  את  שווה  כן  שהוא  היא 

ובהמשך ב"ה הגיעו עוד הרבה תגובות שמלמדות על כך  השיעור 
שיש לו בהחלט ביקוש גדול. 

מחו"ל.  וגם  הארץ,  קצווי  מכל  מגיעות  אכן  התגובות  שארכר:  הרב 
ומכהן  שבאוקראינה,  באודסה  שמתגורר  קבוע  אחד  לומד  לנו  יש 
כאחד מרבני העיר שם. הוא שוחח איתי בשבוע שעבר ואמר לי: "נו, 
מתחילים עוד מעט יבמות, הרב שפרכר, אני סומך עליך שתעזור 
ללמוד  אצליח  לא  שבלעדיך  לי  ברור  כי  המסכת  את  לעבור  לנו 

אותה...". 
כמובן שהמחמאה היתה מאוד גדולה, אבל אני חושב שהחלק היותר 
מנסרות  אזעקות  באודסה,  אדם  שיושב  הוא  הזה  בסיפור  חשוב 
הקרובה  הרוסית  המתקפה  לקראת  נערכים  התושבים  החלל,  את 
לבוא, והוא מה מעסיק אותו? איך ללמוד מסכת יבמות!!! אשריכם 

ישראל! 
יכול  אני  כלשהו,  לשינוי  לי  שגרמה  תגובה  אודות  לשאלה  באשר 
מרכזיים  הפחות  בעניינים  גם  להרחיב  אוהב  תמיד  שאני  לספר 
בדף, אבל כשלמדנו מסכת ראש השנה, היה שם מקום שבו רש"י 
נכנס להסביר כל סדר גלגל המזלות, ואני מאוד התלבטתי ואפילו 
התייעצתי עם חבר אם להיכנס לזה או לא, כי היה ניתן להסביר גם 
בלי לפרש ולפרט את המהלך של גלגל המזלות אבל בסופו של דבר 
החלטתי לא לעשות לעצמי הנחות, נכנסתי לעניין למדתי אותו כמו 

שצריך ובשיעור הסברתי אותו בשפה ברורה ונהירה. 
ביום שבו למדו את הדף הזה קיבלתי טלפון נרגש מיהודי שאמר לי: 
"למדתי את הדף, ולא הצלחתי להבין את הרש"י עם גלגל המזלות. 
האזנתי לכמה שיעורים מוקלטים וכולם התחמקו מזה, ואז נזכרתי 
שיש את השיעורים של הרב שפרכר, הוא בוודאי לא דילג על החלק 

הזה. האזנתי לשיעור שלך ואכן לא התאכזבתי!
גם  היא  כמובן,  לי  חוץ ממה שהיא מאוד החמיאה  התגובה הזאת, 
הציבה לי רף מחייב גבוה מאוד. הציבור מצפה ממני לרמה גבוהה 

של פירוט והסברה, אני לא יכול לאכזב את הציבור...

שחוששים  לומדים  הרבה  שיש  להניח  סביר  יבמות,  מסכת 
פותם  לחזק  יכולים  פנחנו  פיך  הזפת.  המסכת  פת  כשמתחילים 
ולנטוע בהם תקוה שהם פכן יצליחו ללמוד גם פותה כמו שהצליחו 

ללמוד פת כל המסכתות עד כה? 
הרב שפרכר: נכון, מסכת יבמות היא לא מסכת קלה. הזהר הקדוש 
הקשות  המסכתות  לשלושת  רומז  החמור'  על  ורוכב  ש'עני  אומר 
שבש"ס שמתחילות באותיות אלו 'ע' 'נ' 'י'. לפי רוב הדעות האות 
ידיים, אבל  יש אומרים שזאת מסכת  יבמות.  י' מרמזת על מסכת 
כולי עלמא מודו שמסכת יבמות היא לא מהמסכתות הקלות בש"ס. 
הזה  לקושי  גם  נוכל  יכול  כאלו,  קשיים  עברנו  שכבר  אחרי  אבל 
בנוסף למסכת  בסייעתא דשמיא. אדם שלמד את כל סדר מועד, 
לא  האחרונות,  בשנתיים  שידענו  התהפוכות  בכל  ועמד  ברכות, 

יישבר מלימוד של מסכת יבמות". 
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מי שכבר למדו את מסכת עירובין, שהיא רמוזה באות ע' של 'עני', 
נועדו  קשות  מסכתות  שגם  מבינים  הם  ללחץ.  נכנסים  לא  בוודאי 
שילמדו אותן, ושלכל יהודי יש סייעתא דשמיא מיוחדת ללמוד כל 

חלק מחלקי התורה שהוא רוצה ללמוד. 
דברי  וכל  היומי',  'הדף  ללימוד  מצטרף  עכשיו  שרק  מי  גם  אבל 
בקורונה  למד  לא  הוא  אליו,  נוגעים  לא  כה  עד  שאמרנו  החיזוק 
ולא למד את מסכת עירובין, עדיין אין סיבה להיכנס ללחץ. מסכת 
עצמו  הלימוד  אותה.  ללמוד  שאפשר  מסכת  בהחלט  היא  יבמות 
אינו קשה, ואינו מעבר ליכולת ההבנה של אדם רגיל. אלא מה? יש 
הרבה 'משפחות מורכבות' במסכת, וצריכים להכיר את ה'משפחות' 
פאניקה.  ובלי  לחץ  בלי  סבלנות,  עם  זה  את  ללמוד  צריך  הללו. 
לומדים בצורה רגועה, מכירים את ה'משפחה' שעליה מדברים בכל 
פעם, מי ההורים, מי הדודה, והאמא שלה ובעלה ואשתו וכו', וככה 

מתקדמים. 
לאקשן"  הייסע  קיין  נישט  "חאפ  שאומר  ידוע  פתגם  יש  באידיש 
כלומר, אל תחטוף אטריות חמות... אכול בסבלנות, המתן שיתקררו 
מעט ותוכל לאכול ולהינות מהאוכל. אותו הדבר בלימוד גמרא, לא 
צריכים לרוץ לשום מקום. לומדים בנחת, ומגיעים רחוק בסייעתא 

דשמיא. 
לגופו של עניין, יש ספר שחיבר רבי טוביה וולף בשם 'מראה יבמות', 
ומבאר  המורכבות  המשפחות  בכל  סדר  שעושה  נפלא  ספר  זה 
בצורה נפלאה את המסכת. אני מאוד ממליץ למי שחושש מלימוד 
את  לצלוח  אחד  לכל  יעזור  שבוודאי  הזה  בספר  להצטייד  'יבמות' 

המסכת בצורה טובה בעז"ה. 
ה'עוילם' אומר שמסכת יבמות מתחילה בחמש עשרה צרות... אני 
חמש  "פוטרות  שמה  כתוב  המשנה  בדברי  לדקדק  שצריך  חושב 
עשרה צרות", כלומר על ידי לימוד המסכת הזאת אפשר להיפטר 

מכל הצרות שבעולם בעזרת ה'.
מהמסכת. קחו  חושש  שמאוד  למי  לומר  רוצה  אני  קטן  דבר  ועוד 
מתוכם  דפים   49 רק  דף.   121 של  מסכת  היא  ש'יבמות'  בחשבון 
הש"ס  מסכתות  לכל  דומה  המסכת  רוב  יותר.  המורכב  החלק  הם 
מושגים  יש  מורכבים,  ולא  מעניינים  מאוד  נושאים  יש  האחרות, 
אגדתות  מעט  לא  גם  ויש  הידע,  את  מאוד  שמעשירים  חדשים 
מעניינות מאוד. זאת מסכת מלאת מתיקות ולא הייתי ממליץ לאף 

אחד לוותר עליה!!! 
מסכת  ללמוד  אותי  מלחיץ  זה  אם  אותי  שאל  "מישהו  סגל:  הרב 
מכדי  דלה  מילה  זו  ש'מלחיץ'  לו  אמרתי  המצלמה...  מול  יבמות 
לתאר את ההרגשה. ישנה הרגשת אחריות כבדה בפרט שבד בבד 
במסירת  החדש  המחזור  את  גם  התחלתי  המסכת  התחלת  עם 
אך  בעברית.  שיעורים  גם  והוספתי  בהלכה',  היומי  ב'דף  שיעורים 
מאידך יש ביטחון ואמונה בסייעתא דשמיא שמובילה אותי תמיד 

בכל הקשור לזיכוי הרבים. 
"בשעה שאנחנו מדברים אני כבר עומד אחרי הקלטת כמה דפים 
את  להסביר  קל  כ"כ  לא  זה  שאמנם  לראות  ונוכחתי  ביבמות, 

העניינים, אך לא 'כצעקתה'... ונרגעתי קצת". 
הרב שפרכר: "האמת שאת הדף הראשון הקלטתי כמה פעמים עד 
שיצא בצורה טובה. כי בכל פעם תוך כדי מסירת השיעור הרגשתי 
שאני לא מדבר מספיק בבהירות, שמשהו לא חד ורהוט עד הסוף, 
לתת  כדי  להקליט.  שוב  ניסיתי  ואז  ההקלטה,  את  עצרתי  פשוט 

ללומדים גישה חלקה ככל האפשר למסכת הזאת". 
הרב סגל ממשיך את דבריו: כשאני מגיע לדפים כאלו, ובעצם לפני 
ומה'  לב  מערכי  ש"לאדם  לעצמי  לחשוב  משתדל  אני  שיעור  כל 
מבחינתי  המקסימלית  ההשתדלות  את  עושה  אני   – לשון"  מענה 
ללמד  בפי  ה'  שישים  הלשון  למענה  מוכן  שיהיה  ליבי  את  לערוך 

לעמו ישראל תורתו הקדושה בהבנה.
מאוד  שני  מצד  אך  מורכב,  לימוד  אמנם  הוא  יבמות  מסכת  לימוד 
מאתגר, מושגים חדשים ולא תמיד מוכרים, והרבה סוגיות שאמנם 
מורכבות אך מאוד מלהיבות בסברות מחודשות – צריך לזכור את 
זה היא עיקר מצות  'כי  וז"ל:  דברי ה'אגלי טל' הידועים בהקדמתו 
תורה  דברי  ואז  בלימודו  ומתענג  ושמח  שש  להיות  התורה  לימוד 
נבלעין בדמו. ומאחר שנהנה מדברי תורה הוא נעשה דבוק לתורה' 
בפרט  להתענג,  אפשר  גם  אפשר  יבמות  שבמסכת  וכמדומני 

שכשאדם עמל ולבסוף מבין הרי התענוג גדול יותר.  
הוא,  באשר  אדם  כל  ועבור  עבורי  ביותר  הטובה  העצה  כמובן  אך 
כמו על כל דבר בחיים – תפילה! לכוון בברכה 'אהבת עולם' ובברכת 
אתה חונן, וכמובן להתפלל בלשון שלך בכל יום על הדף של היום – 

שתזכה ללמוד ולהבין.
את  שקוראים  השיעורים  למגידי  קטן  טיפ  כאן  לתת  רוצה  אני 
הדברים: ראשית, כמובן מי שיכול להיעזר בתרשימים זה יכול מאוד 
לעזור. אמנם למי שמסביר בלי תרשימים, לפעמים חושבים שאם 
וכו' כדאי לתת להם  רוצים להסביר מקרים של איש ואשה ואחים 
שמות ו'לבנות מבנה משפחתי', כגון: ראובן נשא את לאה ואת רחל, 
ורחל היא בתו של שמעון אחיו, ויש להם אח נוסף ששמו לוי שנשא 
את עדה וצילה..... לדעתי זו טעות, כי בדינים שיבואו אח"כ הלומד 
צריך להחזיק ראש מי היבמה ומי הצרה ומי המייבם, הרבה יותר טוב 
'האח  'המייבם',  'הצרה'  'היבם'  שלהם  ההלכתי  בביטוי  להשתמש 
הנוסף', מאשר "לתת" להם שמות, כמובן שזה לא כלל, וגם אני נותן 
בשיעורים שמות באופן שזה יכול לעזור, אך צריך תמיד לשקול את 

האופן הטוב ביותר להסברה הטובה ביותר.

לסיים  יצליח  ולפ  חלילה  יאלו  מהלומדים  גדול  שחלק  חשש  יש 
יבמות?

הרב סגל: קודם כל, גם מי שחושב שלא יצליח לסיים זו לא סיבה לא 
להתחיל, כל דף שהוא ילמד ויבין זה קנין נצחי לעולמי עד. 

כמו כן, אסור ליפול ליאוש, גם אם יום אחד לא הבנת כ"כ את הסוגיא 
סיבה  לא  וזו  הבאים,  בדפים  גם  יהיה  שכך  אומר  לא  זה  המורכבת 
לעזוב את המסכת ולחכות למסכת הבאה ]שגם היא לא כ"כ קלה....[
ומחויבויות  תמריצים  לעצמו  לעשות  יכול  אחד  שכל  כמובן  אך 
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אליו ובאים לידי אהבת ד'. ככה לומדים עם ילדים כדי להכניס בהם 
אהבת תורה, ברגע שמכניסים בהם אהבת תורה, הילד הזה כבר נקרא 
חכם. הוא עדין אינו יודע כלום, אבל הוא כבר חכם. את זה מחנכים 

צריכים לדעת!
ילד,  כשהייתי  זוכר  אני  אבל  המלמדים,  היום  נוהגים  איך  יודע  אינני 
"שניים  משניות:  ללמוד  התחיל  המלמד  בברנוביץ',  בחיידר  אצלו 
אוחזין בטלית", היה אומר המלמד ככה: "זאגט די הייליגער תנא, פון 
דער הייליגער משנה אהייליגע דין, שנים אוחזין בטלית". אבל זה כבר 

לא מקובל היום...
פבפ שמרגיש שכועס על בנו, פיך הופ יכול להימנע מכעס?

הגפון הגדול רב"ד שליט"פ: זו בעיה. אנחנו הרגלנו ילד שעושה משהו 
לנשיקה.  נהפך  זה  שמחכה  אחרי  להעניש.  דקה  יחכה  שהאבא  רע 
הילד צריך להרגיש שהאבא כאילו אומר לו: 'אני אוהב אותך אבל אני 
רוצה להציל אותך'. לא מיד לתת את העונש, כי ברגע הראשון זה לא 

נקי ואחרי רגע משתנה המצב וזה מועיל יותר.
אבי מרן זצוק"ל... על שובבות לא היה אכפת לו. אגב, זה לא אמור 
כעס  להראות  צריך  לא  בשיעור  אתה  למלמדים:  גם  לאבות,  רק 
אותך  אוהב  אני  בשיעור:  לבחורים  אומר  לפעמים  אני  לתלמידים. 
מאד, אבל אתה שואל כעת שאלה שלא מתאימה... לאחרונה ראיתי 

בחור שהיו דמעות בעיניו כשלא הבין טוב. זה בחור שאכפת לו שהוא 
כעס  להראות  אולי  אפשר  בחור!  כזה  על  לכעוס  חלילה  מבין!  לא 

הפנים.
נכון, נכשלת,  'אני אוהב אותך מאד.  מותר ואפילו צריך לומר לילד: 
ילד  אם  מזה'.  לצאת  לך  אעזור  אני  בוא  הרע,  היצר  שזה  מבין  אני 
מרגיש שהאבא שונא אותו - הוא הרס את כל החינוך. הילד לא יקבל 

ממנו שום השפעה.
תורת החינוך זו תורה מאד חשובה, ויש שני דברים נוספים שחשוב 
הילד  בפני  תראה  לא  שהאמא  מעניש,  לפעמים  כשאבא  להדגיש: 
להיות  הורס את החינוך. הם צריכים  זה  שהיא לא מסכימה לעונש, 
ביחד אפילו שהיא חושבת שכעת לא צריך להעניש, אח"כ שתגיד לו. 

זה קורה לפעמים וזו טעות חמורה! 
דבר נוסף: בסעודות שבת לדבר על אהבת תורה, זה זמן שהלבבות 
זצוק"ל כל סעודה היתה שיחת מוסר.  פתוחים. מו"ח הגרי"ח קפלן 
ילדיהם ואחת הסיבות שהם לא השקיעו בכל  היו כאלו שכשלו עם 
בשולחן שבת ובסוף לא הצליחו עם הילדים. אצל מרן הרב מבריסק 
נעים  מאד  היה  הרבה  ודברו  שבת  זמירות  ששרו  זוכר  אני  זצוק"ל 

בסעודות שבת שם. 

)לקט מתוך מוסף שבת קדוש יתד נאמן פסח תשע"ח(

שיעזרו לו לעמוד ביעד של לימוד כל המסכת הקדושה בהבנה.
קשה,  הלימוד  אם  אגרא'.  צערא  ש'לפום  כל  קודם  לזכור  וצריכים 

השכר גדול שבעתיים, נו... כדאי לוותר על כזה שכר עצום??? 
מוסר  כשהייתי  בעבר  איתי  שקרה  סיפור  כאן  להוסיף  רוצה  אני 
בתחילת  אומר  הייתי  ולפעמים  לומדים,  קבוצת  בפני  שיעורים 
השיעור: רבותי! היום יש דף קשה, 'און מדארף זיך אונטערגאטלן...', 
כלומר צריכים לחגור את האזור ולהתכונן ל'מסע לא פשוט'. אחד 
שיעור  למגיד  רק  קשה,  דף  אין  לנו  תמיד:  לי  אומר  היה  הלומדים 
יש דף קשה! כלומר, הקושי הוא למג"ש להתכונן יותר זמן ולתכנן 
את ההסברים וגם לעבוד קשה יותר להסביר, אבל הלומדים ממילא 
מקבלים כל יום את ההסברים הנחוצים להבין את הדף, כך שהקושי 

נופל עליך ולא עלינו.

הגבוה  ההסברה  בכושר  המג"ש  יהיה  כי  קצת,  הגזים  שהוא  כמובן 
ביותר, עדיין יש הבדל עצום בין הריכוז הדרוש להקשיב לשיעור על 
דרשות באגדה על פסוקי המגילה לבין זה הדרוש להקשבה לשיעור 
על 'צרת צרת ערוה' וכדו', אך יש בזה משהו מן האמת – אנחנו כלל 
מגידי השיעור משתדלים להנגיש את דף הגמרא והלומדים צריכים 

רק להתרכז כראוי ולקלוט את הדברים אז מה הלחץ הגדול?....  
על  בסיפוק  אחורה  להביט  כולנו  נוכל  הבעל"ט  תמוז  בח'  ובעז"ה 
המאמץ הגדול שעשינו למען הבנת התורה הקדושה בלימוד מסכת 
עוד  ]שמסיים  הידוע  במאמר  הסיום  את  שמחה  ברוב  ולחגוג   - זו 
כמה ממסכתות הש"ס[ "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם......" 
להתחיל  תזכו  כך  יבמות  מסכת  ולסיים  להתחיל  שזכיתם  וכשם   –

ולסיים שאר מסכתות הש"ס ולהרבות שלום בעולם!

את  תקריבו  הצאן  ומן  הבקר  מן  הבהמה  "מן  התורה:  שאמרה  זהו 
קרבנכם"

'מן הבהמה' - אלו הסבלים, כמו בהמה שנושאת משאות בשתיקה, 
וסובלת את העול, כך צריך לסבול עולה של תורה.

כפי  חשבונותיו,  על  עשיר  אותו  שעשה  הביקורת  זו   - הבקר'  'מן 
שהיה שקוע בביקורת הזו, כדי שאולי ירוויח באמצעותה עוד כמה 

בתכלית  בה  שקועים  להיות   - ה'  בעבודת  לנהוג  צריך  כך  שקלים, 
השקיעות ולהסכים לוותר מרב שקיעות גם על צרכי הגוף.

שקועים  שהם  כדרך  קדשים.  צאן  הילדים,  אלו   - הצאן  ומן 
ה',  עבודת  ובענייני  בלימוד  שקועים  להיות  עלינו  כך  במשחקיהם, 

בלי להסיח את דעתנו לשום דבר אחר. 

)מתוך הספר 'משכני'(



29 info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | ארשת ויקרפ | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

קו השיעורים של 'דרשו' 4992*או 077-2222-666קו השיעורים של 'דרשו' 4992*או 077-2222-666

 * שיעורים מקוצרים על הדף היומי
 * דף היומי בהלכה - 5 דקות ביום

 * ווארטים וסיפורים מיוחדים לפרשת השבוע
* סיפורי צדיקים ותוכניות מיוחדות 

הכל במקום אחד 

המשך מעמוד 11 | הגפון רבי יצחק זילברשטיין שליט"פ

המשך מעמוד 19 | הגפון רבי מפיר צימרוט שליט"פ

זקוק  אינו  שהוא  לה  אמר  וכשסיים  בקשתה,  את  קיים  יחזקאל  ר' 
לכסף, אלא ל... ירק ה'חסה'. להפתעתו, ירדה הגויה הזקנה למרתף 
הבית, והביאה לו משם את ה'חסה' המבוקשת, שסיפקה את כמות 

המרור לכל האנשים שהיו במחיצתו של הרב מטשיבין.

בעיר קראקא שבפולין, סיפר פעם הגאון רבי שמואל וואזנר, התהלך 
השואה,  לפני  החרדית  שבפולין  הגדולים  מהמופלגים  עצום,  גאון 
ושמו רבי יוסף שטיינהרטר הי"ד. גאון זה שלט עוד בבחרותו בכל 
מכמני הבבלי והירושלמי, ספרא וספִרי, וידע בעל פה כל ד' חלקי 

השולחן ערוך.
בקראקא  "פגשתיו  מאיר,  זכרון  גאב"ד  לספר  המשיך  "פעם", 
ובקשתיו שיספר לי כיצד זכה לכתר תורה שכזה, שהרי גם בפולין 

של אז לא היו הרבה תלמידי חכמים שהגיעו לדרגה כזו - בבחרותם.
ורבי יוסף הי"ד לא כיחד, ואמר את כל האמת: 'היינו חבורת בחורים 
נתלבש כבר בבגדי השבת  יום ששי בצהרים,  יחד שמדי  שסיכמנו 
ונבוא ללמוד בבית המדרש את הסוגיות הקשות בש"ס כמו 'העור 
והרוטב' וכיו"ב, וכתוצאה מכך היתה לנו סייעתא דשמיא מיוחדת!'".
הגר"ש וואזנר שהזכיר את הגאון ההוא בהתפעלות גדולה, עורר על 
הסגולה המיוחדת של לימוד התורה ביום ששי, וכן בקבלת השבת 
כמה דקות מוקדם יותר, כדי להוכיח ל'שותף', שהוא הקב"ה, שאנו 

חפצים בשמירת השבת וממתינים לבואה.
מוקדמת!  בשעה  המפה  את  פורסים  אם  אחרת  נראית  השבת  כל 
לרוויה  שישתו  המשפחה  בני  כל  על  תיעטה  קדושה  של  אווירה 

ממימיה המטוהרים של שבת המלכה.

)לקט מתוך הספר 'שבת בשמחה' בעריכתו של הרב משה מיכאל צורן(

ולהתפלל תפילת מנחה.
מקל  גוי,  פינה  מאיזושהי  הגיע  העמידה,  תפילת  באמצע  בהיותם 

בידו, ורצה להזיק להם ולהפליא בהם את מכותיו.
כל הבחורים – שככל הנראה סיימו כבר את תפילת שמונה עשרה 
באמצע  עדין  שהיה  סופר",  ה"חתם  ורק  מהמקום  לברוח  מיהרו   –

התפילה, נותר על מקום עמדו.
מה  ומשום  במקום,  שנותר  בנער  זעמו  את  לכלות  החליט  הגוי 
החליט להמתין עד שהלה יסיים את תפילתו. ואכן, מיד כשסיים את 
התפילה, התנפל עליו, עם המקל שבידו, מתוך מטרה ברורה לתת 

לו מכות רצח עד שימות...
אלא שה"חתם סופר", שהבחין בגוי המתנפל עליו בחמת זעם, לא 
איבד את עשתונותיו, ועל אף היותו לאחר שבעים שעות של צום, 

 – להרגך  ש"הבא  ומשום  הגוי  של  מידיו  המקל  את  לחטוף  הצליח 
השכם להרגו" נתן לו מכה אחת על ראשו, והגוי נפל על הרצפה.

ש"ס,  "סיימתי  לו:  ואמר  וכואבים,  קשים  ברגשות  לרבו,  ניגש  הוא 
צמתי שבעים ושתיים שעות, ובסיום כל זה – אני הורג בן אדם"...

זכית  עמלקי.  היה  זה  הגוי  לך,  "דע  לו:  ואמר  אדלר  נתן  רבי  נענה 
לקיים מצות מחית עמלק! אכן, זכית לסיים ש"ס, זכית להשלים צום 
זיכה אותך הקב"ה לקיים  ובזכות זאת   – של שבעים ושתים שעות 

את המצוה הזאת בפועל ממש"
כל  עם  בהתלהבות,  נלמד  הקדושה,  התורה  בלימוד  כולנו  נתחזק 
הנשמה, ובכך נלחם בעמלק שנלחם בתורה הקדושה, ומנסה לזרוע 

קרירות בלימודה ובקיום מצוותיה.

)מתוך 'דורש טוב' פורים(



30info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | ארשת ויקרפ | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

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 
לכבוד שבת

להצטרפות נא שלחו מייל לכתובת

dirshu@dirshu.co.il

הצטרף אלינו וקבל את המייל היומי של 'דרשו' 
'הפותח בכל יום' לתיבת המייל שלך

ככה מתחילים יום טוב במיוחד

סיפורים • חיזוקים • הלכה יומית • כתבות וראיונות • פרשת שבוע 

פתוח אלפתוח את 
היום בטוב...  

קי יל

להצטרפות נא שלחו מייל לכתובת

dirshu@dirshu.co.il

לפתוח את 
היום בטוב...  
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 מדוע על אי הקבלה יש לאשוט פת כאות הידים לפחר נטילת הידים בבוקר?
 מי שהיה ער במשך כל הלילה – הפם צריך ליטול פת ידיו בבוקר? 

 מה צריך לכוון כשפומרים פת שם 'הויה'?

סיכום 
שבועי 

ב'דף יומי 
בהלכה'

ֵמהלכות נטילת ידים בבוקר

טעם  קיים  בבוקר,  הידים  לנטילת  ז"ל  חכמינו  תקנת  מלבד   •

נוסף לנטילת הידים בבוקר, והוא – הסרת הרוח הרעה השורה 

ולֵׁשם כך נצרכת שפיכת מים  על הידים בעת הקימה בבוקר; 

שלוש פעמים על כל יד, לסירוגין.

• בנטילת הידים בבוקר, יש לשפוך את המים על כל האצבעות, 

כף היד וגב היד. ועל פי הקבלה, יש לפשוט את כפות הידים כמי 

שרוצה לקבל דבר מה מחבירו, על מנת 'לקבל' את הטהרה.

• לפני נטילת הידים להסרת הרוח הרעה, אין לנגוע בפה, האף, 

גם  הנטילה  לפני  לנגוע  שאין  אומרים,  ויש  והעינים.  האוזנים, 

בשאר הנקבים שבגוף.

• בנטילת הידים בבוקר, אין לשפוך את המים על גבי קרקע, 

יש  קערה,  לתוך  וכשנוטל  וקערה.  כיור  כגון  כלי,  לתוך  אלא 

לרוקן את הקערה למקום שבני אדם אינם עוברים בו.

במים  ידו  את  שטבל  לאדם  בנוגע  מסתפק  ערוך  השולחן   •

הטבילה  האם   – כרגיל  מים  עליהן  לשפוך  במקום  בבוקר 

או שהרוח הרעה סרה  מועילה להסרת הרוח הרעה מהידים, 

דווקא באמצעות שפיכה.

• אדם שהיה ער במשך כל הלילה, ספק הדבר אם צריך ליטול 

את ידיו. וראוי לגרום לעצמו לפני התפילה חיוב נטילת ידים, 

וליטול את ידיו עם ברכה.

ֵמהלכות השינה ביום

יטול  להלן(,  )ראה  נשמין'  'שיתין  בה  שיש  שינה  ביום  הישן   •

ידיו כדרך שנוטלים בבוקר – שלוש פעמים על כל יד, לסירוגין.

• רצוי שלא לישון ביום – בימות החול – שינה שיש בה שיתין 

ללמוד  שיוכל  כדי  ביום  לשינה  והזקוק  להלן(.  )ראה  נשמין 

ולעבוד עבודת השי"ת כראוי בהמשך היום – יישן כפי צורכו.

• נחלקו הפוסקים בנוגע לאורך זמן 'שיתין נשמין': יש אומרים, 

ממחצית  יותר  מעט  שהוא  אומרים,  יש  שעות;  שלוש  שהוא 

השעה; ויש אומרים שהוא מעט יותר משלוש דקות. ולמעשה, 

יותר  מעט  הוא  זמן  שאורך  האמצעית,  כדעה  הוא  המנהג 

ממחצית השעה; אך רצוי להחמיר במידת האפשר.

ֵמהלכות נטילת ידים במשך היום

• היוצא מבית הכסא ומבית המרחץ, צריך ליטול את ידיו אף 

אם לא עשה בתוכם מאומה. ויש אומרים שצריך ליטול שלוש 

פעמים על כל יד, אך להלכה די בנטילה פעם אחת על כל יד.

בידו  המחכך  או  שבגוף,  המכוסים  במקומות  בידו  הנוגע   •

שלא  להיזהר  ויש  ידיו.  את  ליטול  צריך  הראש,  בשערות 

לנגוע במקומות אלו בזמן לימוד תורה, או תפילה, וכן בשעת 

הסעודה.

הרוחות  מפני  ידיו,  את  ליטול  צריך  הקברות,  מבית  היוצא   •

אומרים,  ויש  היוצאים.  את  ו'מלוֹות'  שם  הנמצאות  הרעות 

שצריך ליטול את ידיו שלוש פעמים.

ידי  ידיו על  ינקה את  ידיו ואין לו מים,  • מי שצריך ליטול את 

תורה,  ללמוד  רשאי  מכן  ולאחר  וכדומה;  בבגד,  הידים  חיכוך 

המחויב  היד  שטח  כל  את  בבגד  לחכך  ויש  ולהתפלל.  לברך 

בנטילה.

• 'סתם ידים' כשרֹות לברכה ולתורה, דהיינו, מי שאינו רואה כל 

כלשהי,  מסיבה  בנטילתן  שהתחייב  לו  ידוע  ולא  בידיו,  לכלוך 

רשאי לומר ברכה וללמוד תורה ללא נטילת ידים.

• לדעת השולחן ערוך, בהזכרת שם 'הויה' בברכות ובתפילה, 

יש לכוון – 'אדון הכל, היה הֹווה ויהיה'. ולדעת הגר"א, ַדי בכוונת 

'אדון הכל', למֵעט בפסוק ראשון של קריאת שמע.
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העלוןמופץלזיכויהרבים,אנאהימנעומקריאהבשעתהתפילהוקריאתהתורה

בהתהלכי אעם במחיצתו בחצר שפחרי היכל הישיבה הקדושה. הייתה זו 
שעת ליל, פורות הישיבה הבליחו מן החלונות וקול התורה נשמע מהדהד. 

התבטפ ברגש וכה פמר לי: "לפ זכיתי להתברך בילדים, פולם 'ישיבת 
חכמי לובלין' ו'הדף היומי' הם בני

מרן הגר''ש וופזנר זצוק''ל בעל 'שבט הלוי' על שמחת סיומי הש''ס 
מימי בחרותו בישיבת 'חכמי לובלין' לרגל סיום סדר מועד

בעומדינו בסיום הלימוד בסדר מועד במסגרת ה'דף היומי' מצאתי 
לנכון להביא בפניכם שיחה מרתקת על הדף היומי שנערכה לפני כ 
17 שנה בכ"א באדר א' תשס"ה – עם מרן הגר''ש וופזנר זצוק''ל, וכך 

היו דבריו: 
 איש חן היה מורי ורבי מהר"מ שפירא זצ"ל. איש אשכולות שהכל 
אלוקים,  ביראת  בחכמה,   – חכמים  שמנו  מידות  בכל  נתברך  בו; 
מקוריץ  פנחס  רבי  להרה"ק  נצר  בהיותו  רם  בייחוס  ואף  בחסידות 
זי"ע. אף תואר מראהו נסוך היה הוד ויופי. לא קלים היו חייו הקצרים 
וגדושים  מלאים  אולם  ומועקה,  סבל  אפופי  היו  ימיו  אדמות,  עלי 

בחזון ומעשים היפים לדורי דורות.
הישיבה  היכל  שאחרי  בחצר  במחיצתו  פעם  בהתהלכי  זכורני, 
ליל, אורות הישיבה הבליחו מן החלונות  זו שעת  הקדושה. הייתה 
ברגש  התבטא  כך  בתוך  מהדהד.  נשמע  התורה  וקול  החצר  לעבר 
וכה אמר לי: "לא זכיתי להתברך בילדים, אולם 'ישיבת חכמי לובלין' 

ו'הדף היומי' הם בני, בהם קיימתי מצוות פרייה ורבייה".
תקנה גדולה ורבה זו של הדף היומי ניתנה מתנה עבור כלל ישראל – 
אולם בקרב הישיבה לא למדו את 'הדף היומי'. בחורי הישיבה עסקו 
בלימוד התורה בהיגיון המוח והלב, בעמקות. גם אלה שמצאו נפשם 
ישבו  אלי  בסמוך  ליום...  אחד  מדף  יותר  למדו  הבקיאות  בלימוד 

תלמידים שבשנותם בישיבה סיימו את רוב הש"ס.
משאת  הייתה   – העולם  בקרב  היומי  הדף  ללימודי  בהקשר  ...גם 
נפשו של מורי ורבי מהר"מ שפירא זצוק"ל שילמדו את הדף בהבנה, 
 – מפורשות  לי  אמר  אישית  בשיחה  פעם  מקופיא.  ולא  בבהירות 
בדברו עמי על הדף היומי – שרק אם חוזרים על הדף לאחר הלימוד 
מפיקים את התועלת הרצויה. אמרתי לו אז שלמדתי מסכת שקלים 
ונענה לי שאם לא הוספתי על עצם הלימוד  במסגרת לימוד הדף, 

את החזרה אין מכך את התוצאה הראויה.
ואכן, בשלב זה ביקש מרן ה'שבט הלוי' זצוק"ל, להניח דגש מיוחד: 
יש להעיר ולעורר בעניין הזה. בימינו זכינו ורבבות יהודים נמנים על 

לומדי הדף; ברם, יש מקום רב וגדול להשביח את האיכות בלימוד. 
שמועה שמעתי שיש אשר מצאו דרך ופתרון ללמד את הדף במהלך 

ארבעים דקות – והנני תמה ומיצר על כך: כלום דבר זה אפשרי?!
...ואשר על כן, זאת ברצוני להדגיש באמצעותכם: ללימוד התורה 
הקדושה נצרכת יגיעה. התורה הקדושה צריכה להיות תורת אמת, 
צריך אמת בלימוד התורה. היום – בעזרת כל ההתפתחויות החדשות 
ולהשגיח  להקפיד  חשוב  אבל  ה'כמות',  בענין  להתרבות  מגיעים   –

שלא יהיה חסר ב'איכות' לבל יחסר העיקר.
 אמת היא שגדולה ועצומה היא זכותם של יהודים העוזבים ביתם 
תורה.  דברי  לשמוע  הכנסת  לבית  ללכת  זמנם  וקובעים  ועסקיהם 
של  זה  בעניין  .... ואכן,  העליון.  בעולם  לנשמה  היא  רבה  זכות 
זה  אין  אולם  למאוד,  עד  הזכויות  ועצמו  רבו  תורה  דברי  שמיעת 
גורע מן החיוב המוטל עלינו למלא את החסר; להשביח את הלימוד 
בהבנה  ולא  לבדה,  השמיעה  תהא  שלא  האיכות;  את  בו  ולהעלות 
שטחית, אלא שייקלטו מהלכי הסוגיא במוח ויתיישבו בשיטות על 

הלב; שיהא לימודו של אדם משומר בידו.

)מתוך שיחה להמודיע(

הרב יהושע לייבזון השבוע



גדול על המעשה אשר עשה, הניח את 
ושוב לא נגע בה והדיר קופסת הטבק 

עצמו מן הריח, וכל הלילה נדדה 
שנתו מעיניו בשל רגשי נוחם ומוסר 

כליות. 

וה הרב ילמחרת בשבת בבקר צ
להכריז בעיר שידרוש בבית הכנסת 

אחרי קריאת התורה וכל בני הגדול
העיר יתאספו לשם. כשסיימו קריאת 
התורה, עלה הרב על הבימה ובקול 

סיפר לקהל כל אותו ,ספוג דמעות
מעשה שהיה לו עם קופסת הטבק. 

גם מקודם ,והמשיך ואמר רבותי
אך ,ידעתי גם ידעתי מיעוט ערכי הדל

נוכחתי ,מתוך מכשול הטבק שקרה לי
ל אישים הנני, שלא יכולתי כי חד

למשול בעצמי ולשלוט על רצוני 
אפילו שעה קלה. רבותי במטותא 
מכם אם יש את נפשיכם לחלק כבוד 
לארץ הקודש, אינני רשאי למנוע, 
אבל לי לשמי עיניכם הרואות כי 

.אינני כדאי וראוי לכבוד
סיים ,הריני מבקש סליחה ומחילה

מרן החיד"א מכל העובדים בבתי שני 
בירים ומבעלי הבתים, שהעזתי הג

בהם פנים להפריע מנוחתם. ולשם 
הנני נודר בזה נדר ,תשובת המשקל

גדול לאלקי ישראל, על דעת המקום 
ברוך הוא ועל דעת הקהל הקדוש 
הזה, שמהיום והלאה לא אוסיף 
לשאוף טבק כל עיקר מעתה ועד 

וה' הטוב יכפר בעדי. בשמעם ,עולם
את הדברים האלה געו כל העם 

אמרו מעולם לא נשמעה ,בבכיה
דרשה שתעורר להרהורי תשובה בכל 

כדרשה זו שדרש מרן ,הלבבות
החיד"א באותה השבת.

512גליון 
י"א תשפ"בשנה 

זכור-ויקרא פרשת 

אם עולה קרבנו יקריב אותו לרצונו לפני 
ג')-ה' (א' 

המגיד הקדוש ממעזריטש איתא בשם
יקריב את -"יקריב אותו לרצונו" ,זיע"א

.רצונו לפני ה'
החיד"א זיע"א, שהיה מסופר על הגה"ק 

רגיל להריח טבק, בכל עת ובכל זמן 
קופסת אבק הטבק לא זזה מידו כל היום 
וגם בלילה, היה ננער משנתו משעה 
לשעה, נוטל את ידיו ומריח מן הטבק 
וחוזר לישון. פעם בהיותו בדרך מסעיו 
כשד"ר שליח דרבנן מארץ הקודש 
בצרפת, שבת שבתו בביתו של אחד 

צל גביר שני כי כך היה הגבירים, ולן א
המנהג, שהיו קונים בתרומה גדולה לטובת 
ארץ ישראל את הזכות שהשליח השד"ר 
יסעד או ילון אצל מישהו, ושנים זכו בו, 
אותה שבת אחד לסעודה ואחד ללינה. 
הימים מות החורף היו, שלגים ורוחות עזים 
השתוללו וסערו בחוץ. וכשניעור הרב 

טבק, חיפש כדרכו באמצע הלילה לשאוף
ולא מצא את קופסתו. בתוך כך נזכר כי 
שכח והשאיר קופסתו במקום הסעודה 

בבית הגביר השני. 
מיד התלבש בזריזות והלך למקום שסעד 
שם ודפק בשער. ירדו בני הבית לראות מי 

ונתחלחלו חיל ורעדה בראותם כי ,הדופק
מרן החיד"א בכבודו ובעצמו בא באמצע 

כזה. הרב הרגיעם הלילה ובמזג אויר
באמרו שרק שכח משהו באולם הסעודה, 
נכנס ונטל את קופסת הטבק, ומיהר וחזר 
לבית מלונו. משהגיע לאכסניה שלו ושכב 

נתן לעצמו דין וחשבון, מה ,על משכבו
עשה, בשביל קופסת טבק העיר משנתם 
את בני ביתו של הגביר, ואף את משרתי 
הבית שבודאי היו עייפים ויגעים 

ודתם במשך היום ומתוקה שנת מעב
העובד. מיד נתמלא כל לבו חרטה וצער 

אתששאלאחדבאפיקורוסמעשה

כעמךומי"בתורתכםנאמר:אבינארבי

שאתםמשמעבארץ"אחדגויישראל
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איןאתםשגםמשמע"נגדוכאיןהגויים

,הואברוךהקדושבעיניכלוםנחשבים

' רלואמר.הגוייםבכללאתםשגם

שלדבריואתלמדתלאהאםאבינא
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במקוםאנשיםהמוןכשישוכן,העמים
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זאלל שוין קומען די  
mp3 .גאולה

עת רצון היא עכשיו וכל אדם מישראל יכול כעת להיוושע 

נושא וענייןבכל

הסבו ביחד היה זה בשנה אחת, כשתלמידי הבעש"ט הקדוש זיע"א,

ביותר. באמצע עם רבם לסעודת פורים שהתנהלה באווירה מרוממת

"עת רצון היא הסעודה נחה על פני הבעל שם טוב נהרה מיוחדת,

נושא ועניין" אמר. עכשיו וכל אדם מישראל יכול כעת להיוושע בכל

את בקשותיו וצרכיו, התלמידים הנרגשים מיהרו להעלות איש איש

יראת שמים אמיתית, שלישי האחד ביקש תוספת בהבנת התורה, השני

אה, לכולם חלק הבעל שם טוב הלים הגונים לילדיו וכךלזכות בשידוכ

אל הבעל שם טוב אחד החסידים ר' כבקשתם. פתאום ניגשברכות

ומקובל בין הבריות, רבי, לחש בקול שבור, פייביש שמו, איש אמיד

היה חשוך בנים שנים ארוכות מאוד. עננת תוגה ברכני בבנים, האיש

ם טוב, בקשה קשה מאוד ביקשת הנוהרות של הבעל שהופיעה על פניו

פייביש לא הרפה, האם לא אמר הרבי כי עת רצון היא בני אמר. ר'

בתחינה. עתה? שאל

אל החסיד הבעל שם טוב הליט את פניו בכפות ידיו וכחלוף רגע פנה

אולם עליך לדעת ואמר: בנים אתה רוצה? ובכן יכול אתה לזכות בבן,

ורכושך, ולחיות את מונךכי בתמורה לכך תיאלץ לאבד את כל מ

היו לחות מדמעות, אך שארית ימיך כעני מרוד, עיניו של ר' פייביש

כן קודם שייוולד בנך הבעל שם טוב טרם סיים את דברו, יתר על

בתוך עצמו, אין כל טעם תסתלק נשמתך מן העולם. ר' פייביש נתכווץ

ם אחריי קדיש, אמר. אבל גלחיי אם לא אזכה בבן ממשיך שיאמר

שהציב לפניו הבעל שם טוב, בכך לא תמה שורת התנאים הקשים

הפעם נראה היה כי יינשא בפי כול.כשיגדל יסור מן הדרך ושמו הרע

הלחות בעיניו הפכה לפרץ של ר' פייביש נכנע ועומד לסגת מבקשתו,

ופתאום מתוך הבכי נזדעק ושאל: "אך דמעות והוא נראה כאדם אבוד,

האם בסופו של דבר ישוב בתשובה?" עיניו מה תהיה תחנתו האחרונה,

כאילו הפליגו למרחקים, כן, בסוף הדרך אחרי שנים של הבעל שם טוב

והתהוללות יחזור לצור מחצבתו. אם כן מסכים אנוכי של פריקת עול

הוא חש את משמעותהקרא ר' פייביש, וניכר היה בעליל כיבלב שלם,

הכבדה של הסכמתו. הבעל שם טוב לא מיהר לחתום את העסקה,

תשובתכם עליך להיוועץ קודם כל באשתך ורק לאחר מכן לתת לי את

המשותפת אמר הצדיק. 

פייביש לרבו על הצטרפות זוג' זמן קצר ביותר אחרי שמסר ר'

רכושו אירועים שגרמה לו לאבד את כל להסכמתו, פקדה אותו שורת

המבוסס הגיע עד מהרה לפת לחם, ובתוך זמן וממונו, מרום מעמדו

לבשר לו על השמחה שתהיה בזמן בקרוב. ר' לא רב יכלה אשתו

בראשית מימושם של שני חלקי העסקה עם הבעל שם פייביש שנוכח

על זכייתו הקרובה בבן זכר, יותר משנעצב על קצו הקרב טוב שמח

ל אבדן רכושו. חודש ימים לפני שנולד בנוובוודאי יותר מאשר עובא,

הלך פייביש לעולמו, בברית המילה קיבל הרך הנולד את שם אביו

פייביש היה ילד חינני ומוכשר מאוד, למרות העוני הקשה פייביש.

בביתו, מעולם לא התלונן ובכיתתו אף נחשב לתלמיד הטוב ששרר

בנה גדל לתפארתאמו שמרה עליו כעל בבת עיניה, בראותה אתביותר,

קיוותה שאולי מות בעלה והעוני שנחתו עליה לצד מאמצי החינוך

שהיה שהשקיעה בבנה, יסירו את התנאי השלישי שהתנה הבעל שם טוב

מבחינתה החמור מבין כולם. 

חזרתו מן החדר לביתו, ופנה עם כמה יום אחד שינה פייביש את מסלול

נוכח בהמולה התוססת של בפעם הראשונה מחבריו אל השוק העירוני,

הרב שהיה שם, ובססגוניות המקום, הוא הוקסם השוק בשפע הסחורות

לעזוב את המקום. למחרת בגמר הלימודים שב פייביש מכל אלה ונתקשה

האתמול ועבר דרך השוק, הפעם נתן את לבו יותר לפרטים על מסלול יום

אנשים הממלאים בסליהם אוכל מכל טוב, נתמלא השתאות, הואכשראה

חש הכיר את המחסור שבביתו ולא ידע שיש גם מציאות אחרת, פתאום

להושיט יד את קיבתו מפרפרת, הוא לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי

ואילך נעשה קטנה וליטול כעך אחד ויחיד מדוכן הכעכים, מאותו יום

לבלות שעות תום כל יום של לימודים נהגפייביש כבעל בית בשוק, ב

החריפים והמראות ארוכות בהמולת השוק, ולנשום אל תוכו את הריחות

הבודד החל להעתיק הצבעוניים שנתערבו בו אלה באלה, סיפור הכעך

פייביש פיתח שיטה ייחודית את עצמו פעם אחר פעם, ואף הלך ונשתכלל,

, ולהיטמע בהמון האדם חמדלסחוב מן הדוכנים דברי מאכל שאותם

אמו האלמנה הבחינה מיד בשינוי שחל בו, מבלי שאיש יבחין בו כלל.

הממושכות מן הבית, פעם היית בולע בתיאבון את ובעיקר בהיעדרויותיו

קרה לך פתאום שאתה מותיר בצלחתך את מרבית כל מאכליי ומה

אותו פעם אחת, בתחילה התחמק פייביש ממתן תשובה האוכל? שאלה

באחד הימים התוודה לפני אמו על מעלליו. ברורה, אולם

שהיה בינתיים לנער, הפך את הגנבה ממעידה לדרך השנים חלפו ופייביש

הגיעו הדברים שרוכלי העיר החלו להיזהר מפניו חיים, עד כדי כך

סחורתם בשבע עיניים בכל פעם שהופיע בשוק, כל העיר ולהשגיח על

ימים התלוננו כמה מהרוכלים באוזני הבעלשפייביש גונב. באחד הידעה

בשוט. שם טוב, על הנער היתום הפוחז שמשוטט בעיר ואין מי שייסרו

בדברים שאינם הבעל שם טוב קרא לפייביש ואמר: היאה לך לשלוח יד

רעבונך שלך מצדיק את שלך? מה אעשה ורעב אנוכי, השיב פייביש. וכי

יאים את פרנסתם הדלה לבני המבנטילת ממונם של אנשי עמל קשי יום

ביתם? הקשה הבעל שם טוב.

הצדקה מאותו יום החליט פייביש לשנות את דרכו, הרבי צודק, אין כל

הרהר בינו והיגיון שאדם רעב אחד ייטול את לחמו של אדם רעב שני,

מעתה ואילך לבין עצמו. בלבו גמלה ההחלטה לשנות את יעדי גנבותיו,

אל תוך חנויות פרצות ובשעות לא מקובלותהחל פייביש להתגנב דרך 

ודבר הופעתו של ובתים של הסוחרים האמידים בעיר. לא חלף זמן רב

של הגנב לא הייתה הגנב המקצוען היה לשיחת העיר כולה, גם זהותו

פייביש ושאל: האין בלבך בגדר סוד. שוב זימן אליו הבעל שם טוב את

את שמו הטוב של אביך נוחו רחמים על אמך האומללה? האינך כואב

תושבי העיר לחמוס את כספם? עדן, כלום חושב אתה שלעולם יניחו לך

לידיעת השלטונות ואז רע ומר יהיה הלוא ביום מן הימים יובא הדבר

גורלך.

.



אך גם הפעם נכנסו דבריו של הבעל שם טוב בלבו של פייביש,

הבעל המסקנה שהסיק מהם הייתה שונה בתכלית מזו שלה התכוון

אמו, ליד שם טוב. הוא החליט שמקומו איננו עוד בעיר הולדתו

את מיטלטליו ובמקום שבו הכירו הכול את אביו המנוח פייביש ארז

ניזון ממשלוחי יד הוא שוטט מעיר לעירזיבוזעהמעטים ועזב את מ

של זמן בלבד עד מזדמנים וחי מהיד לפה, הייתה זו היה שאלה

לחבורת גנבים מגובשת שהדבר יקרה, באחד הימים הצטרף פייביש

נוכחו חבריו בכישורים יוצאי עד מהרהשהגנבה הייתה לחם חוקה,

משימות קשות ומסוכנות שחבריו הדופן שהפגין הוא נטל על עצמו

במהירות רבה טיפס במעלות אומנות חששו מפניהן והצליח בכולן,

החבורה. פייביש פיתח שיטות נועזות של שוד וגנבה והיה למנהיג

את לו ולחבריו מקום סתר במעבה היער, וגנבה, ואף הקים

וגנבו הביאו לשם, ולאחר מכן היו מוכרים אותן הסחורות ששדדו

הרווחים לכיסיהם. פייביש שהיה בינתיים לאיש ומשלשלים את

אמו ואף הדחיק מתודעתו כל מחשבה על עברו בוגר שכח את

היה שקוע בבולמוס הגנבות עד מעל לצווארו.ומוצאו הוא

דמות ייביש שטוף זיעה, בחלומו ראה לפניופלילה אחד התעורר

לו אני אביך פייביש ואתה בני יחידי, אמרה,יהודית טיפוסית

שאזכה הדמות, הסכמתי להיפרד מן העולם בטרם תיוולד רק כדי

שיהיה מי בך, הייתי מוכן לקבל על עצמי עוני וחרפת רעב ובלבד

הייתה ידועה לי, מדרך הישרשיאמר אחריי קדיש, גם עובדת סורך 

בתשובה. אולם דומני שהגיעה העת לשנות כיוון ולחזור

לשנתו, אלא תחילה ניסה פייביש להתעלם מן החלום ולחזור

האחרונה שנגלה אליו שהחלום שב על עצמו פעם ועוד פעם, בפעם

מחבורת הגנבים שכעת אביו, ביקש ממנו הבן עצה כיצד להיחלץ

קם ועוזב אותה ללא כל ממנה? כי אם היההיה חלק בלתי נפרד 

אביו בחלום: שלח אותם סיבה, היה מסכן בכך את נפשו. יעץ לו

תתחמק ממנה בתואנה למשימה קשה ומסוכנת לבדם, ואתה

סביר להניח כי הם ייתפסו כלשהי, מכיוון שאתה לא תהיה לצדם

ולשוב הביתה.וייכלאו, וכך תוכל לחמוק מכאן

בשערי ביש ואיש לא הכירו, בשעה שנכנס ובאאיש לא זכר את פיי

שם טוב מעזיבוז, אבל כשדרכו רגליו על מפתן ביתו של הבעל

בחיוך מלטף. זיהה אותו מיד, ידוע ידעתי כי תשוב בחזרה אמר לו

אחר כל הוראותיו פייביש נותר בבית הבעל שם טוב כשנה ומילא

טוב, כי הבעל שם לתיקון חטאיו הרבים. בסוף השנה הודיע לו

כברייה חדשה, אמו של תשובתו נתקבלה ומכאן ואילך הרי הוא

צועד בדרכו החדשה, אבל פייביש כבר לא זכתה לראותו בחייה

ר' פייביש קדיש.היה מי שיאמר אחריה ואחרי בעלה
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 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל
 

וְָזְרקּו ְבֵני ַאֲהרֹן  ...וְָסַמְך יָדֹו ַעל רֹאׁש ָקְרָבנֹו"

"כֲֹהִנים ֶאת ַהָדם ַעל ַהִמְזֵבַח ָסִביבהַ 
 

 )ויקרא ג, ב(

 

 

 בברכת שבת שלום

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 המקומית מבשרת ציון חבר הרבנות

 
 

את האדם למקומות נמוכים ושפלים מאין 
אין צורך כבר להחטיא את אותו ותם. כמ

 אדם כי העצבות תדאג לזה..
 

לכן האדם בא לבית המקדש לאחר שחטא 
ומתוודה בכל ליבו. באותה שעה הוא מתנקה 
מן החטא ומן היגון האופף אותו בכוח שירת 
הלויים, ואכילת הבשר שמשמח כדברי 
רבותינו: "אין שמחה אלא בבשר ויין". רוח 

בו לשוב לעבודת ה' חדשה מתעוררת בקר
 במרץ, בחיוניות ובשמחה.

 

)תלמידו המקובל האלוקי, ר' חיים ויטאל זיע"א 

כתב: "העצבות  של המקובל רבינו האריז"ל זיע"א(
גורמת: מניעת העבודה וקיום המצוות, וביטול 
עסק התורה, וכוונת התפילה, ומבטלת 
מחשבה טובה לעבוד את ה' והיא שער 

הרע אפילו אם  התחלת גירוי הסתת היצר
הוא צדיק, גם גורמת סילוק רוח הקודש 

 מעליו".
 

מעתה כל אחד מאיתנו יבין שהקורבנות באו 
להזכיר לנו לעבוד את בורא העולם בשמחה, 

אדרבה אם למרות כל הקשיים וטרדות הזמן. 
מתעלה האדם מעל יסוריו וטרדותיו ועובד 
את בוראו בשמחה, הקב"ה מסיר מעליו את 

 ן לו נחת בעולמו!  הקשיים ונות

 

71:21 

ויקראפרשת   

71:21 

 

אנחנו קוראים בפרשה על הקורבנות. מה הוא 
ירים ש'קורבן' לשון עניין הקורבן? רבותינו מסב

קירבה לה'. כלומר, בכוח פעולת הקרבת 
הקורבן אנחנו עושים מעשה רם ונישא בכמה 

 מישורים. ניגע באחד מהם: 
 

כאשר אדם עבר עבירה חלילה, הוא היה צריך 
להביא קורבן לבית המקדש. עם הקורבן, האיש 
היה עושה תשובה ומתחרט מעומק ליבו על מה 

 שחטא לפני ה'. 
 

סמך ידיו על ראש הקרבן, האיש היה לאחר ש
מתוודה על חטאו, הכהנים היו מקריבים את 
הקורבן והלויים היו מנגנים. לאחר מכן האיש 

 היה אוכל את חלקי הקורבן שלו, בירושלים.
 

מובא שהטעם לעניין זה הוא גם כדי להחיות 
את נפשו של החוטא, שהרי כל מי שחוטא הוא 

ן על שנכשל מרגיש הרגשת החמצה, צער ויגו
 ונפל בחטא, ולא קיים את דברי מלך העולם.

 

בחסידות אומרים שיצר הרע לא רוצה את 
החטא, שהרי על החטא יש לנו טענה כביכול 
ביום הדין, שכן "אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב 
ולא יחטא", וכן: "אין אדם עובר עבירה אלא אם 
כן נכנסה בו רוח שטות". הוא היה שוטה בזמן 

 ה.העביר
 

בנוסף האדם יכול לחזור בתשובה שלימה. אם 
יעשה זאת מאהבת הבורא, הרי שהעבירה 
תחשב לו לזכות! אם חזר בתשובה מיראה, 

 דרגת החומרה של העבירה תרד.
 

יצר הרע רוצה את העצבות שנמשכת על האדם 
מכוח העבירה! הוא יודע שהעצבות כבר תגרור 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 

71:22 
 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 

 ה'תשפ"ב ב'אדר  'ט
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ש   רָּ ְקרָּ ת פָּ יִּ  הַהִשְמחָ ת ַמֲעלַ  - או 

 לרפואה שלימה
 בת אסתרלאיידה חיה 

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי
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 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה
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להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 
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 הצלחה בגו"ר
 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב

 שגית בת רותי שמואל אימן בן אסתר זרי       
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

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

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

 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

 

 ן וכשר במהרהזיווג הגו

 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      טליה עדן אסתר בת שולמית 

 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
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 פניני עין חמד

71:27 

 

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 
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 חייבים בפורים?אנחנו מצוות באלו 
 

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

בלילה מברכים שלוש ברכות: על מקרא מגילה, שעשה ניסים  הגברים ובין הנשים כולם חייבים במקרא מגילה. בין -בליל י"ד
יינו גם על מצוות מתנות לאביונים. אישה שמטפלת בילדים או חולה ל"ע, בעלה חייב וברכת שהחיינו. יכוונו בברכת שהח

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

 

. הספרדים מברכים רק על מקרא מגילה ושעשה ניסים ולא מגילה מקראשוב ב נשים חייביםובין ה בין הגברים –ביום י"ד 
 - משלוח מנותמברכים ברכת שהחיינו. האשכנזים מברכים את כל שלושת הברכות. לאחר מכן, הבעל יתן לחברו או לשכנו 

יני מאכל. אולם, כל המרבה, הרי בו שני מ וכן האישה חייבת במשלוח מנות לחברתה. מעיקר הדין, די במשלוח אחד, שיש
תבוא עליו ברכה. אדם ששלח  -זה משובח. מעיקר הדין, יכול לצאת ידי חובת משלוח מנות בשני בקבוקי שתיה, המחמיר 

או  שלושים אשתו אבלים תוך שנה או או דברים אלו אינם נחשבים כמנות. אפילו אם הוא -בגדים, ספרים, טבק או כסף 
 ח מנות. שבעה, חייבים במשלו

 

. יש הדורשים את )ר' שלמה אלקבץ בפירושו על מגילת אסתר(יש אומרים, כי טעם המצווה הוא הגברת הֵרעות בין איש לאחיו 
רעהו ולא חברו, דהיינו, מי שהוא רע עימך, לו צריך לתת את משלוח המנות. יש  -המילים: "משלוח מנות איש לרעהו"

וכן  -יים, המתביישים לבקש צדקה, כך שיוכלו לקיים את סעודת פורים בלי להתבייש האומרים, כי הטעם הוא כדי לסייע לענ
 )תרומת הדשן סימן קי"א(.ירגישו חלק מן הכלל ביום החג 

 

)כגון: פיתה פלאפל לשני אביונים. שיעור מתנה שנותן לאביון הוא כדי סעודה, שיכול לקנות לעצמו מתנות לאביונים צריך לתת 

ועבור כל אחד מבניו, שמלאו לו י"ג שנים. צריך לתת את הכסף ביום  אשתו אחד עבורו ואחד עבור אביון(. כלל ₪ 02-ושתיה, כ
 באותו היום.  להם הפורים לעני או לתת לגבאי צדקה שאוסף עבורם ויזכה

 

לא חוזר. גם  - שכח המזון יזכיר 'על הניסים'. אם . לכתחילה, יעשה את הסעודה עם לחם ובברכתסעודת פוריםיש לערוך 
ושתי נטרדה במשתה היין  -)מכיוון שכל הנס היה על ידי ייןהאישה צריכה להשתתף בסעודה זו. יש גם מצווה לשתות יין ולהתבסם 

. מכל מקום, אם מחמת שכרותו עלול לבוא לידי קלות ראש, ואסתר נבחרה למלכה במקומה, וכן עניין מפלתו של המן היה על ידי היין(
 לו במצווה אחת, מוטב שלא ישתכר.או זלזול ו

 

 ט"ו אדר!-נון: אותן הלכות רק שמקיימן ב-מקומות שמוקפים חומה מימות יהושע בן
 

 
 

א. הרב סיפר לו את אשר אירע לו בימי נערותו ”ק הישועות משה זיע”רבי ישראל גרוסמן זצ"ל פגש באחרית ימיו את הרה
א בשכנותנו גר. ביום ”ק רבי אלימלך שפירא מגרודז׳יסק זיע”הרה. “ א”ק רבי זאב מרחמסטריווקא זיע”במחיצת זקנו, הרה

ק רבי זאב מרחמסטריווקא, שהיה זקן אדמו"רי ”הפורים, רבי אלימלך ביקש שאהיה שליח שלו להעביר משלוח מנות לידי הרה
 בית צ'רנוביל.

 

פיו ביום הפורים המסוגל. בגיל וברעדה הייתי נער לפני בר מצווה. שמחתי על ההזדמנות להיכנס למעון קודשו, ולהתברך מ
פסעתי אל ביתו, כשאני חוכך בדעתי כיצד אבקש את ברכתו. כשנכנסתי, ראיתי את הרבי יושב ועל שולחנו ערמות של מטבעות. 

 הנחתי את משלוח המנות לפניו, והרבי הושיט לי מטבע כ'דמי פורים'.
 

לפניו, ומיהרתי לצאת מחדרו. כשירדתי במדרגות הבית, הצטערתי מרוב התרגשות ופחד, לא הרהבתי עוז לתנות את בקשתי 
מאוד שלא ביקשתי ברכה. חשתי החמצה על ההזדמנות שלא ניצלתי. שקלתי לשוב ולבקש ברכה, אבל אני מטבעי ביישן, ולא 

 היה לי אומץ לחזור לרב.
 

תי במהירות לבית הרבי. הוא פנה אלי בפנים כדי שעמדתי ברחוב, שמעתי את קולו של הגבאי: "ילד, הרבי קורא לך". חזרתוך 
השבתי מיד. הרבי בירך, ”, "הרבי יברך אותי שאזכה להיות תלמיד חכם -מאירות ושאל: "בני! יקירי, במה אני אברך אותך?"
רבי ישראל רצה לספר על המופת ברוח קודשו של הרבי, שתפס את ”. "ה׳ יתברך יעזור שתגדל ותהיה תלמיד חכם גדול

המופת הוא שברכתו של זקני מאותו פורים, “שרצונו לקבל ברכה. אולם הרבי 'הישועות משה' הפטיר כנגדו ואמר,  מחשבתו
 התקיימה במלואה". )מעובד מתוך 'לב ישראל'(

  
 
 
 
 
 

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

 )הנייד באישור ועדה רוחנית( 250-4408266 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
 
 

 ְרִגיׁשּות ַלּזּולַ ת
 

 

 

 

 

 

 םּפּוִרי –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַבֲהָלָכה 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי  

 052-6329144בטל' 
 )הנייד באישור ועדה רוחנית(

 

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

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

 

 מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי  
 שבוע, יש לשלוח בקשה למייל  
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 טיטואן בעיר( 2111) ז"תקל'ה בשנת נולד -ל"זצ וואליד בן יצחק הרב המקובל
 טהרה סימני בו נכרו ילדותו טל משחר. יצחק' ר סבו שם על נקרא. שבמרוקו
 עוד. והבנה העמקה, תפיסה בכוח ניחן. נעלים בכישרונות הצטיין. וקדושה

 קודש היו נעוריו ימי כל. ארץ ודרך תורה בקרבו ספג 24 לגיל שהגיע לפני
 . בתורה שקדן. וליראה בוראו לעבודת

 

 בשקלא בקיאות גילה נער כשהיה עוד. לימים צעיר בעודו מאביו התייתם
 בנוסף. ובפוסקים ס"בש בקי היה 21 כבן כשהיה. ורבא אביי ובהויות וטריא

 של מאהלה מש לא לילה. הקבלה בתורת גדול היה, הנגלה בתורת לגדולתו
 היה ליום מיום. וסיגופים בתעניות הרבה הגדולה שקידתו עם ויחד, תורה
 . טהרתו על וטהרה קדושתו על קדושה מוסיף

 

 שיכהן ביקשו טיטואן העיר יהודי, הלוי משה' ר, ד"הראב של פטירתו לאחר
 שמנתה משפחתו כי העובדה למרות, ענוותנותו ברוב סירב רבינו אולם. כרבם

 הירפו לא הקהילה שאנשי מכיוון. במועט והסתפקה דלות חיי חיה נפשות 24
 על שליחים אחריו שלחו עירו אנשי. לגיברלטר ועבר העיר את עזב, מבקשתם

 הסכים, בראש לשבת עליו כי בחלום לו שהראו לאחר. לטיטואן להחזירו מנת
 הדור גדולי של חתימות כשישים חתומים היו רבינו שקיבל המינוי כתב על. לכך

 . שנה 62 במשך העיר כרב כיהן רבינו. טיטואן ורבני
 

 לכל ונענה אדם ואוהב הליכות נעים'. שלמה מדרש' ישיבת כראש גם שימש
 לבני לאות ללא ודאג קומה שיעור בעל מנהיג. הלכה בנושא ושאלה בקשה

. ונושעו אליו פנו רבים. מופת בעל. בפרט ואלמנות יתומים ולעניים קהילתו
  לאסוף הקודש מארץ באו אשר, דרחמנא לשלוחי יצחק ’לר היתה עזה אהבה

תרומות. כשהיה נודע לו על בואם, היה מחכה להם ליד שערי עירו, מחבקם ומנשקם, ולא מנע כל מאמץ לספק להם כל צרכם.  
עירו ואל מקומו. כונה ע"י גדולי  עזב את כבודו ותפארתו ועלה להתיישב בעיה"ק ירושלים ת"ו. לאחר שלושים יום חזר אל

הרבנים בתארים יוצאי דופן: 'סבא דמשפטים', 'נר המערבי', 'איש אלוקים קדוש', 'משיירי כנסת הגדולה', 'הרב המופלא 
שבסנהדרין', 'מופת הרב הגדול', 'מופת הדור'. ציווה שכאשר ילוו את מיטתו לא יקראו לו בתארים אלא רק בשם 'רב ודיין'. 

ו ציווה שימשיכו במעשי צדקה וחסד. ביקש שיכריזו כי הוא מבקש מחילה אם פגע במישהו. נפטר עם כניסת שבת את בני
 שנים. ציונו בטיטואן. 84-. חי כ(2812)ט' אדר ה'תר"ל -קודש ב

 

 זיווג שני(. -ביבאס)בת החסיד ר' וידאל מרת שמחה ונפטרה בגיל צעיר(,  28)נישא בגיל בת רבנים  נשותיו:החכם ר' שם טוב.  אביו:
שש בנות  )מזיווג ראשון(.ר' שם טוב  ילדיו:ר' ישעיה בן נאים.  מתלמידיו:הגאונים ר' מנחם נהון, ר' משה הלוי.  מרבותיו:

 שו"ת. -ויאמר יצחק• מספריו:ביניהם: ר' וידאל, ר' יוסף, ר' שלמה, ר' יעקב.  )מזיווג שני(וארבעה בנים 

 חמת האזרחים של ספרד על ידי הלאומנים שמרדו ברפובליקנים שתמכו בממשלה החוקית הספרדית.( פרצה מל2844שנת ה'תרצ"ו )ב
המלחמה נמשכה במשך שלוש שנים. נוצריה שבנה היחיד נלקח למלחמה בחזית. במשך תקופה ארוכה לא שמעה ממנו ולא ידעה מה עלה 

  מרוב צער הייתה הולכת ברחובות  וצועקת ובוכה על בנה.בגורלו. 
 

ודיה אחת ראתה אותה ושאלה אותה: "מה קרה לך? למה את צועקת ובוכה?". האישה סיפרה לה על בנה היחיד, שנלקח למלחמה והיא יה
-חוששת מאוד לגורלו, מכיוון שלא שמעה עליו דבר. היהודיה אמרה לה שאם היא רוצה לשמוע ולקבל בשורות טובות, עליה להביא שמן לבית

ליקו נר תמיד עם השמן הזה לעילוי נשמת רבינו. היא סיפרה על הצדיק ניסים ונפלאות שהתרחשו בזכותו. הנוצריה הכנסת על שם רבינו. שם יד
כשראתה זאת התחילה  הכנסת. הפלא הגדול היה כי לאחר יומיים בלבד בנה הגיע לביתה כשהוא בריא ושלם.-מיהרה להביא שמן לבית

 ואין כמו הרבנים הצדיקים של היהודים". לצעוק בקול רם: "אין כמו האלוקים של היהודים

מסגרת תפקידו כרבם של היהודים, הוענקה לרבינו הזכות להשתמש בשירותיהם של הגויים, כאשר יהודי מסרב לשמוע בקולו. פעם אחת ב

הר, ולאחר מכן לתאם עם הסו-הדין. השר שלח שליח לאותו יהודי כדי להביא אותו לבית-רבינו שלח שליח לשר לעצור יהודי שסירב להגיע לבית
הרב את מועד העברת היהודי לידי הרב. כאשר הגיע השליח לעצור את היהודי, אותו יהודי שילם שוחד רב לשליח וביקש שיעביר אותו לשר 

 כדי שהוא יעלים עין. 
 

אתה השולט בעולם". כך ביקש מאת  כאשר נודע לרבינו על כך, הצדיק הרים את ידיו לשמיים ואמר: "ריבונו של עולם, עשה למען שמך וידעו כי
הדין ורבינו -בורא עולם שיעזור לו. מטרתו היחידה של הצדיק היא להאדיר את שמו יתברך לעד ולעולמי עולמים. יהודי זה סירב להגיע לבית

 דין תורתנו הקדושה.חשש שכאשר יהודים נוספים ישמעו על כך, יגרם חילול שם שמיים, וכן ייתכן שעוד יהודים ינהגו כמוהו ויתחמקו מ
 

הסוהר. למחרת -בחצי לילה, השר הלך בכבודו ובעצמו לביתו של אותו היהודי וציווה לאותם אנשים אשר היו איתו לאסור את היהודי בבית
הצדיק  השכם בבוקר השר הגיע לרבינו וביקש ממנו מחילה על כך. בנוסף הביא את הכסף, שקיבל מאותו היהודי, ואמר לרב שיעשה בו כרצונו.

 סירב לקבל את הכסף ואמר לשר שהוא יכול לשמור את זה לעצמו ורק ביקש ממנו, שיחזק את הכוח של הרבנים. 
 

הרי בלילה שלחת אלי פמליה של אנשים חזקים, שהגיעו לביתי וביקשו להרוג אותי, השר אמר לו בתגובה: "וכי אתה צריך לומר לי זאת? 
. הצדיק אמר לו שלא שלח אדם, אלא בורא עולם הוא ששלח את אותם מלאכים בדמות אנשים "על כך שלקחתי שוחד ולא שמעתי בקולך!

 יקיים. -והשר הבטיח לו שכל מה שיבקש

 גאון האלוקי ר' רפאל אנקווה זצ"ל )הרב הראשי של מרוקו(, כשהיה שומע את שמו של רבינו, היה עומד מלוא קומתו.ה
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לעצמי: 'העובדה, שאני לומד תורה אינה באה מכוחי ומכשרוני, 
 אלא מפני שהקב"ה הוא מלמד אותי!'. 

 

ברותא את מסכת קידושין שאינה עתה, כאשר באת ללמוד בח
'יש  -קלה ללימוד, במיוחד למי שאינו רגיל בכך, אמרתי לעצמי 

 לי כעת הזדמנות לקיים מצוות 'והלכת בדרכיו' בהידור רב".
 

ר' יצחק שמח בחברותא החדשה. ר' ישראל חיים אמר לו: "אני 
כאן כל היום. האחריות על הלימוד היא שלך. כשתגיע לכאן, 

היה. ר' ישראל חיים שעסק בלימוד חושן משפט  נלמד". כך
והתכונן למבחנים שיכשירו אותו להיות דיין, התפנה מהלימודים 

 החשובים, סגר את השו"ע והקדיש מזמנו היקר לר' יצחק.
 

, התנוצץ בעולם אור חדש. ביום כ"ו כסליו, יום שני של חנוכה
ותא אורה של מסכת קידושין. חברותא שכולה חסד ונתינה. חבר

 שכולה מסירות נפש והתמדה. 
 

ר' יצחק הגיע ללמוד מדי יום ביומו, כפי שהתאפשר. פעם רבע 
שעה, חצי שעה ולפעמים גם שעתיים. הם התקדמו בלימוד. 
כאשר הגיעו לדף מ', למדו את דברי הגמרא: 'גדול תלמוד 
שמביא לידי מעשה', הגיעה הישועה. ר' יצחק התארס. תוך כדי 

 יש מקדש, הוא קיים זאת הלכה למעשה. הלימוד בפרק הא
 

כ"ד באדר א' ה'תשע"ט ר' יצחק הקים את ביתו בשעה טובה -ב
ומוצלחת. ביום שמחת ליבו לפני החופה, החתן בירך מעומק 
הלב את החברותא היקר ר' ישראל חיים בן שרה ואמר: "כשם 
שזכית לקיים מצוות גמילות חסדים איתי שעות רבות, ובזכותך 

כך תזכה להתברך בבנים י מקבלים אמא חדשה, הבנים של
 ".צדיקים!

 

הברכה לא היתה מובנת מאליה. לר' ישראל חיים היה בן יחיד 
בן עשר. בעקבות בעיה מסוימת הרופאים אמרו כי הוא לא יזכה 

 לעוד ילדים. מאז חלפו שנים. 
 

, שנה בדיוק לאחר שהתחילו בלימוד כ"ו כסליו ה'תש"פ-ב
יע לכולל, וגילה שהכיסא של החברותא בחברותא, ר' יצחק הג

 בפעם הראשונה מזה שנה.  -ריק 
 

לאחר מספר דקות ר' ישראל חיים התקשר אליו בהתרגשות: 
אתה הראשון שאני מתקשר אליו. הברכה שלך התקיימה! "

 ".נולד לנו בן זכר במזל טוב!
 

הילד בן האחת עשרה כבר לא בן יחיד למרות חוות דעת 
ות חסדים וברכה מעומק הלב של החתן! הרופאים! בזכות גמיל

ר' יצחק סיפר לחברי הכולל: "רבותי, האם אתם זוכרים מה היה 
לפני שנה? באותו יום שאלתי אם מישהו מכם מסכים ללמוד 
איתי את מסכת קידושין. כולם סירבו מסיבות מוצדקות. רק אחד 

 . "ר' ישראל חיים -הסכים 
 

ד, היום לכבוד במשך כל השנה חשבתי שהוא עושה איתי חס"
כאשר אבי הבן הגיע למחרת נר שני של חנוכה נולד לו בן שני". 

לכולל, השירה עלתה עד לשמיים. "יודו לה' חסדו ונפלאותיו 
 לבני אדם!" 

 )מעובד מתוך 'השגחה פרטית'(
 

נים. יום אחר יום, ר' יצחק מגדל את שני ילדיו לבדו כבר שש ש
כאלפיים ימים ולילות! בכל יום הוא שופך תחינות מקירות ליבו: 
"ריבונו של עולם! קשה לי! אנא ה' הושיעה נא!". הילדים כבר בני 
תשע ואחת עשרה. העול נעשה כבד יותר ויותר. הבדידות מעיקה 
וצורבת. עבר כבר כל כך הרבה זמן מאז שנפתח פרק ב' במסע 

 , והוא עדיין לא נושע.השידוכים שלו
 

בחודש כסליו ה'תשע"ט הוא נזכר בשדכן שעובד באחד המוסדות 
שסמוכים לביתו. הוא ניגש אליו ומסר לו את הפרטים שלו. השדכן 

"הלואי",  -שאל אותו: "ברכה ממרן הרב קניבסקי כבר קיבלת?"
ענה, "קשה להיכנס אליו. וזה כ"כ מסובך לקום ולנסוע עם הילדים 

 הפרנסה שעלי להביא הביתה".בבית, ו
 

"זאת לא בעיה", השדכן ענה, "לפני מספר שנים אבי חלה והיה 
בסכנת חיים. שלחנו פקס לבית הרב וקיבלנו בטלפון הוראות 
מדויקות מה לעשות. פעלנו כדברי הרב וב"ה אבי הבריא והוא חי 

 מאז כבר כמה שנים. עשה גם אתה כך".
 

לל את מסכת יסוריו על דף, ביקש ר' יצחק התיישב ליד השולחן, גו
יצחק בן מרים והוסיף מספר טלפון. השדכן שלח  -ברכה וחתם 

את הפקס ליעדו. "עשינו את ההשתדלות הנכונה. ה' הטוב ישלח 
 עזרך מקודש".

 

כעבור שבוע התקשרו מבית הרב: "הרב אמר שתלמד מסכת 
קידושין עם חברותא והכל יהיה בסדר. ברכה והצלחה". עכשיו 

שאר לו רק למצוא חברותא. הוא נכנס לכולל שסמוך למקום נ
 עבודתו, ואז גילה כי משימה זו אינה קלה כפי שחשב. 

 

הוא ניגש לאברך הראשון שראה ושאל: "רוצה ללמוד איתי מסכת 
קידושין?". האברך ענה לו: "מצטער, יש לי תוכנית לימודים 

מחה אחרת". השני התנצל: "אם היה מדובר בשני דפים, בש
הייתי לומד איתך, אבל אני לא יכול להתחייב למסכת של שמונים 

 ואחת דפים".
 

ר' יצחק פנה לכל אחד מארבעים אברכי הכולל. איש מהם לא 
נענה לבקשתו. הם מכירים אותו לא מהיום. מדי פעם הגיע לכולל 
כדי ללמוד, אבל אף אחד מהם לא היה מסוגל להתחייב ללימוד 

 לסדר יומם העמוס.של מסכת שלמה בנוסף 
 

הוא התיישב בצד, פתח את ספר התהילים והתפלל מעומק ליבו 
בדמעות: "רבש"ע, אני רוצה ללמוד קידושין עם חברותא! אנא ה', 

 זכני נא בזאת!". תפילתו האישית נלחשה בלהט.
 

אחד מאברכי הכולל, ר' ישראל חיים, שמע את התפילה שיצאה 
ולא יכול להישאר אדיש. ר'  מלב מיוסר. הוא שמע את הרצון העז

ישראל שאל: "מה בדיוק אמר הרב?". "ביקשתי ברכה. הרב אמר 
 שאלמד מסכת קידושין עם חברותא והכל יהיה בסדר". 

 

"אני מוכן ומזומן להיות צינור הברכה של הרב", ענה ר' ישראל 
חיים בשמחה, "בהשגחה יום קודם לכן למדתי את הגמרא )שבת 

רחום, אף אתה היה חנון ורחום'. מצווה קלג:( 'מה הוא חנון ו
לדבוק במידותיו של הקב"ה וללכת בדרכיו. למחרת, כשבירכתי 

'המלמד תורה לעמו ישראל', חשבתי  –את ברכת התורה אמרתי 

 ַמֲעשֵ ה ֶחסֶ ד ּוְשָכרֹו
 

 

 

 

 

 

 

          ז"ל ולד יחיא בן יוסףל   הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"     הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                        הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
יצחק בן ברקו דב ז"ל                   מאיר מורד בן שושנה ז"ל        פואד אברהם בן רג'ינה ז"ל                             ז"ל    יקוטבן  מסעוד       רחמים בן רחל ז"ל                         

  מאירה בת יפה ע"ה              ע"ה    רייזל  שושנהבת  זהבה                אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"ל   ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל
      אביגדור בן ג'ולי ז"ל               ם בן דבורה ז"ל             ימראברהם בן יונה ז"ל                                                                               ז"ל רפאל בן אסתר       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל

  צדיק חכם בן חזלה ז"ל                                       "ל צז שאול בן סילביהר'               ע"ה   תופחה בתה סעיד                                                 יצחק בן חביבה ז"ל                   ז"ל    אביחי בן אסתר
                דוד בר חסיבה ז"ל                                             שני בת אסתר ע"ה                   מזל בת שמעון ע"ה                                                    אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל                          נעימה בת גורג'יה ע"ה

                          חווה בת יעקב צבי ע"המסודי בת חביבה ע"ה                               ז"ל  וסרתיוסף בן מרים נ                                                            דב בן יצחק ז"ל                   חי זיזי בן קלרה ז"ל                    
אסתר בת גולה גאולה ע"ה               יצחק יצקן בן רחל ז"ל                                              ז"ל  יעקב בן אסתר                                                         ע"ה     סוליקה בת עישה  ז"ל             ר' יצחק בן מסעודה קדוש 

ה                            "ע מרדכי בת ברכה                           לרחל רפאת בת השמת ע"ה         יוסף בר סעדה ז"                                                                  ז"ל סלים בן פרחה אסתר בת נעמי ע"ה                           
יעקב בן נעמה ז"ל                                        ז"ל                       שלום בן אסתר  ז"ל                     לטיף בן פרחה                                           יעקב בן סלימה ז"ל                      ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל  

    ז"ל                                                          פרחה  דוד יצחק בןשרה בת מורברי רחל ע"ה                                   ע"המרים בת שרה                                   אורה בת נעימה ע"ה                           ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה                
   גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                                          אלון בן סעדה ז"ל                                   אביבה לושי ע"ה                                                                 ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                 

ע"ה מסעודה בת רחמה ה )מחרוזה( בת שרה ע"ה       ה בת נרקיס ע"ה                  אילנשר                                                          ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה     טובהאברהם בן 
                                  ע"ה 
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 תנצב"ה



ויקרא - פורים





הענינים  תוכן

ויקרא פרשת 
רבים חשבונות בלא תמימה אמונה - היועצות הכליות מן .למעלה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב.

תפילה של כוחה להודיעך - אליו קראנו .בכל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה.

והתאוות הרצונות בזביחת הקרבנות עיקר - לרצונו אותו .יקריב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ח.

ל'משהו' אפילו חשיבות - קומצא .מלא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יא.

זכור שבת
לזש"ק ובפרט זו שבת סגולת - זכור .שבת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יד.

וסייגים גדרים בעשיית - עמלק זכר את .תמחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יד.

רח"ל ייאוש לידי להביא עמלק קליפת - .ויזנב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יז.

פורים
בעולם 'מקרה' ואין בהשגחה הכל - קרך .אשר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כ.

ההסתר מתחת ה' הנהגת לגלות - אסתר .מגילת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כב.

המגילה במעשה פרטית השגחה נפלאות - המלך .בדבר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כה.

ורווחה פדות המציא הצרה מתוך - הוא .ונהפוך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כז.

לב לנשברי ה' קרוב - לה אין .כי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כז.

פורים לקראת ה'הכנה' עבודת - חיבה של .קריאה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כח.

התפילות לקבלת היום סגולת - אסתר .תענית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ל.

הזה בזמן פורים נס - ונעשים .נזכרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לא.

הפורים יום רוממות - תוקף .ונתנה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לב.

משאלותינו 'כל' הקב"ה ימלא הזה ביום - ותעש עוד .בקשתך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לד.

המגילה קריאת ע"י ורחמים מגולים חסדים - מגילה .מקרא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לח.

המגילה קריאת בעת טובות קבלות - קבלוה .הדר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מ.

בפורים שמחה מצות - ושמחה .צהלה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מא.

ורעות אהבה שימת יום - לרעהו .איש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מג.

יום לשל לילה של מגילה בין וביותר בפורים התורה לימוד חשיבות - תורה זו .אורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מד.

שמים שערי כל נפתחים אז כי - לך וינתן שאלתך מה היין .במשתה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מה.

חברו את יבייש לא ידע' 'לא כשהוא אף - יכלמו ולא יבושו .לא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מח.

באהבה בזיונות וקבלת הוותרנות מעלת - דבר ביקשה .לא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נ.

ועימוד: סדר

אשדוד א.י.ש.

shwrtz@bezeqint.net



ויקרא פרשת - הפרשה באר á

ויקרא  פרשת 

בלא  תמימה אמונה  - היועצות  הכליות מן למעלה
רבים  חשבונות

ïúùøôá(è â)åáìç 'åâå íéîìùä çáæî áéø÷äå' ,
,é"ùø ùøéôå ,'äöòä úîåòì äîéîú äéìàä¤¨¤

äøåàëìå ,úåöòåéä úåéìëä ïî äìòîì ¯ äöòä úîåòì
æîø àìà .íééç éìòáì äöòå úòã ùé éëå ,øåàéá êéøö
äîéîúä äðåîàä ïéðòì ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä äá

åøîåà åäæå ,'äáíéîìùä çáæîåäî Yïúåîéìùìù
,äèî éàåøá¯ äîéîú,úåîéîúä úãî úà íúåð÷á

øîàðù åîë(âé çé íéøáã)'êé÷åìà 'ä íò äéäú íéîú'
íåâøúáåíéìùéäúåæ äùøôá ÷"äåæá åøîà á"åéë] .
(:áé â"ç)áéúëã äìîã àæø ¯ íéîìù(æë äë úéùàøá)

.[íéìù øáâ ¯ íú ùéà á÷òéå

åäæåøîàðùäöòä úîåòì äîéîúäìòîì é"ùø ùøéôå
'éô ,úåöòåéä úåéìëä ïîäìòîì àéä úåîéîúä úãî

úåöòä ìëîøáã ìëì àåä ïëå .åéúåéìë åì úåöòåé øùà
,íãàì êøöðä äòåùéêéìùäì àåä úåöòáù øçáåîä

א

במדרשא. דאיתא מה  ח)ידוע שמיני 'השלך (תנחומא הקב"ה  לו  שאמר  עד המנורה בעשיית רבינו  משה  שנתקשה 

הוא בהם הדברים  את לו יש  אחד  כל  הנה כי בזה, לרמז ושמעתי מאליה ', נעשית והיא לאש הזהב ,מתקשהאת

חז "ל  שאמרו במה קיח .)אם וכןקשה(פסחים סוף  ים  כקריעת אדם  של  יםקשהפרנסתו  כקריעת אדם  של זיווגו

' בשאר ואם שמקשהקשייםסוף , ויש קושיות...)', מארבע  השלך (יותר  נאמר  כך  ועל  מאחרים... וגרע חלקי נשתנה' 'מה

ר"ת ל 'אש ' והקשיים הקושיות ושאר  הזהב הקשייםלימה ,שמונהאאת  כל וכבר שלימתא , במהימנותא הרבה התחזק

מאליהם מהאמונה .יעלמו  יותר ומועיל טוב אין כי ...

צדיקים אמרו קמב)וכך אות ישראל ' ה 'ישמח מהרה"ק  ישראל של מאורן ישועה '(עי' 'מצמיח  הוא הקב"ה שאומריםהנה  (וכמו

שמו"ע) בתפילת והריב'גבורות' צמח, בבחי' היא לדעת,שהישועה עלינו שומה  מעתה הארץ , מן ה 'גרעין'הצומח  מהו

הישועה צומחת שמכוחו  חז "ל וה 'זרע ' כמאמר היא התשובה  לא.), ש(שבת למדת הא זרעים', סדר  זה האמונה'אמונת

הישועה את המצמיחה  הזריעה  היא  והשלימה  .התמימה 

ממני... רחוקה  והיא הישועה, את רואה  איני עדיין ותמה , מתאונן האדם פעמים  כי מה 'צמח', נלמד נוסף  לימוד

לו , תאמר צא הואלזה  אלא  אחת, בפעם  גדל שאינו  כ'צמח ' היא הרי ולצמוח,ה 'ישועה' ולפרוח  לעלות מתחיל 

כך לתפארת, יגדל הזמן יראהובהמשך  אז ואו  בסבלנות  ולהתאזר להמתין אלא לו אין  לצמוח , החלה  כבר הישועה 

הישועה של וביופיה ביבבות בגודלה  ופותח ליל  באישון משנתו  המקיץ לתינוק דומה, הדבר למה  במשל  ויתבאר ...

תפנה ידיים, תטול  ומיד תיכף  משנתה, אמו מקיצה ה 'צרחות' לשמע  אכלו, את ו 'תובע ' רעבונו מחמת ובזעקות

שירתחו עד  וממתנת האש , על  המים  את מעמידה  בראשונה  התינוק, עבור ה'דייסה ' את להכין ותתחיל  למטבח ,

שיתקררו עוד  להמתין יש שוב יפה, יפה ולערב ה'דייסה ' את לשם ולשפוך ל 'בקבוק ', למזגם  תוכל  אז  ורק  המים ,

דרישתו מתוך ולבכות לייבב ממשיך דעת בו  שאין  התינוק - הזמן אותו  ובכל לאכילה, ראויים שיהיו בכדי המים ,

את  אמו שמעה אכן כי ה'בכיות', אותם לכל  וסיבה  טעם אין כי יודע ואינו אותי... האכילו רעבוני, את נא השקיטו 

לב עד יצרח אם גם  יעזור  ולא יועיל  ולא מה, זמן דורשת האוכל  שהכנת אלא מזונו, את לו  להכין והלכה  קולו

מצרתו, שיושיעו ה ' אל  ומתפלל באמונה  שמתחזק למי ייאמר בדבר כיוצא יתעוררו... השכנים  שגם ועד השמים

ומתלונן... בוכה  עדיין הלה  ואילו ישועה, לו  ו'מצמיח' תפילתו  לקול  אלוקים שמע  עדוכבר  מלהתפלל יפסיק שלא (פשיטא

הישועה ) אליו  תגיע ועוד תפילתו  נשמעה  בוודאי כי  יתחזק אלא  ויתלונן יתאונן לא התפילה אחר אך  בשלמות , הישועה  את .שיראה

'סבלנות' של בשבחה נפלאות ומצינו עליו , יבוא אשר  כל  יסבול  איתן אמונת הבוראומתוך הנהגת את ולקבל (לסבול

הנפש) ושלוות אהבה  מתוך  זי"עעמו החת"ס הרה"ק  של  פו .)בביאורו  חולין לב. דברי (ברכות כה .)הגמראעל שזוגתו(תענית

אחד  רגל  לו והושיטה יד פיסת כמין ויצתה  ר"ח  התפלל  הדל, מצבם  על  בפניו בכתה  דוסא בן חנינא רבי של 

הם ואילו רגלים, ארבע עם  זהב של שולחן על לעתיד אוכלים הצדיקים שכל  בחלום  ראו בלילה זהב, של משלחן

רגלים  שלוש עם  שולחן על  ב')יושבים  רק ולהם רגלים ג' יש שלכולם שהראוהו דידן בגמרא שניתנה(עיין זו  שרגל  הבינו מיד ,
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נלקחה הרגל ואכן הרגל , את מהם לקחת שיחזרו רחמים רחב"ד ביקש הבא, לעולם שולחנם מרגלי אחד  היא להם

חסדים, וגמילות עבודה  תורה , עולם, עמודי ג' כנגד מכוונים רגליים  ששלשה סופר' ה'חתם  ומבאר נס . בדרך מעמו 

עניין על מורה הרביעי  ההשתוותהסבלנות ורגל עולםומידת ומעמידי מעמודי אחת היא  זו  מידה  כשלא כי ולכן ,

כנגד  הוא כי הד ', רגל  משולחנו נחסר ממילא לו , כראוי 'זהב' לו ונתנו דינו  את לו  שימתיקו  וביקש  מצבו  את סבל 

הסבלנות, מעלת רום על למדנו  ומכאן  לשולחנו. הרגל  וחזרה לסבלנותו, חזר זאת כל  ומשהבין הסבלנות, מידת

דברים . ג ' אותם על  שעומד כמו עליה  עומד  והעולם  חסדים, ולגמילות ולעבודה לתורה  בערכה שווה  היא שהרי

זי"ע מאלכסנדר העניך  רבי  הרה"ק אמר שקלים)וכך לטובה רש"י (חשבה א)ע "פ  א משמשות (ויקרא הפסקות היו ומה 

לומר  רצה  לפרשה , פרשה  בין להתבונן למשה ריוח הפסקה ליתן בעצמו  רואה אדם הן באם  וכיו"ב , הפסד ירידה , לו  (שיש 

בגשם) הן להתבונן .ברוח  כדי הוא זאת ,

כלל ,ב. טרוד אינו  קטן כסף  לסכום  אדם כשזקוק העולם, מדרך הנה לתלמידיו, זי"ע  משינאווא הרה"ק אמר פעם 

ב'כסף עסוק כולו הריהו גדול  לסכום שנצרך  בשעה ואילו לידיו, יבואו שהמעות ובטוח סמוך הוא נפשו ובשלוות

אפשר שאי היטב ויודע רב לממון הזקוק  כי מסתברא, דאיפכא האמת אך הרב . הממון את ישיג מניין ודואג מנלן',

בבטחונו המעות ישיג בוודאי הלזה  איש  אלוקיו, ה ' על שברו את משים  הוא כרחו בעל  עצמו, בכוחות להשיגם לו

על לגמרי נשען ואינו עצמו, בכוחות להשיגם לו שאפשר בעיניו ונראה  קטן, לסכום הנצרך משא"כ , בה'. הגדול 

עזרו '. יבוא 'מאין  כן אם בה ', מהבטחון הוא מתרחק  כי ביותר, לדאוג עליו  האיש  זה העולמים, כל  בורא

בפסוק הסתירה  את מיישבים זה  יט )בעניין ט ולכאורה(תהילים לעד', תאבד  עניים תקוות אביון, ישכח  לנצח  לא 'כי

אביוןאם  ישכח  לנצח הרילא  תקוותו, תאבד שתקוות לא  אלא, לעד', תאבד עניים  'תקוות הכתוב אומר ומדוע ,

ג ' למשך חלב לו  יתן ואלמוני לשב"ק, 'בשר' לו יתן שפלוני ולבטוח לקוות – עני של  שדרכו  שום על  קאי עניים

וכו' ירקות, ושאר  אדמה  תפוחי לו תספק  זו ו 'חלוקה ' בסיסיים', יסוד 'מוצרי לו תתן זאת 'קרן' הבאים, השבועות

'תלושים' לו יתן זה  העיר ...)vouchers(וכו', בקצה  אשר מסחר  בבית 43% של  הנחה  לו יסדר ומשנהו  פלונית בחנות

לדאגה מקום  כל אין כי לך דע  אמרינן, אביוןלזה ישכח  לנצח  לא  ולגביכי צרכיך, כל  לך יספק  הבורא תקוותך-

היא לגמרי.תאבדהנ"ל , אחר  ממקום מחסורו ימלא הקב"ה  אלא ישועתך, תבוא משם לא –

התפילהג. בלשון צדיקים  פירשו עין (ב'נשמת')וכבר אתוכל  ויתלה תצפה, העין ש 'כל ' תצפה , למרומים,כללך העין

לו ... שיעזרו וכיו"ב  ה'עסקנים ' אל ויביט יפנה השני ב'חצי' ואילו עין ב'חצי' רק בה' שיבטח ולא

וזרעד . שחרש לאחר  כי האדם , פרנסת עיקר שהוא ה'לחם ' בעניין  העולם  מהנהגת חיים' 'ארחות ללמוד ועלינו

וצומחים, גדלים הזרעים את לראות וייחל  ימתין ורק הזרעים , עם להתעסק לו אסור מעתה  ה 'חיטים ' את האדם

עמלו כל את בזה  ומאבד  'מקלקל', אלא  'מתקן ' אינו  כי וטפשות, שטות רק היא הלא  – בזה  השתדלות תוספת וכל

בראשונה חז "לשיגע  אמרו  לכן ואולי בוראנו, את לעבוד ניקח וממנו לא.). דייקא (שבת כי זרעים', סדר זה 'אמונת

לחם '. תאכל  אפיך 'בזעת הכתוב ובקיום  הפרנסה  בעסק  בה ' ובטחון  'אמונה ' נלמד  משם 

הנזקקיםה . אותם למעונו יעלו  בה  קהל ' ל'קבלת זמן קבע אשר אדיר גביר דר העיירות באחת המושלים, יאמרו  כן על

ושניים ... משבעים יותר יקבל  לא והמרבה  ח"י ... פעמיים  או דולר ח "י היד פושטי לכל לחלק מדרכו והיה ל 'צדקה ',

כל הקיפוהו מיד ושמחה, אושר אומר כשכולו משם ויצא פנימה '... ה'קדוש אל  נכנס עני , איזה לשם הגיע  חדא יומא

להם שהראה עד והפצירו חזרו  לגלות, רצה ולא קיבלת, כמה עושה... זו מה  לשמחה  ושאלוהו בתור  שהמתינו אלו

טשעק  כיצד (ציק)שקיבל  ה'סוד', את שיגלה עליו ולחצו הזה , כדבר נשמע  לא מעולם כי כולם נדהמו ...$30,000 סך על 

א  צדקה', המבקש  'עני  בתורת באתי  לא בתכלית, פשוט הדבר כי להם והסביר כ "כ , גדול  סכום להוציא כמוהצליח לא

שלו ... מכספו מתנה לי נתן אלא לצדקה  המיועד מהכסף 'תרומה' לי נתן לא ואכן שנה... שלושים מזה ותיק ידיד

ממש, זה דרך לבקשעל מגיע  אינו  הרי – אביו ' שולחן על  הסמוך  כ 'כבן שהוא עד  בהשי"ת ובטחונו  מבטחו  השם 

מ 'שלו' לו  שיתן מאביו המבקש כ'בן' אלא כ'עני ', ש'יתרום'צדקה מאביו  מבקש אינו להינשא העומד שחתן וכמו ...

נישואיו... לשמחת לבנולו הדואג כאב ומחסורו  צרכיו  כל וממלא יפה  בעין  נותן  הקב"ה  .ואכן
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çéâùîå ìåëé ä¯åìà íìåòá ùéùáéúëå ,(æ æé äéîøé)êåøá'
,'åçèáî 'ä äéäå 'äá çèáé øùà øáâäàåä çèáåîå

,åéúåðåæî åøñçé àìùøîàðù åîë(âë äð íéìéäú)êìùä'
ìëáå úîàá àäéù éàðúáå ,'êìëìëé àåäå êáäé 'ä ìò
÷åñòé 'äá çèåá åúåéäá éë ,ãåòå .÷åô÷ô íåù àìá åáì

.ììë øåäøä éìá åáì ìëá úååöîáå äøåúá

øáëå,äëìîä øúñà äìåöéð åæ äãéîáù åðéöîàìù

àìà òáèä êøãáù 'úåøé÷çå úåöò'ì ììë äùùç

ïç àåöîì äúëæ ïë ìòå ,íé÷åìà 'äá äçèáî ìë äéä

êìîä éðéòá÷åñôä ìò 'àøæò ïáà'á àúéàãëå .øúñà)

(æè ãäéúåøòðå àéä íâ äðäå ,'íéîé úùåìù éìò åîåöå'

äùùç ãàîù óà ,ìàøùé ìù 'íúéðòú'á åôúúùä
éðô éøäù ,êìîä éðéòá ãñçå ïç àöîú àì àîù
äðéç ãáàú äæáù øùôàå ,äòøì íéðúùî äðòúîä

' íå÷î ìëî .êìîä éðéòáäé÷åìàá äçèá øúñààìì)

(úåðåáùçäúðòúä ïë ìòúåëæá ïëàå .'äéôåéá äçèá àìå
ìàøùé éðá úà ìéöéå äìâø úùøî àéöåéù 'äá äðåçèá
èùåéå ¯ êìîä éðéòá ïç àåöîì äúëæ ä÷åöå äøö ìëî

åìåë ììëä úìöä àá äæîå ,áäæä èéáøù úà äìז.

äæåéë ,ìåãâ ììëíåøîì åéðéò äìåú íãàäù ìëë

åéãé äùòîá àìå ,ä"á÷äá åðåçèá íéùîå

åòéùåîå åøæåò ä"á÷ä êë ,úåðåùä åéúåìãúùäáååîëå .

זי"עו . אמת' ה'שפת מהרה "ק הפסוק(תהלים)איתא כה )על  כדאיתא (לא וז "ל , לה', המיחלים  כל לבבכם  ויאמץ 'חזקו 

יעקב) שושנת יבושו ,שכללהודיע (בפיוט  לא לעולםקויך הוא  ברוך  בהקדוש החוסים מ "מ ראוין  שאינם  אותן  אפילו 

יבושו לבבכםלא  ויאמץ חזקו כן וכמו לה 'כל, ראוי המיחלים שאינו  מי ע "כ .אפילו  ,

זי"עז. חי' איש ה'בן הגה"ק  אמר ב')נראות דרוש  זכור לשבת דרוש חיל' איש  -('בן  יעקב ' 'שושנת הפיוט  בלשון לבאר

קוויך שכל  כל להודיע  לנצח יכלמו ולא יבושו וחוסיםהחוסיםלא 'בוטחים' ישראל  בני שהיו מצאנו היכן וכי בך,

אך  זעקתם', 'ותעל  - ה' אל  שזעקו שמענו במצרים גם כי ביאורו, אלא אחר. מקום  מכל יותר צרה עת באותה  בה '

מסוימות פעולות לעשות בידם  היה  זה עם הנהר)יחד שפת על אותו הטמינה שאחותו רבינו משה  לא (וכגון שכביכול  נמצא

הגמ בתכלית אמונתם ישראלהייתה מבני רבים שם ומתו - הפילה רבים שחללים מצינו גם  הישועה עם לכן ור,

ולאבד', להרוג 'להשמיד – הרשע המן בגזירת אמנם  בהשתדלות ומהתינוקות, מאומה  עשות בידם  שאין הבינו 

ה' אל יהבם כל להשליך אם  כי אסתרלהצלתם , ה "ה המלך' בבית  לנו יש 'אחות האחרונה תקוותם אפילו שהרי ,

הקב"ה של  בטובתו להאמין אלא ברירה בידם  נותרה  לא ולהמן... למלך  ורק אך וקראה סעודה ערכה  המלכה

מישראל . ויחיד יחיד כל  של  ציפורן כחגירת אפילו נפגם  ולא בשלמות ניצלו  לזה לפניו , ולהתפלל 

המשנה  בלשון חכמים ששנו מה ו)ידוע ו שנאמר (אבות לעולם , גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר (אסתר 'כל 

כב) מגזירת ב ישראל גאולת שהרי אסתר , ממעשה ראיה  כל  שאין תמהו וכבר מרדכי ', בשם למלך אסתר 'ותאמר 

ומה לך ותנתן המלכה  אסתר שאלתך  'מה  המלך לה  ואמר אסתר שעשתה הסעודה בשעת היתה  הרשע המן 

המלך  סריסי שני על מרדכי בשם  אסתר שסיפרה למה  שייכות כל  לזה היה  ולא ותעש ', המלכות חצי עד בקשתך

ששילם ומה אומרו , בשם דבר שאמרה ידי על  לעולם  באה  גאולה ואיזה במלך , יד לשלוח  המבקשים הסף שומרי

מרדכי  חזר אח "כ אך המלך ... סוס על  להרכיבו המן על שציוה  זאת  אלא היה  לא הצלתו, על  למרדכי שכר המלך

הגזירה . כלל נתבטלה  לא עדיין כי ולתעניתו לשקו

המהר "ל פ"ו)ומבאר  אבות מצוה ' מביא ('נר כן שעל  עד אומרו  בשם דבר אמירת חשיבות מה קושיא, עוד  בהקדמת ,

גאולה מביא הקב"ה כאשר  כי לדעת ויש המהר"ל , וז"ל  לעולם, פעל ,גאולה יתברך הוא כי שידעו  רוצה  יתברך  השם 

ידם ועוצם  חכמתם  רק זאת כל  פעל  יתברך השם  לא  יאמרו  כתיבולא  מצרים בגאולת תמצא וכן מו), כט וידעו(שמות

שראוי  במי הדבר לתלות זאת מדה בעלת אסתר  היתה לא אם ולפיכך מצרים , מארץ  אותם בהוציאי ה ' שמי

ראויה אסתר  היתה  לא ולהתפאר להתגדל  כדי חכמתי ברוב עשיתי אני לישראל  אומרת ושלום חס והיתה לתלותם

ידה, על  הגאולה  ישראלשתבא עם עושה יתברך שהוא  והטוב החסד להודיע  רוצה יתברך מאחרשהשם  אבל  ,

חן  למצוא - למלך זאת עשיתי  אני כי למלך , לומר לה אפשר והיה  מרדכי, בשם  אחשורוש למלך הגידה שאסתר 

גאולה להביא כן גם ראויה היא זה ומפני עשה , אשר מרדכי בשם  אומרת היתה רק  זה , עשתה  ולא המלך, בעיני

מאת לעולם, הוא  נעשה  אשר כל  כי יודעת אסתר היתה  בודאי כי יתברך , בהשם אם כי  הדבר תתלה  לא  מעתה  כי

יתברך עכ "ל .השם  ,
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àøîâá àúéàã àä ò"éæ à"øâä øàéáù(:áö ÷"á)ì"à'
éùðéà éøîàã àúìéî àä àðî ,éøî øá äáøì àáø
'é÷ãøãì àðùéù÷ã àúùä éøáâì éøèåæ àðéåä ãë
åéùëò ,éøáâì íéáåùç åðééä íéðè÷ åðééäùë ,é"ùøéô]

øàáîå ,[úå÷åðéúë íéìôù åððä åðð÷æäù(úåãâà éùåãéç)

ùøãîá ë"ùîë ,ì"äæá(ä äë ø"÷éå)úìåâðøúì ìùî
úìãâúîùëå ,äéôá úðúåðå äúåà äðæ äîà äðè÷ àéäùë
ïåæì äìåëé øáëù éôì ,äúåà äëî äîò ìåëàì äàáå

ïè÷ íãàäùë ïë .äîöò úàãàî åàøåá ìò çèåá

úééèøô äîåöò äçâùäá ä"á÷ä åâéäðîåìãâúðùëå ,
úð äçâùää ïë åîëå åîöòá çèåáæ"òå ,åéìòî úèòî

àéáøë ïëùîá íéáåøëä åéä(÷åðéú úîâåãë)úåøåäìíéðè÷ä

äðéëùä íò áåøá íä.ì"ëò , ¦

êëåøîàðù äî é"ùø ùøéô(å âì äéòùé)êúðåîà äéäå'
Y úåòåùé ïñåç êúéòíéúòá ä"á÷äá úðîàäù äî

ïñåçì êì äéä äòåùéì úéôöå êéìò åøáòù.'

תפילה של  כוחה להודיעך  – אליו  קראנו  בכל 

ïúùøôá(á à)ïî 'äì ïáø÷ íëî áéø÷é éë íãà' ,
úà åáéø÷ú ïàöä ïîå ø÷áä ïî äîäáä
àáù ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä øàáîå ,'íëðáø÷
ãîìé 'ä ìà áø÷úäì äöåøä íãàä éë øîåì áåúëä
äúéäù ,'äîäá'ù ,'äì ïáø÷ úåéäì äìåòä äîäáäî
äùåã÷ äéìò ìç ,äúåîöòá äîäá úøàùðå äîäá
ìëå ,'íéùã÷ éùã÷' úâøãîì äìòúî àéäù ãò äîåöò
øîàå åéôî úåáéú äîë íãàä àéöåäù éãé ìò ¯ úàæ

äðéî òîù ïë íà ,'äìåò åæ éøä'íãàì ùé çë äîë

íäéãé ìòù äìéôúå äøåú éøåáéãá èøôáå ,åéô øåáéãá

äùåã÷ä åéìò ìåçé
.ח

,÷"ìæåêìåää íãàä 'éô ,'åâå íëî áéø÷é éë íãà
ç÷é ,ä"á 'äì úåáø÷úä íåù åì ïéàå åéëøãá
éô ìò äáø÷äì ùã÷ä úéùòðù äîäáä ïî äéàø åì
ùãå÷ úéùòðå äìåò åæ éøä øîàù íãàä ìù åøåáéã

צרכיו , ושאר פרנסתו לעניין וכן  צרותיו , מכל  האדם  'גאולת' לגבי אמורים כחוהדברים בו  שאין שידע שככל

חיל' לעשות כח  לך  הנותן  'הוא השי"ת רק  אלא מורידים , ואינם  מעלים אינם  ההשתדלות עסקי וכל כלל , עצמו  משל 

ענייניו בכל דשמיא  סייעתא  ושפע  הגאולה  לו  תבוא .אזי

המהר "ל עוד ביאר בדבר  קיים)וכיוצא אסתר ומאמר ד"ה  חדש דלא (אור  עד לבסומי איניש 'מיחייב חז "ל  שאמרו מה

את ידע ', להושיע  אופן  בשום  לו  שא "א  ישע ', כ 'חסר עצמו  ומרגיש  יכולתו  כל את האדם  מאבד שכרות במצב  כי

שלימה ישועתו  תהא  אז .עצמו ,

לומר, ברכב והוסיפו לנהוג אסור שה 'שיכור ' ידוע  כלל שכרות)כי עד אפילו  לשתות מותר המנהיג  לצד היושב אנו(רק  לכן ,

שמים , בידי 'מונהגים' אלא  'נוהגים ' שאיננו להראות בפורים לנושותים ולא נמצאים , ה' בידי ומהותנו הווייתנו כל 

זה . בכהוא אפילו העולם  הנהגת

'כל  הפורים בהלכות לה  רמזו  וסוגרההפושטעוד ידו קומץ  הוא הרי בידו מה דבר האוחז  הנה, כי לו', נותנים יד

מראה  יד הפושט  זאת לעומת שבתוכה, מה על עצמו ,לשמור משל כלום  לו לו',שאין 'נותנים כן ישועתוועל  כל כי

ית' לישועתו  הוא  נזקק אלא  לעצמו לעזור יכול  שאינו  שיודע בשעה  לו  באה  אדם  דווקא של לאו  כי מעתה , אמור .

וכמה . כמה פי רב שפע  השמים  מן עליו ישפיעו משלו , לו שאין האדם  שיכיר  מה כפי  השנה, בכל כיו"ב רק  בפורים,

צדיקים  אמרו  אשר  הדברים הן מלשוןשמגילההן ט )היא כב  -(תהלים  ה'' אל  כלשיגלגל'גול  את האדם  וישליך

נלמד המגילה ממעשה  שהרי הקב"ה, על  בך ,יהבו החוסים כל לנצח  יכלמו  ולא  יבושו  לא קוויך  נסמוךשכל וממילא

ענייננו בכל כי עליו יצילהו  יפלטהו ה ' אל  'גול  – דקרא סיפא בנו יקויים  אז  פקפוקים, ובלא ודברים , אומר  בלא

יצילהו שהקב"ה בו', בו '.ויפלטהו חפץ  החוסים  כל  יאשמו ו 'לא ומחלה, נגע ומכל  ועקתא צרה מכל

לאין ח. הוא חשוב האדם של  מפיו היוצא קדושה  של ודיבור  הגה שכל  – זי"ע  מרוז 'ין הרה "ק  כן הוכיח וכבר 

– מקודשת' את 'הרי באמירת האשה  את שהמקדש  וראיה, אותו, מעלה  ותפילה  תורה של  'דיבור ' וכל  ערוך,

איש' 'אשת שנעשתה מאחר למה, זה וכל  בנפשו , יתחייב שישאנה מי כל  מקודשת'.דיבורובמעתה את 'הרי בפיו 

כל את ומתקן שפועל  ותפילה, תורה של  דיבור שכל  וק "ו כ"ש  העולמות, בכל ולפגום להחריב הדיבור בכוח ואם

יחד גם  ותחתונים  עליונים פד.)העולמות עמו ' ישראל .(כנסת

'ותן  ומזכיר בתפילתו שהטועה היא, וידועה פשוטה  הלכה לשונו, במתק אומר  היה זצ"ל  ברים חיים רבי הגה"צ

גשמים יבואו שמא וחיישינן הם, קללה החמה  בימות  הגשמים כי הדבר וטעם  אותו, מחזירין החמה  בימות ומטר ' טל 

הרי והתבונן' 'בין עתה  תפילתו , ידי החמהעל  בימות ומטר' טל  'ותן ואמר שטעה  זה  מכהיהודי שהחמה בעת ,
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ô"òàå ,äéìò íãàä ìù åéô ìáäå åøåáéã é"ò ÷ø íéùã÷
êà ,äúéäù åîë àéäå úéðúùð àì äîöò äîäáäù
ìçù àåäå íéùã÷ ùãå÷ àåä íãàä àéöåîù øåáãä
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ïéðåæéð íéëàìîä ìë íâå úåîìåòä ìë ìà òôù åúøåúå

äéä äîë äæ ïéîàî äéä åìéàù ,åúìéôúå åúøåú é"ò

øäæð äéäå ìåë áåøî äàøéáå äçîùá 'ä úà ãáåò
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òåùôì éúéáøäù øçàîù ,øîåàù éîì äáåùú ïàëîå
äðéà åæ äáùçî éë ,íéîåøîì äìåò éúìéôú ïéà áåù
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úå÷æçúääåùîî àåä äìéôú ìù äçåëá äðåîàá
í"áîøä áúëù åîëå ,'àîåéã àðééðò'î

ä÷æçä ãé åøôñì äîã÷äá(úååöîä ïéðî óåñá)åðåöå'
ä"á÷ä ìù åéçáù øéëæäì éãë ,äúðåòá äìéâîä úåø÷ì
åëøáì éãë ,åðúòåùì áåø÷ äéäå åðì äùòù úåòåùúå

,íéàáä úåøåãì òéãåäì éãëå ,åììäìåäî úîàù

äøåúá åðçéèáäù(æ ã íéøáã)åì øùà ìåãâ éåâ éîå
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לגשמים  זכר כל  ואין אדם , כל  ישראל)בראש מאד,(בארץ עד רחוקים  במחוזות התפילה  בעת שהיה  לן (אולי ברירא

בא"י) החמה בימות הוא החורף זמן ששם והלאה,ב'אוסטרליא', ממנו היתה  תפילתווכוונתו  את מחשיבים  היינו לא דעתנו ולפי ,

ז "ל  חכמינו הבינו מקום  מכל ורבלכלום, עצום  כוח  בה  יש  זו, כעין ולב  לב  בלא תפילה  לתקן שאפילו  שעליו עד ,

בשנית. להתפלל ויחזור  'שקילל ', מה  את

היטב' ה 'באר בדברי מצינו לכך ז)ראיה קיז של(או "ח עשרה ' 'שמונה בתפילת והמשיך היום, ששבת ששכח במי ,

השנים ברכת  שיאמר  עד חול ', 'של  ולהתפלל  לחזור  עליו החמה, בימות ומטר' 'טל  והזכיר  עלינו ' 'ברך  אחר עד חול ,

– אמורים דברים במי וראה שבת, לשל  יחזור ואז  שתפילתוכתיקנה, חיישנן כן  פי על ואף שבת, עיקר בשוכח

קללה החמה .תשפיע  בימות מטר  –

כמוט . הנשמעת רפויה , בפ"ה פה' כל  תפילת שומע  אתה  'כי – זי"ע מפרימישלאן מאיר  רבי  הרה"ק  שאמר וכמו

ומיאוס)'פע ' זלזול ללמדנו ,(מלשון ה', ישמע  אותה  גם  'פע' המתפלל  על  או  עליה לומר שאפשר התפילה  .שאף 

אליהו דבי בתנא מצינו כ)נוראות שהיה(פרק אגג של  בשכרו  אלא לעולם  המן את והביא הקב"ה גלגל  ולא וז"ל,

האסורין בבית  חבוש שהיה  בשעה  ומתאנח המלך)בוכה שאול  העולם,(כשאסרו מן לעולם זרעי יאבד שמא לי אוי ואמר

לתפילת  ק "ו פועלת, גם שנכריתנו, רוצה  שהתורה  עמלק מזרע – כזה רשע  של ותפילה  בכי שאף וללמדנו עכ "ל ,

ישראל . מבני איש

מפורשת  מצוה והרי  אלו , ותפילות לבכיות יש 'ערך' מה  לכאורה  כי שליט"א קנייבסקי הגר "ח שהקשה ושמעתי

להשמיענו חז "ל  באו גופא הא אלא אגג, את להרוג מפורש ציווי והיה עמלק, של  זרעו את למחות התורה  מן היא

היא קשה  אך  עמלק, מלך  אגג  של זרעו את  למחות ה ' רצון הוא שכך שהגם  מגעת, תפילה  של  כוחה  היכן עד 

ובעצמו בכבודו  אגג אלא אינו  המתפלל אם  ואפילו נגזר, אשר את המבטלת ...התפילה 

זצ"ל י. מבריסק הגרי"ז  ביאר הרמב"ם דברי פג)לפי עמו' הגרי "ז קריאת (פניני אחר יעקב' 'שושנת בפיוט  שאומרים מה

בך' החוסים  כל  לנצח יכלמו  ולא יבושו לא קוויך  שכל  'להודיע  להאמור המגילה אמנם להכא, עניינו  מובן אינו  (ובפשטות
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בהשי"ת יובן) והחוסים הקווים  וכל  אליו, שוועם בעת ישראל  לעמו עונה  שהקב"ה לדעת קריאתה , מצות  תכלית שזו ,

בתהלים רש "י וכפירוש  יכלמו, ולא יבושו  כג)לא שחסינו(לד  אשמנו  לאמר יתחרטו לא - בך החוסים כל  יאשמו 'ולא

הקב"ה . על יהבו  את והשליך שבטח  מה  על  יתחרט לא אחד שאף פירוש  בך',

אשר יא. זי"ע, סופר' ה'כתב הגה"ק  אצל היה  אשר המעשה דבר  לבקרנודע הלך פרעשבורג מתושבי יהודי איש

המעות כיס את שראה הנכרי הנכרי, משרתו אליו ונלווה השרים  מן והוא (ארנקו)אחד בצד  מונח השר של 

לכיסו, ולשלשלו  רואה  באין להעלימו הצליח  ואכן לעצמו , אותו וחמד מחוריהם, עיניו יצאו כסף... בשטרות 'תפוח '

לאחר אדונו. בבית הטמינו כן על  השלטון מאימת  ולפחד לרתת לפתע החל  בידו המעות כיס  עם עצמו משמצא

מדוקדק חיפוש  לעשות העיר לשוטרי והורה בו, בערה  וחמתו מאוד האיש  ויקצוף  איננו, הכסף  כי השר  הבחין זמן

מיד  היהודי, בבית מוטמן הכסף  צרור את מצאו  הם  לב לדאבון ואכן , הגניבה, את למצוא מנת על  העיר בתי בכל 

על התחנן היהודי גניבתו . בעוון למשפט  שיעמוד עד הסוהר, לבית - הבורה והשליכוהו ברזל  באזיקי אותו אסרו

הכיס התגלגל  כיצד וידיעה מושג  שום לו  ואין  השר , בממון  ידו  שלח לא כי במעל  ידו אין כי 'שוביו' לפני נפשו

ביום רח"ל  העץ  על  לתלותו  דינו את וגזרו  דבריו, את קבלו לא ישראל' 'שונאי שאותם  לציין למותר אמנם , לביתו,

וייראו . ישמעו למען העיר ככר  פני על  פלונית  בשעה פלוני

בהשתדלויות  הגבוהים' ה 'חלונות לכל  פנה  הקורה , לעובי ונכנס  סופר', ה'כתב העיר רב של לאזניו היגע  המעשה שמע

מאומה, פעל  לא 'השוחד' וגם  השתדלנות לא מאומה, הועילו לא אלו אך בידו, חרס  העלה  אך  ומשונות שונות

גם כי נעולות', ב'דלתות נתקל  שם גם אך בודאפעסט, הבירה לעיר  פעמיו  הכת"ס  החיש  המצב את כראותו ויהי

התייאש לא האחרון' ה 'רגע ועד  מאומה , עזור  אבו ולא פרשבורג של העיר ממושל  ופחדו  חייהם על  חששו  הם

לבוא. הרעה  כלתה  כי שהבין עד בודאפעסט  את עזב  ולא הכת"ס

מרוב כרע  בביתו בהיותו ויהי נפש , בפחי לביתו הכת "ס חזר הדין גזר לביצוע המיועד היום שקודם  ההוא' 'בלילה

בישראל , כזאת היתכן כנגדו, וטען זי"ע סופר ' ה 'חתם הרה"ק אביו אליו נגלה  בחלום, והנה  מושבו , על  ונרדם  חולשה 

מה כל עשיתי והלא ואמר , בבכי סופר  הכתב פרץ  שנתך ... את נם ואתה  בכפו עוול  לא על  יהודי להרוג עומדים

הכתב שלח מיד 'להתפלל '... והיינו לעשות, מה יש עדיין הרי סופר , החתם לו השיב הצלחתי... ולא לעשות שבידי

כאשר הכנסת, בבית ליל  באישון להתכנס  כולם על  ופקד וטף, נשים  אנשים משנתם, העיר בני כל את להעיר  סופר

וזעק , השתדלויותיו, דרכי כל  בפניהם  לגולל  והחל  דבריו, הכת"ס נשא הכנסת בית נעוליםהתמלא השערים כל  אם 

ננעלו , לא  דמעה  ושערי ננעלים, השערים  אין לעולם הקב "ה  אצל  ממעל, בשמים  אבל  הזה ', כולםוב'עולם  יזעקו 

הקב"ה . רחמי לעורר  הצליחו ואכן גדול , בקול 
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ä÷éúîäììù åçåëá íà éëíäéìò ììôúäù éëãøî

äæä íìåòá÷ù äøâç äøåúäù äî ìéòåä àì ïëå ,
åøéöôäå åáøä úåáàäå [íù ùøãîä úìéçúá øåîàë]
ìàøùé ììë úìéôú éãé ìò ÷ø éë ,ïåéìòä íìåòá äìôúá

úåòø úåøéæâ ìèáìå úåòåùé ìåòôì øùôà äæä íìåòáיב.

íâåàìå ,íéøòùä ìë åéðôá åìòððù 'äàåø' øùàë
àìà íéîåúçå íéøåâñ 'äçìöää éøòù'ù àéòáéî
àìå úåáø íéîòô ïðçúîå ãîåòù ,äìéôúä éøòù åìéôà
éàãåáå ,ììôúéå øåæçé àìà åáø÷á åçåø ìåôé ìà ,äðòð
ì"æç åùøãù äîî ãåîìì ùé êëå .åäðòéå ì¯à òîùé

(:áé äìéâî)÷åñôä úà(ä á øúñà)ïùåùá äéä éãåäé ùéà'
ïá éòîù ïá øéàé ïá éëãøî åîùå äøéáä'ùé÷Yùé÷äù

ìù åúìòî ø÷éò äøåàëìå ,åì åçúôðå íéîçø éøòù ìò
êéøö äéä ïë íàå ,íéîçø éøòù åì 'åçúôð'ù éëãøî

ïá' øîåì'çúôéïá' åè÷ð òåãîå ,'ùé÷åðãîìì àìà ,

,äøéæâä çëåðì ùàééúä àìù éëãøî ìù åúìåãâ ìò
éøòù ùé÷äå ãîò íå÷î ìëî äùòð øùà ìë òãéù óàå

äìéôú ìù äçåëá äðåîàä êåúî ,íéîçø
äãîòùיג àéäå ,

.åúìåãâ àéä àéäå ,äøéæâä úà ìèáì

והתאוות הרצונות בזביחת הקרבנות עיקר – לרצונו  אותו  יקריב

ïúùøôá(á à)ïî 'äì ïáø÷ íëî áéø÷é éë íãà' ,
úà åáéø÷ú ïàöä ïîå ø÷áä ïî äîäáä

'íëðáø÷ידïåùì ìò ò"éæ 'àéðú'ä ìòá ÷"äøä äù÷äå ,
øîåì êéøö äéä äøåàëìù ,'íëî áéø÷é éë íãà' áåúëä

åðãîìì áåúëä àáù àìà ,'áéø÷é éë íëî íãà'ùéøá

éë ,úåðáø÷ä úùøôáéø÷äì íãàä ìò äðåùàøå ùàøá

åàøåá éðôì åîöò úà,'áéø÷é éë íãà' øîàù åäæå ,
' ïáø÷ä åäîåíëîïáø÷ë äãéçéä åùôð úà áéø÷éù ,'

íéîùáù åéáàì çåø úçð áåø íåøâé äæá éë ,ãéîúå äìåò
åøöé úçéáæá Yטו.

של ביתו  באי את מעט  לחקור צריך זאת שבכל  השופטים נמלכו היהודי, תלית מועד בהגיע  יום של  בבוקרו כי

ל 'חקירה' מוכן היה  לא שהמשרת מכיוון ואכן, היה , וכיצד היה מה  אותו, וחקרו  הנכרי למשרתו קראו ואכן היהודי,

נחלץ מצרה צדיק  הגוי, את תחתיו ותלו היהודי את ושחררו  במעל , שידיו  והודה  נשבר דיבוריו , באמצע  נתבלבל 

תחתיו . רשע  ויבוא

זי"עיב. משינאווא מהרה "ק כתבו)איתא ואתם  ד"ה פורים המלך (דבר"י בשם בעיניכם  כטוב היהודים  על  כתבו ואתם  וז "ל .

להשיב אין המלך בטבעת ונחתום המלך בשם  נכתב אשר כתב כי המלך בטבעת ח)וחתמו ח  דהנה (אסתר  לסמוך,

אסור  הנס  נ :)כמאמרםעל לומר(פסחים א"א גם לאידך, ניסא, מתרחיש  יומא בכל  בדרךלאו אך  מתנהג שהעולם 

ח "ו לאפיקורסות מזה  לבא  יכולין לידע הטבע צריך  תפילות אלא ע"י לבא  יכול  והנס  הטבע  בדרך  מתנהג  .שהעולם 

כמ "ש תפלה  זו - המלך' בשם  בעיניכם כטוב היהודים  על  'כתבו  לג)וז "ש כא עולם',(בראשית א-ל  ה' בשם שם 'ויקרא

'ונחתום תפלה, ע"י היינו - המלך ' בשם נכתב אשר 'כתב כי ודעו, הטבע , בדרך שילכו  היינו - המלך  בטבעת וחתמו

ג"כ  הטבע  עם  - המלך' זהבטבעת על להשיב', להוושע .(התפילה )'אין ויכול  ח"ו  קטרוג להיות יכול  אין

נקלעיג. כאשר העולם, מדרך הנה כי ב'מגילה ', שנכתב וכמו הנס בסיפור  ההתבוננות מתוך ללמוד  יש פלאות פלאי

'השתדלות', עושה הוא וראש תחילה הרי החובות, בסבך כשתקוע או הגוף בריאות בענייני צרה  לאיזה האדם

הצדיק מרדכי אמנם ה 'השתדלות'... להצלחת בתפילה נעמד  כך ואחר  חסד, ובעלי  לעסקנים פונה  או  ברופאים  דורש

עמו , היתה  אחרת המלךרוח אל  'לבוא המלכה  לאסתר לומר שלח  אח"כ  ורק ומרה , גדולה  זעקה זעק שבתחילה 

היטב ידע הצדיק מרדכי כי טעמא, והיינו עמה ', על  מלפניו  ולבקש לו ורקלהתחנן כלום  מועילה  ההשתדלות שאין 

לעזור  יכולה  גזירת תפילה  אלא זה אין אך השתדלות, של  פעולות ולעשות ארץ  דרך כמנהג לעשות שעלינו  ואף ,

בתפילה ...' אלא אינה הלב משאלות למלא ולפעול  הנגזר את לבטל  היחידה  הדרך ואילו מלך,

בהיד. זו  בפרשה הנה  כי 'ויקרא', שבתיבת  זעירא  הא' עניין את לבאר  אמר זי"ע  מזוועהיל  שלומ'קה רבי הרה"ק 

עולם  של  אלופו שהוא שהקב"ה כביכול נחשב הקרבנות, עניין על הקב"ה אותנו א')מצווה  באות את (מרומז הקטין

ישראלעצמו, בני מעמו לקבל בכדי ל'מקבל ', מ 'משפיע ' כביכול ובעיקרונעשה  הצאן , ומן הבקר מן בין קרבנותיהם  את

לה '. אשה ניחוח  לריח הקב"ה  'מקבל ' אלו כל  והמחשבה , העיניים בשמירת המידות, או הלב שבירת של  קרבנם

דברי טו. בהם מחדיר כשהוא השבת, ליל כל  במשך בחורים קבוצת  עם  זצ"ל  טויבער עזריאל  רבי הגה"ח ישב פעם

סיגריה מכיסו מוציא מהבחורים  שאחד - נורא מחזה עזריאל  ר' ראה גמרם  אחר והנה  שמים, ויראת חיזוק

נא  הגד לו, ואמר עזריאל ר ' אליו פנה רח "ל . קודש  השבת יום  בעצם עשן להעלות באור , להדליקה הוא ועומד
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úîàáåìù úåðáø÷î íéðåî úøùò äìåò äæ 'ïáø÷'

ïàöå ø÷áò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä éøáãëå ,
(åàùð êéãáò ä"ã úåèî),áåúëä øåàéáááéø÷é éë íãà

'íëî',ä"á÷äì åéúåðåöøîå åîöòî áéø÷î íãàä íàá
àåä éøä'äì ïáø÷ïáø÷ ìò åîù úà àøå÷ ä"á÷ä Y

,úåðáø÷ øàùî øúåé äáøä åúìòî äìãâ äæ ïáø÷å .äæ
éëY ïàöä ïîå ø÷áä ïî äîäáä ïîíãàäù úåðáø÷ä

,åéúåîäáî áéø÷îíëðáø÷ úà åáéø÷úäæ ïáø÷ ¯
õôç ä"á÷ä éë .åìù åðáø÷ åäæù íãàä íù ìò àø÷ð
øáâúîù åðééäå åîöòî áéø÷î íãàäù ïáø÷á øúåé

äáäàá åîù ïòîì åéìâøäå åéòáè ìòטז.

ïéòëïéìáåìî 'äæåç'ä ÷"äøäã äéîùî àøîàúî äæ
øîàðù äîá ò"éæ(â ÷åñô)ïî åðáø÷ äìåò íà'

áéø÷é ãòåî ìäà çúô ìà åðáéø÷é íéîú øëæ ø÷áä
,øîà÷ éëäã ,''ä éðôì åðåöøì åúåàåðáø÷ äìåò íà

ø÷áä ïîéæà ,ïàöå ø÷á ìù ïáø÷ íãàä áéø÷î íà ¯
åðáéø÷é'çúô ìàéë áø÷ åðéà äæ ïáø÷ Y 'ãòåî ìäåà

' ãò íàçúôêà .íéðôìå éðôì ñðëð åðéàå ,'ãòåî ìäåà
íàáåðåöøì åúåà áéø÷éíãàä íàá'ïáø÷'ë áéø÷î

íééîùâä åéúåðåöø úà,äååàúî åáìù äî øçà êìéì àìù
ö õôçå åðå÷ ïåöø úåùòì øáâúî àåä àìàéøä .åøå

'ä éðôì¯'ä éðôì ãò ,íéðôìå éðôì òéâé äæ ïáø÷éë .
åéúåðåöø úà øñåîù éîë ä"á÷ä éðôì áéáç øáã êì ïéà

.åîù êøáúé àøåáì íãáòùîå åéúååàúå

êéøàäåøàáì ò"éæ 'íééç íéî øàá'ä ÷"äøä øáãá
ïîæá íâå] úåøåãä ìëá êééùù úåðáø÷ä ïééðò
ì"æç åøîà äðä éë ,åéøáã ïëåúå ,[ùã÷îä úéá ïéàù

(.æè äâéâç)éëàìîë äùìù íãà éðáá åøîàð íéøáã äùù'
ïî' áåúëä øîà äæ ãâðëå ,'äîäáë äùìù úøùä

,'íðáø÷ úà åáéø÷ú äîäáäàéáäì íãàä êéøöù

åáù 'éîäá'ä ÷ìç úà 'äì ïáø÷.

àéáðåíãàä úãåáò úðéçá ìëå' åðåùìî úö÷î úàæá
úåôëìå ùåáëì íà éë åðéà ,äîãàä éðô ìò øùà
êøáúé åàøåá ãåáëì åáù úåéîäáä åéúååàú ìë úà

åîù êåøáå ä"á÷ä ïúð àì éë ,åîùäîäáä é÷ìç úà

íãàáúåàøì ,ùéà éðá íâ íãà éðá åá úåñðì íà éë
ìëáå íááì ìëá íäé÷åìà 'ä úà íéáäåà íðùé íà

åùôð úåàú èòîìå ùåáëì ,íùôð,åé÷åìà 'ä úáäàì

åìéáùá åéúååàú ùåáëì äæ ìéáùá ÷ø åàøáùøéáâäì ,
äìòî éëàìîë åá ùéù äùåã÷ä ÷ìçå úéìëùä ùôð çë
,çåø úçðå âåðòú ìá÷î äæîå ,úéîäáä ùôðå çë ìò
åéìà áéø÷î àåäù ïåéë ùîî 'äì åùôð áéø÷î àåä äæáå

'äåàúä ùåáëá åáø÷á øùà åçåë èòîîå åúåàúå åùôð.

íåéñáåúãåáò äæ éë ,ïéðòì øåæçð ,ì"äæá áúë åéøáã
øçáðä íãàääòðöá 'äì åúåàú ùåáëìúåéäì

äèîì úãøåé äîäáä çåø úåéäì ,í÷ äæå ìôåð äæ
øîàé äæìå .äìòîì äìòîì äìòé íãà éðá çåøå õøàì

áéø÷é éë íãà' áåúëäíëîíà ùåøéô ,''äì ïáø÷
íëîöòî øîåìë ,'äì ïáø÷ íëî áéø÷äì íãà äöøé

åðáø÷ àåä äæ äðä ,'äì ïáø÷ åôåâ ¯äîäáä ïî¯
äîäáä ïî 'äì áéø÷éùåìù(åáø÷áù)úåàúî èéòîäì ,

ãåáë åà äéúùå äìéëàá íåéå íåé ìëá ,åáù úåéîäáä
,úååàú åà äàðùå äàð÷ åàäìåòù åîöò ïáø÷ àåä äæ

úåðáø÷ä ìë ìòïî ïë ìòå ,'åëå 'äì åùôð áéø÷îù

לי יקירי, להעניק תוכל  אולי ממך  אנא  וחביבי, אהובי בני לך , ואומר ובעצמו, בכבודו  אליך  מתגלה  הקב "ה  היה  אם 

לו. נותן היית האם  אחת, הסיגרי'סיגרי' זאת היתה  אם  ואפילו  לו, נותן שהייתי וודאי – ויאמר הבחור  האחרונהויען

שברשותי.

בנפשך  תעצור ובאם - בידך אשר  זאת סיגרי ' עתה זה לך ביקש  עולמים  כל  בורא כי נא, דע עזריאל , ר' לו אמר

הבחור נתרגש  העולמים, כל  לריבון גמורה במתנה אותה כנותן הנך הרי שבידך, הסיגרי' את תעשן  ולא עתה  זה

שלימה . תשובה  בעל  להיות לבסוף בא זה  ומ'קרבן' מידיו, הסיגרי' את להשליך ומיהר אלו מדבריו

הרי  אחת והתאפקות – קטנה  פעולה בכל  אלא קודש , שבת חילול  על דווקא דלאו יצא, כולו הכלל  על  וללמד

והיא  רחומיו, בניו של  פורתא בהקרבה  כביכול  ושמח שש הוא והרי העולמים , כל לצור  בצדקה 'מנחה' כמגישי אנו 

ה '. אל  ולהתקרב בו להיכנס  השער 

זי"ע טז . הרי"ם' ה 'חידושי הרה "ק כתב  וכן ולדורותיו , ולזרעו לו ברכה לרוב זה בעד מכם)ויזכה יקריב  כי אדם ,(ד"ה

הראשון', מ 'אדם עצום לימוד  לנו עבירותשיש אם - ק"ו הראשון)זה  אדם של דורות,(חטא לדורי ח "ו  כך  גורמין 

דורות  לדורי כח  נותנים  טובים  שמעשים  שכן  עכ "ל .כל 
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,øîåìë ,íëðáø÷ úà åáéø÷ú ïàöä ïîå ø÷áäìëî

íëîöò ïáø÷ úà åáéø÷úù áåè øúåé ïàöå ø÷á úåðáø÷

äðìåë ìò äìåò äæ éë
.יז

,òãå'øãåäî' ïáø÷ä àäé êë éùå÷ä øáâéù ìëë éë
'äì äùà çåçéð çéøì äìòéå øúåéיחáéúëãëå ,

ïúùøôá(à á)é"ùøáå ''äì äçðî ïáø÷ áéø÷ú éë ùôðå'

למשה'יז. 'תפארת שליט "א)בספר  כ"ץ מוהר "י בנפשם(להגה"ח  מדמים רבים  כי נפלאים , חיזוק  דברי והוסיף  דבריו, הביא

אצל יותר מקורב  הוא הרי יותר עשיר שהיה שמי דהיינו עשרם גודל  לפי הוא הקרבנות של  החשיבות שערך

'ב הביא הזה  העשיר שכאשר עוד  ומה לקרבן, גדול  פר שבוע כל  להביא יכול  הוא שהרי כזוהקב"ה  גסה' המה 

יש הקרבנות אותם  כדוגמת והנה, שהביא. הקרבן לכבוד זמרה בכלי לויים מאות כמה לכבודו שרו המקדש , לבית

העשיר את רק ויחשיבו – בצדקה גם כך הבהמה  בקרבנות דמיונם  שכמו בנפשן ומדמים 'צדקה' מצוות כהיום

'קרבן  זהו – לכבודו ארצה אפיים ונופלים זמר בכלי שרים  והכל גלי, בריש  צדקה ומנדב וזהבו כספו עם שבא

לא  למה  לעצמו וחושב מצער יוצא ולבו נעשה, אשר  כל  את ורואה  העני עומד לעומתו  הזה, בזמן הנוהג עשיר '

זכיתי  לא למה  לכבודי, מזמרים כולם והיו העשיר  כמו קרבנות מנדב הייתי אני גם אז כזו, לעשירות אני  זכיתי

כזו . להתקרבות

מקריב שהאדם מה הוא הקרבן עיקר  כי הבאמ"ח , ביאר רצונות ,מעצמולזה תאוותיוכשמקריב את וכופה יו

השי"ת. ודור לכבוד  דור בכל  שייך  קרבן וזה  להביא בידיו יש  שעה ובכל יום  בכל  בעשירות... נתברך  שלא במי אף ,

אשר ביקרו , חפץ  המלך אשר  הוא ואיזה  זה  הוא מי  וישאלו כנגדו... יזמרו מעלה  של  הפמליא וכל להקב"ה  עשיר 

שבשמים . אביו  למען  שלו  הרצונות שכבש ע"י לזה זכה  אשר האיש זה  - ויאמרו יענו זה על  עמו, משתעשע  הקב"ה

להשי"ת, כדורון לבי תאוות כל  למסור בידי ואין  אבי, אל  אעלה איך יאמר , בידוואל קטנהטעות כבישה  בכל  כי ,

אבל דקות, עשר  עוד לישון לחזור רוצה  הוא הגוף ובעצלות משנתו בבוקר  המשכים וכגון, תאותו ', 'כובש נקרא

מזה . יודע איש כשאין  ממיטתו, בקומו מיד 'קרבן' והקריב היצר ', 'כבישת קיים  כבר  בזה וקם , יצרו על מתגבר  הוא

אותו לו יהא לא סיפורו כל  הרי יגיד  לא אם  אבל  הרע , לשון איסור בזה שיש  ונזכר  חברו  על לדבר לו  נזדמן

שלא  יצרו את וכובש ברחוב הולך  עצמו. שהקריב נקרא וזה  היצר, כבישת זהו יצרו, את כובש  ואעפי"כ  הטעם...

באמצע לקוב"ה כקרבן עצמותו כל  את מקריב  הוא הרי כזה  יהודי היצר . כבישת זהו לראות צריך שאין במה להביט

- עשיר' 'קרבן נקרא זהו  שבשמים , ואביו הוא רק מזה , יודע  אינו בעולם ואיש מביאהרחוב הוא  הרי כזה אדם 

השי "ת  לכבוד  כאלו  קרבנות וכמה  כמה  היום כל  בשעתובמשך שהביא מהקרבן חשובה  יותר עוד היא וחשיבותו  .

הביא שההוא שבעוד אתבהמההעשיר הקריב  הוא השי"ת.נפשולקרבן לכבוד

הבוחן  לבדו הקב"ה רק מזה, איש שידע מבלי יצרו את כבש שהרי אלף, פי היא חשיבותו  כזה  אדם ועוד, זאת

אף אין גם  מפניות, לגמרי נקי הוא כזה  וקרבן זה , רגע  על  יצרו תאות לכבוש עליו  קשה  היה כמה יודע לב חקרי

יש כזה  עשיר' 'קרבן ואכן, ביקרו', חפץ  המלך  'אשר האיש  הוא אשר  יודעים בשמים רק לכבודו', ש'יזמר מי  אחד 

פשוט אדם שכל  מגיעים , הדברים היכן עד תלמד  מכאן שעה . ובכל  עת בכל  יום בכל  להביא ויחיד יחיד כל  ביד

עשיר . קרבן כמו מעצמו ליתן גשמיות, בתוך  גם  מעשיו, ע "י להשיג יכול 

ולעלות יח. עוד, לכסלה  ישוב לבל  כוחו בכל  ומתחזק רח"ל , ממש  תחתית לשאול  עד ל "ע  שנפל  בבחור מעשה

בחג  התעלו  היקרים חבריי הנה  דרכו ', 'מורה בפני ליבו מר  שפך השבועות  חג לאחר המלך', דרך 'על  שוב

שלא  כוחותיי בכל  התגברתי אני ואילו התורה, בקבלת ושמחו  עלזו  רבה ', ב'אהבה  התרוממו ראש , למעלה השבועות

בדבר רבו לו נענה בא. אני אנה  ואני שמיה .., דכר מאן טוב' ב'עשה ולהתעלות לעלות אבל חטאים, באותם  לשקוע 

ושאר וכינורות דוכנם על הלוויים  עמדו  ותפארתו מכונו על  המקדש בית בהיות הנה  נפשו, את להשיב נפלא חיזוק 

ולתשוקה האלוקים  אל  הנפש  לכלות עד האדם  את המביאות ערבות מנגינות וזמר בשיר וניגנו  בידם , שיר כלי

המזבח, על  ומזים בדם אצבעם וטובלים בהמות שוחטים בעבודתם', 'כהנים היו גם טוב, לי אלוקים לקירבת עצומה

האצילות'... וב'עולם  הנפש  ברוממות הלויים עבודת האם ב"ה , המקום לפני יותר חשובה  עבודה  איזו  אנן, נחזי ועתה 

הכהנים , שעבודת פשיטא בדם, ומתלכלכים בבהמות המתעסקים הכהנים עבודת שמא בדם ',או אלא  כפרה  ש'אין

ניחוח' 'ריח  כתיב  בקרבנות כיורק עלייה. בני אותם של  השירה בעבודת ולא הוא, להקב"ה  לו  שיש  רוח הנחת עיקר

מעצמו' ו'מקריב נסיון בשעת בדמו  מתבוסס  שיהודי 'מלוכלבעת שהוא נראה בשר לעיני ואם באותה, באמת הרי ך'

ב"ה . המקום לפני ניחוח' 'ריח ממנו עולה  שעה



ויקרא פרשת - הפרשה àéבאר

äáãð úåðáø÷ ìëá ùôð øîàð àì ¯ áéø÷ú éë ùôðå'
,äçðîá àìàøîà ,éðò ¯ äçðî áãðúäì åëøã éî

åùôð áéø÷ä åìéàë åéìò éðà äìòî ä"á÷ääòåãéå .'
,óåòä ïî øúåé äéîãá äèåòî äçðîä ïéàù ,ääéîúä
äæ ìëå äðåáììå ïîùì úìåñì äëéøö äçðîä äáøãàå
äæ ïéðò æîøì åì äéä ë"àå ,óåòä úìåòî øúåé íéìåò
àìå óåòä úìåòá åùôð áéø÷î åìéàë åðáø÷á éðòäù

'úîà úôù'ä óéñåîå] .äçðîá(àø÷éå 'øô íéèå÷éì)éìåàù
éøäã ,äù÷ ïééãò êà ,äçðîì ñçéá ø÷é óåòä äéä
àéáäì øùôà óåò åìéàå ,úåôúåùá äàá äðéà äçðî
äçðîá àéöåäì åì ùé ïåîî øúåéù àöîð ,úåôúåùá

óåòáî(íéáéø÷î ãåò åîò óúùéùë íéîãá êåñçì åì øùôà äáù),
.[óåòä úìåòá àìå äçðîá äæ øáã äøåúä äáúë òåãîå

øàáîåò"éæ 'øôåñ í"úç'ä ÷"äøäéë ùôðå ä"ã î"åú)

(áéø÷ú,àéä íéîã úèåòî óåòä úìåòù óà éë
úåèòåîä úåèåøôä úà åìéôà åì ïéà äæ 'éðò' íå÷î ìëî
Y äçðî àéáéå éðòä äùòé äî ,óåò úééð÷ì úåëøöðä

'äàôå äçëù è÷ì''î ïåæéð àåäù ïååéëîõî÷î åäéøä

åãéá äìåòù ãò ,áø éùå÷á åùôð úà áéòøîå åìëàîî

úà 'ä éðôì áéø÷ä úîàáù àöîð ,'äçðî' øåòéùë

åáìçå åîã úéöîú Y åîöòä"á÷ä øîåà àã ïåâë ìòå ,
.çáæîä éáâ ìò åùôð áéø÷ä åìéàë åéìò éðà äìòî

ל'משהו' אפילו חשיבות  – קומצא  מלא

ïúùøôá(âé á)àìå çìîú çìîá êúçðî ïáø÷ ìëå' ,
ìò êúçðî ìòî êé÷åìà úéøá çìî úéáùú
øîàðù åäî é"ùø ùøéôå ,'çìî áéø÷ú êðáø÷ ìë
éîé úùùî çìîì äúåøë úéøáäù' Y 'úéøá çìî'
çáæîá áø÷éì íéðåúçúä íéîä åçèáåäù ,úéùàøá
ì"æç éøáãá øúåé øàáúðå ,'âçá íéîä êåñðå çìîá

ì"æç éøáã(ã ä ø"øá ;'î ïå÷éú æ"å÷éú)ìéãáäù äòùáù
íéîä úàå ,òé÷øä úà íäá äùòå íéðåéìò íéî ä"á÷ä
íéîä åëá ,ìåãâä íéä úà äùò íäá íéðåúçúä
åù÷áå 'úé åãåáë ïëùî íå÷îî å÷çøúðù ìò íéðåúçúä

úååöîá ä"á÷ä íîçéðå ,'àëìî íã÷ éåäîì éòá ïðà'
çìî úéøááå íéîä êåñéð(íéîä ïî àöåéä)êéøö äøåàëìå .

,øåàéáíéä éî ìë úîåòì 'çìî'ì ùé úåáéùç äî éë

,íéðåúçúä íéîä ìë åîçðúð äîáå ,ìåãâäêøã ìòå
ãçà âåì'á éëå ,'íéîä êåñéð' ïééðòì úåù÷äì ùé äæ

íéîä êåñéð ìù 'ïéâåì äùìù åàäëåñá íéîëç äæá å÷ìçðå)

(.çîíéðåúçúä íéî ìù íúòã äçð ¯ äðùá úçà,

åëñðé àìù íéîä úîåòì íéä ïî äôéèë äæ éøäå
éë ,ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä íùá íéøàáîå .íúåà

,íîçðì 'åäùî'á åìéôà éã ïëàïè÷ øáã åìéôà éë

àöîð àåäù áùçð øáëå ,úåáéùçå êøò åì ùé äùåòù

'àëìî íã÷'
...יט

éáéåàîååðéàù òøä øöéä ìù åëøãù íùë ,éðîëçú
,íéìåãâ íéøáã ìò ãéî íãàä úà äúôî
äùò åì øîåà íåéä ,òøä øöé ìù åúðîåà êë' àìà
æ"ò ãåáò åì øîåàù ãò êë äùò åì øîåà øçîìå êë

'ãáåòå êìåäå(:ä÷ úáù)íëøòá øéëî äæ øöé óàù åðéäå ,
,ì"çø æ"òì óåñáì åäåàéáéù úåðè÷ úåìåòô ìùåðîîå

ú"éùä úà ãåáòì ç÷éðúåìåòôá úå÷æçúää éãé ìòù ¯
.áåèä åúéìëúì àåáéù óåñ ,àâøã øúá àâøã ,úåðè÷

úîàá,åøîàíãàä úà ìáìáì ,'ïîä' ìù åëøã åæ

àåäùë àìà êøò åì ïéàù áåùçì åàéáäìå

éøîâì 'íìùåî'
øéçîכ åøôñá à"îøä øàéááù åîëå ...

ïéé(ãé ä øúñà)õò úåùòì ïîäì ùøæ äøîàù íòèä
åàøáðù äðéá éøòù íéùéîç äðäù ,äîà íéùéîç äåáâ

'ðä øòù úà âéùä àì åðéáø äùî åìéôàå ,íìåòáä"ø)

(:àëïåéîãá åäëùîéù æîøî 'äîà íéùéîç äåáâ õò'å ,
úà âéùäì éëãøî ìëåé àìù éãé ìòå ,íìåë úà âéùäì
áåùå 'úåìëùåîá ùáúùé' íéøòùä íéùéîç íúåà ìë

.åçöðì åãéá àäé àìéîîå ,åàéèçäì ìëåé

êëå'îâá àúéàã àäá åøàéá(.æè äìéâî)ïîä àáùëù
ãîìîå áùåé åäàø ,ñåñä ìò éëãøî úà áéëøäì
éöîå÷ éìî àúà' íäì øîà ,äöéî÷ úåëìä åéãéîìúì

והייתהיט . השריפה , אירעה ממה  לברר  הרה"ק  ושלח שריפה, אירעה זי"ע  אמת' ה'שפת הרה "ק של  בביהמ "ד

להיזק גרמה  קטנה אחת סיגריה  אם  ואמר הרבי נענה זאת. כל  גרמה הארץ על  שהושלכה שסיגריה התשובה

קטנה ... אחת קבלה תועיל  כמה  מרובה טובה מידה גדול . כך כל 

לי'כ . שוה  איננו  זה  'וכל  הרשע  המן של  בדבריו  יג)וכמרומז ה  ל 'זה',(אסתר וחשיבות שיווי אין המן  משהושאצל –

הכל ... את ישיג אם רק אלא וקטן אחד



ויקרא פרשת - הפרשה באר áé

'éãéã àôñë éøëë éôìà äøùò éçãå åëãéã àçî÷àá)

(éìù 'óñë øëë éôìà úøùò' äçãå íëìù ïè÷ 'õîå÷'åðééäå ,
éë êøò ïéàù íãàä úà úéñäì ¯ àéä ïîä úôéì÷ù

óñë øëéë íéôìà úøùò úîâåã úåìåãâ úåìåòôì íà,
éëãøî ãîéì åúîåòì'äçðî õîå÷'ë äðè÷ äìåòô óàù

ä"á÷ä éðôì ïáø÷ë úáùçðäáéáç úåöîàúä ìë éë ,
ïîä çëåð àôåâ äæáå ,ú"éùä ìöà ãàî ãò äø÷éå
äðúî ÷øù íãàä úà úåúôì åúåå÷ú äãáà éë úåàøì
íéèéç 'õîå÷' àåìî àåáé øîà ïë ìò ,äáåùç äáåøî

éãéã 'óñë øëéë éôìà úøùò' äçãéå åëãéãכא.

הורג כא. היה  ברשעותו שכן כנגדו ללכת העיז לא איש  נתיניו, כל  על  מוטלת הייתה ניקולאי הצאר  שאימת ידוע 

קמו פולין מדינת את לכבוש בעומדו אמנם, רוחו, על  עלה אשר  ככל – ומשפט דין ללא מפשע חפים אנשים

בהשקט )מתנגדיו  השיבו(המורדים ושריו הצאר שחיילי כמובן הצאר , חיילי את ולאבד  להרוג פולין מדינת לחיילי וסייעו

עלה ודרישות חקירות  לאחר המורדים . קבוצת בראש  העומד האיש אחר חיפשו ובעיקר, חורמה , מלחמת כנגדם

ערום היה  הלה כי  במזימתם, הצליחו לא אך  להענישו , כדי אחריו לחפש  והתחילו הוא, ואיזה  הוא מי לדעת בידם 

מידיהם . להשתמט  הצליח  ותמיד מאד,

הרעה אליו שכלתה  כראותו  ויהי אחריו, לדלוק  והתחילו בעגלתו נוסע כשהוא חיילים  כמה  בו  הבחינו  אחת פעם

על ונס  העגלה מן קפץ  כך  ובתוך  לרוץ , שיתחיל  סוסו  על  בשוט  היכה עשה , מה  החיילים , את להטעות החליט

הבית  דלת על  ודפק הסמוך, כפר לתוככי רץ  והכי אדהכי ריקה, עגלה אחר  לרדוף בטעותם  המשיכו והחיילים נפשו,

מציפורני  בורח שהוא כהווייתן דברים הלה לו סיפר הדלת, את היהודי בעה"ב לו משפתח  לחומה, הסמוך הראשון

על חשש היהודי אך בביתו , ומחסה מסתור לו שיתן נפשו על  והתחנן הוא, מי לו לספר מבלי הרשעים החיילים

ברירה בלית  מות, בסכנת  שניהם חיי יהיו  ואז אחריו לחפש  הצאר חיילי יבואו קצר  זמן תוך שבוודאי ביודעו נפשו

ביתו, אל  להכניסו הסכים  הלה אחר, יהודי של בית על  ודפק האיש ולהתעטףהמשיך – בגדיו  להחליף לו הורה

אם אף  וכך, פניו, מכסה  כשטליתו עשרה ' 'שמונה  המתפלל  כיהודי זווית בקרן לעמוד  ומיד היהודים של ב 'טלית'

אחריו . דולקים הם אשר ה'גוי ' הוא לפניהם ה'מתפלל ' שהאיש דעתם על  תעלה לא לביתו החיילים ייכנסו

האיש שהוא לרגע  בו  חשדו  לא ומתפלל  עומד יהודי ומשראו לבית, מבית אחריו חיפשו  הצאר חיילי הווה , כך

המטה על  לישן שכב גופו את וחימם ושתה  שאכל  לאחר סכנה . מכלל  האיש יצא ובזה  בדרכם והמשיכו המבוקש ,

לו וישיב  חסדו את שיזכור ליהודי מבטיח כשהוא לדרכו יצא היום  למחרת יפות. פנים בסבר בעה"ב עבורו שהציע 

לגלג המורדים, של  מנהיגם  שהוא ידע  שלא וכיון דבריו את שמע  הלה  הימים, מן ביום  הטוב ולעג (במחשבתו)גמולו

לעתיד. בעדו לסייע  ש'הבטיח ' כפר' ל 'בן

את  עליהם המורדים קיבלו  ואז  ניקולאי, הצאר של  שליטתו את להפיל  המורדים  הצליחו  רבה  ויגיעה זמן לאחר 

הנערץ 'אורח')מנהיגם מכתב(אותו שלח מלכותו, כסא על  החדש  המלך  כשבת ההם בימים רמה, ביד עליהם למלוך

את  קיבל  היהודי האפשרי. בהקדם המלוכה  ארמון אל  לבוא 'הזמנה ' כתב בו  חייו, את שהציל  היהודי אותו אל 

אשר הרשות מן בורח  בראשו  עיניו אשר  שהחכם  ומפורסם ידוע היה  זה  כלל  כי  בפחד , מהולה בתדהמה  המכתב

ברגלים הרכבת על  עלה  ברירה  בלית המלך, של  פקודתו שיפר למי לו אוי גיסא לאידך  אך רעה , פגיעתה כי ברוסי',

המלוכה . ארמון אל  לנסוע  ופנה כושלות

'בית  אל  והוליכוהו השערים כל  בפניו נפתחו מיד ה 'ההזמנה ', את לשומרים  הראה המלך  שער לפני עד בהגיעו 

ובכניסתו יפות, פנים  בסבר ובעצמו  בכבודו המלך ידי על  נתקבל פחד מלא בלב נכנס כאשר  ויהי פנימה '. המלך

שלא  המלך לו השיב יכירו , ואיך פניו  את לקבל מעודו  זכה  שלא האמת על  היהודי הודה 'התכיריני'... המלך שאלו

חשבת  שעה 'באותה  לו אמר  ואז  רודפיו, מיד שהצילו המאורע  אותו  כל לו והזכיר  טובא, אותו  ראה  אלא הוא, כן

הא  אך פרטי, אחד  איש ואלשהצלת המנוחה אל  כולם הגיעו הצלתי בזכות כי רוסי'. מדינת תושבי כל שהצלת מת

מיוחד  אישור לו נתן ובזאת מפשע '. וחפים תמימים אזרחים וטובח הורג שהיה ניקולאי הצורר הצאר בהפלת הנחלה

רבות. מתנות  עוד לו והעניק שירצה , עת בכל  בארמונו אותו  לבקר 

שעשה האדם בעיני נדמה  רבות שפעמים  בצדו, השכל  מוסר והוסיף זי"ע , חיים' ה'חפץ  הגה "ק סיפר  זו עובדא

אולם כלום, עשה שלא לעצמו  וחושב בדברים  חבירו  את שמעודד כגון ממש , של  חשיבות בה שאין קלה מצוה רק

הכל . על  משלם שכרו ויקבל  ונצורות, גדולות פעל  קטנה אחת והתאמצות שמפעולה יראה  לבוא לעתיד
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íéàìôð'éåìä úåðî'ä éøáãäëì'ä ìòá õá÷ìà äîìù éáøì)

('éãåãøúñà úìéâîá ÷åñôä ìò(æé ã)øåáòéå
àøîâá .ì"æå ,éëãøî(:åè äìéâî)íåé øéáòäù áø øîà

,úéðòúá çñô ìù ïåùàøàîå÷øò øáòã øîà ìàåîùå

,àéîãY àéîã àî÷øåò øáòã' ...é"ùø ùøéôóåñàì

éðùä øáòáù íéãåäéä(íéîä ìù)øîåà éðàå 'ìåãâ øáã

áåúë äåöî íùì ïè÷ øáã åìéôàù ìàåîù åðòéîùä

øôñáìåãâ øäðä åúåà äéä àì éë ...óåñàì åúåà øáòù)

(íéãåäéäíéî ìù úéìåìù àåäå Y àéîã àîå÷øò ÷ø
àøîâá é"ùøéôù åîë ïéñðåëî(:çë äìéâî).áúëð ë"éôòàå

øôñá(äìéâîá)¯ ìåãâ øáã äéä åìéàë 'éëãøî øåáòéå'

ïåáùç éãéì àá ìëä éë úåøåäìíééúôù øáãå .ì"ëò ,
.øúåîì êà

êëå'ìàåîùî íù'á àúéà(ô"øú íéøåô)ì"æç åøîàã
(:æð ïéèéâ)éðáá äøåú åãîì ïîä ìù åéðá éðáî'

éøæëà òùø åúåà äëæ êéà ,äîåöò äàéìô àéäå ,'÷øá
íéàðú åéàöàöî åàöéù äæë ìåãâ øëùì íéãåäéä øøåöå

äøäèáå äùåã÷á 'ä úøåúá íé÷ñåòä íéàøåîàåכב,
ùøãîä éøáã é"ôò øàáîå(ä é ø"úñà)øéáòäù äòùá'

åúåà ,øéòä áåçøá êìîä ñåñ ìò áåëø éëãøî úà ïîä

øîåà äéä äî òùø(ç¯æ ì íéìäú)éåìùá éúøîà éðàå'
úøúñä æåò éøøäì úãîòä êðåöøá 'ä ,íìåòì èåîà ìá
åáìá äìôð äòù äúåàáù åðééä ,'ìäáð éúééä êéðô
,ú"éùäî ìëäù äãåäå äøéáì âéäðî ùéù äáåè äáùçî
,åáø÷á íéðåîè åéäù áåèä é÷ìç åá åøøåòúð äæáå
åéàöàöî àîäåæä äøáò ïë ìòå ,åéúåîöòî òøä ãøôúðå
.íé÷éãöå äøåú éöéáøî åðîî åàöéå ãçà ìåâìâ øçà

äæîåàøåð òø áöîá àåäùë óà ,íãà ìëì ãåîéì

øåáéãå äâä íåù åéðéòá ïè÷é ìà ,ì"çø ãàî

ùçî åìéôàåäáåè äá
כג

ìò øàùéäì åçåëá ïéàù óà ,

úìòåúì åì äéäéå ,íåéä ãåò ÷æçúé íå÷î ìëî ,áåè êøã

ãò áåùçì áìäå øáãì ìåëé äôä ïéàù ,ãàî äîåöò

íéøáãä íéòéâî äîëíãà êì ïéàù åðééäå .ì"ëò ,
åì äìéòåä äîë äàøå ,ïîäî øúåé òåøâù ìàøùéî
àåä øùàá éãåäé ìëì øîàð ïëì ,úçà äáåè äáùçî
ïéàù äòùá ïåâëå ,øúñäå êùåç úòá óà ùàééúé àìù
åà ãçà ÷øô ãîìéå ÷æçúé äøåúá úåâäì ÷ùç åì
ãò áåùç äæ íâ éë ,ïéðòå ïéðò ìëá êëå ,úçà äëìä
ìåëé äôä ïéàù' ,ãàî äáøä åøëùå ,ú"éùä éðéòá ãàî

.'íéøáãä íéòéâî äîë ãò áåùçì áìäå øáãì

כשתקפו לפ"ק  תרפ "א שבשנת זה, לסיפור סיום  והוסיף  זצ"ל  גלינסקי יעקב רבי הגאון חוזר היה  האלה הדברים  על 

שיהיה מבלי רוסיה מגבולות לברוח נובהרדוק  ישיבת  מתלמידי בחורים  עשרה  שמונה  החליטו ישראל  על  הצרות

היו כלל בדרך כי גדולה בסכנה  כולם והיו  הגבול , שוטרי ידי על  הבחורים נתפסו לב לדאבון יציאה, אישורי להם

הודעה תיכף שלחו בישיבה שנשארו התלמידים  אל  הקשה הבשורה  משהגיעה  מיתה . בעונש הבורחים את מענישים 

שהציל יהודי לאותו אותם שלח  והוא לעשות, מה כדת לשאול  זצ"ל  גראדזינסקי עוזר  חיים רבי הגאון הדור לגדול 

ובזאת  לחיים , המוות מן ניצלו אכן ידו ועל  הבחורים , את לשחרר מהמלך ויבקש שימהר  רודפיו  מידי המלך  את

ואומר מוסיף  אני  אך רוסיה , תושבי כל  את שהציל  מצילו לאיש  הודה 'המלך במתיקותו גלינסקי הגר"י סיים

עוד הציל  זו ישיבהשבפעולתו בחורי עשרה  רוסי')שמונה  גויי מכל כמה פי בחורים(החשובים קבוצת שבין אלא עוד ולא ,

להאיר גרם אחת שבפעולה ונמצא ידו, על  הסכנה מן ניצל  הוא ואף קנייבסקי, ישראל  יעקב רבי הבחור גם  היה  זו

וצדיק '. גאון אותו של  בתורתו כולו העולם כל את

כט .)בגמראכב . ממעטין (תענית אב שמשנכנס 'כשם דרב משמיה שילת בר שמואל  דרב בריה יהודה  רב 'אמר

תורה שלמדו המן של בניו מבני בעצמו הוא המימרא' 'בעל והנה  בשמחה', מרבין אדר  משנכנס כך  בשמחה,

בסנהדרין שהרי ברק , שם)בבני יעקב' ה 'עיון לגירסת רב(צו: ומנו  - ברק בבני תורה למדו המן של  בניו 'מבני למדנו

מהם שהיו ומכאן שילת', בר  גופא.שמואל  זה חג בדיני ואף  בברייתות נשנו שדבריהם  תנאים 

זי"עכג . אברהם ' ה'בית הרה "ק מבאר זה  זכור)בדרך את (ד"ה  אמחה 'מחה  הקב"ה  שאמר אחד מצד שמצינו מה 

השמים' מתחת עמלק  יד)זכר בני (יז על  מוטלת זו מצוה  שמלחמת – עמלק ' זכר את 'תמחה  כתיב ומאידך ,



זכור שבת - הפרשה באר  ãé

זכור שבת

לזש "ק  ובפרט זו שבת  סגולת – זכור שבת

úååöî÷ìîò ìù åøëæå åîù úåçîì åæ úáùá íåéä
áúëå ,ïîåé÷å úååöîå äøåú ìåò úìá÷ éãé ìò

'ïøäà úéá'á(.æñ íéøåôì)àåäù äî ìë ,ìàøùé ùéà ìë

úåéäì êéøö ,äùåò(åúðååë)øëæä äçîúé äééùòä åæáù

÷ìîò ìù
כד

ìàøùé øá ìë äæá øäæð äéäé øùàëå ,

úåøöä ìëî íéøåèô åéäé øäî ùéç øùà éðà çåèá éæà.

áúëéøáã'á ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä
'íéøôåñ(òåãéå ä"ã èë úåà)' ,ì"æåìåòôì ïîæä æà

,ãòì íéîéé÷å íééç íéðá úãìåä á÷òé òøæì äùåã÷á

,'äçîú' ÷ìîòì ïéøå÷ù øåëæ úùøôá éë ,éúìá÷ êëå

'éðá òôùå äôñåäå éåáéø åãâð äùåã÷á àîúñî
øåàéáåכה , ¨¥

åùøã ì"æç àäã ,øáãä(.å äìéâî)÷åñôä ìòåë ìà÷æçé)

(áíà åæ äáøç åæ äàéìî íà ¯ äáøçä äàìîà'
åùòå á÷òéù ïëúé àìù ùåøéô ,'åæ äáøç åæ äàéìî
í÷ äæùë ,äæá éåìú äæ ÷ø ,äìòîä íåøá íäéðù åéäé
åæ úáùá ÷ìîò úééçî íéøéëæî øùàë ïëìå ,ìôåð äæ
íéçøëåî æ"éò ,íøëæ úåìëìå èéòîäì ä"á÷äî íéù÷áîå
íéðáì åëæé íìåëå ,øôñîáå ïéðîá úåáøúäì ìàøùé éðá

úååöîáå äøåúá íé÷ñåò íéðá éðáåכו.

וסייגים  גדרים בעשיית  – עמלק זכר את  תמחה 

áéúë(èé¯æé äë íéøáã)÷ìîò êì äùò øùà úà øåëæ' ,
íéøöîî íëúàöá êøãáכזêø÷ øùà êøãáכח,

,'çëùú àì íéîùä úçúî ÷ìîò øëæ úà äçîú ,'åâå
äî éô ìò øàáúé åììä úåøåãá '÷ìîò úééçî' ïééðòå

בזה , נרמז בזה "ל , ומבאר מזהישראל , ישכח  ואח "כ  בתשובה  לחזור ורוצה  טוב הרהור יהודי איש אצל  אלכשעובר ,

דלתתא באתערותא תהיה עמלק זכר למחות  שההתחלה ית' רצונו זה  כי  רוחו, לויפול  יעזור ומיד  יהיה , שלא  איך 

עמלק .השי "ת  זכר  את  אמחה מחה דלעילא, באתערותא

ה'כד . ממצוות אחת בקיום  מצוא עת בכל  זצ"ל  בריזל  זלמן רבי הגה "ח נוהג היה הללו , אהרן' 'בית דברי פי  על 

בינו וזעק  מנעליו את קשר זקנותו  לעת המקוה  מן ביציאתו אחת פעם עמלק , על  כשכוונתו שמו ' 'ימח לומר

בחששו אזניו , למשמע  נחרד אשר  מקום בקרבת יהודי שם  עמד העת באותה  שמו...' ימח שמו ... 'ימח  עצמו ובין

אם ושאלו אליו ניגש  כן על איזה... לו אירע  שמא או  כזו , קללה מקללו הוא וע"כ רעה דהוא מאן לו  גרם שמא

מבואר, אהרן' שב 'בית רק  מאומה  לו  קרה שלא בניחותא לו והשיב החסיד נענה לו, לעזור צריךבידו  מצוה  שבכל 

עמלק של זרעו  למחות שברצונו לכוון בשו"עהאדם  הנפסק כפי לעשותו ומקפיד מנעליו קושר שהוא כעת כן ועל  ,

ד) ב פני (או "ח מעל  שמו  הקב"ה  ימח  המצווה שבזו  קללו  ולכן השמים, מתחת וזכרו שמו למחות מכוון הוא הרי

במהרה . האדמה

הלשון,כה . בזה זי"ע  העבודה' ה'יסוד מהרה"ק  מובא אבות' 'תורת לעקרות בספר המסוגל  זמן  הוא  זכור פר' שבת 

וקיימא חייא  בזרעא  כתיבשיפקדו  רחל  אצל כי כב). ל לשון ויזכור '(בראשית כתיב ובשרה רחל ', את אלוקים 

'וה 'פקידה שרה 'פקד– א)את כא לשון(שם קורין זכור  ובפר' 'זכירה, עמלק '.פקדתי ומפטירין לך  עשה את

מאמרם כו. פי על  זכור', 'שבת זו שבת שנקראת  הטעם אומרים העולם  דהנה צחות, בדרך לומר יש יג :)עוד (מגילה 

כמנהג  שלו, זכר' ה 'שלום  שמחת היתה  אדר ז' שאחר – זו  שבשבת נמצא אדר, בז ' נולד ע "ה רבינו  שמשה

הבן ללידת הסמוך  שב "ק בליל זכר' 'שלום לעשות לז)ישראל  סימן פ. דף ב "ק יש"ש  זכור '.(עי' 'שבת שמה נקרא כן על ,

ידוע דהנה אמרו, בו כיוצא אחר פט :)באופן זכרים,(שבת וילדו ישראל  נשות כל  נתעברו סיון בז' תורה מתן שאחר

שבת, באותה זכר ' 'שלום  שמחת ישראל כל  חגגו וא"כ  אדר, ז ' ביום - חדשים ט' אחר  לידתן היה  החשבון ולפי

בנים . להוליד מסוגל  הזמן הרי כך ובין כך בין כך. נקראת היא כן ועל 

זי "עכז. מאלכסנדר  העניך  רבי זכור)הרה "ק  ד "ה תצא כי לטובה , עשה(חשבה את 'זכור הכתוב בלשון עמלקלךדקדק

ישראלבצאתכםבדרך של שגאולתן לך לומר  'בצאתכם ', רבים בלשון ומסיים  'לך' יחיד בלשון שפתח  ממצרים',

יכול עמלק  אין כי 'לך', לעצמו שיהיה  עד הדבקים  בין להפריד גרם  ועמלק  באחדות, שהיו  בזכות היתה מצרים מיד

היחידים . את רק  אלא אחת, באגודה כשהם הכלל  את  לנצח
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ì"æç åøîàù(è"ô àöú éë àîåçðú)áåáæì äîåã ÷ìîò,
áéúëã '÷ìîò àåáéå' úùøôá åðéöî ïëå(ãé æé úåîù)

ìòá'ä áúëå ,'òùåäé éðæàá íéùå øôñá ïåøëæ úàæ áåúë'
éë 'íéøåèäæïåøëáøôñåíéùáú"ø éðæàáåáæ(ù"ééò),

'ø÷é éìë'ä øàéáå øáëå(ç ÷åñô íù)÷ìîò äååùä äîì
áåáæì äîåã òøä øöé éë ãåò åðéöî æ"ãò ïëå ,áåáæì

(.àñ úåëøá)õåöîì áåáæä ìù åéôá çåë ïéà äðä éë ,

ïî úåðäéìå ìåëàì ìëåéù éãëå ,íìù øùá úëéúçî
íù êøã ÷øå ïè÷ á÷ð åà ÷ãñ àåöîì åéìò øùáä
á"åéë .ìå÷ì÷å ïåá÷ø éãéì åðàéáéù åôåñå ,äîéðô ñðëéé

,ø"äöéä äæ ÷ìîò ìù åëøã àéäïúú àìù ãåò ìë

ïôåàå íéðô íåùá èåìùé àì êáø÷á ìâø úñéøã åì,
äìòé àåäã ìë ìâøä úñéøã åì äéäú êà íà ìáà

ìëä úà ì÷ì÷ì åãéáכטïéàå äöò ïéà' éëä íåùîå ,

ומפורד' מפוזר אחד  עם  'ישנו בטענתו היה המן של  כוחו שכל הדורות צדיקי הגידו בדבר ח)וכיוצא ג ,(אסתר

כל את כנוס 'לך למרדכי אסתר אמרה  זה  וכנגד ומפורדים, מפוזרים  הם אלא ביניהם מאוחדים אינם ישראל  שכלל 

טז)היהודים' אחד,(ד בלב אחד כאיש  היהודים  כל את  לכנוס הוא  הגזירה לביטול  הראשונה .שה 'תרופה '

בפרשתן האמור את זי"ע מהמדורא חייקל  רבי הרה"ק  שביאר מה  נביא עניינא יג)ובהאי שכרת (ב – מלח' 'ברית

במליחותו, נשאר  עצמו  הוא אבל  אחרים, במאכלים טעם  לתת הוא המלח  מהות כל  כי המלח , עם ברית הקב"ה

דעת, למען זה , בכהוא משתבח ואינו בכלום נהנה ברית אינו  עמו  כורת הקב "ה  כך  המתנהג .כי 

זי"ע אייבישיץ  יהונתן רבי הגה"ק  כתב נפלא טו)חידוש  דרוש ח "ב דבש  את (יערות ליטול אחשורוש סירב שכאשר

לו  ואמר  המן, מידי כסף  ככר אלפים  יא)עשרת בעיניך',(ג כטוב בו לעשות והעם  לך, נתון כסף'הכסף המן  חילק

ואביונים לעניים ומוסיף,זה ברק. בבני תורה  למדו  המן  של בניו שבני גדול  לשכר זכה  זה  נז:)שבשכר ומכל(גיטין  ,

מרדכי של  עבדו שהיה  מפני המצוה  זכות עליו הגינה לא טז.)מקום  במגילה לן(כמבואר וקיימא פח :), שקנה(פסחים 'מה

הימים . באחרית טוב לשכר זכה העניים  נהנו  סוף  דסוף  כיון אך מידי, מדיליה  יהיב לא וא"כ  רבו', קנה  ללמדנועבד

ביותר  פחותים  הם  אם  ואפילו  וחסד  צדקה  לבעלי הנורא השכר ...על 

איך  פעם  ראיתם האם  - לקחו  שומעי את שאל  לאנדאן בעי"ת שבדרון שלום רבי הגה "צ בהיות זאת, לעומת

בן  נער זכור בשבת בתורה  קרא אחת פעם  מעשה, היה וכה  ראיתי..., אנכי זכור... פרשת  קורא בעצמו  ש 'עמלק '

'מכובד ' איש אליו ניגש זכור , פרשת קריאת למפטיר  לקרוא עמד  וכבר  הפרשה  קריאת את סיים וכאשר שנים, י"ג

זכור, פרשת לקרוא יותר  למבוגר ותן מהבימה, רד זקן, חתימת לך  אין עדיין יקר, בחור לו, 'עמלק'ואמר ממש  וזהו 

זכור  פרשת ככההקורא  ישראל  בן וציער שבייש  .אחרי

בספה "קכח. שפירשו  מה ובשא"ס)נודע  קרך, אשר  ד"ה  זכור  אברהם ופירש(בית בדרך', קרך 'אשר עמלק גביה דכתיב בהא

מלשון שהוא שלקרירות רש"י, עבודתו כי נתכוונו , אחד לדבר העניינים שני שבאמת טומאה, מלשון הוא וכן ,

מצוהיהודי במקום  ובוער חם  יהיולהיות ושאיפותיו רצונותיו וכל קודש , אש  בעירת מתוך  המצוות את שיעשה ,

ומאידך  שלם, בלבב ולעבדו  רצונו  עבירהלעשות לענייני  בנוגע  קר לדברלהיות הלב תשוקת לו תהא שלא כלומר ,

אכן היוצרות איסור . את להפך  עמלק של  דרכו  מצווה,זה  לדבר רותחת' כ 'אמבטי יהא ושלא הלב , את ולקרר לצנן ,

ל לך ולאידך עשה את זכור תורה ציוותה כך ועל רח"ל, עבירה לדבר רץ  ושיהא איסור בענייני ולהרתיחו  חממו 

היצה"ר עמלק , של עצתו  אחר להלך  שלא  המשמר על מצוה .להיות  לדבר  רק הלב תשוקת להשקיע אלא ,

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

גדולה  ואש  עצומה  בהתלהבות  המתפלל  מסאטמאר  הרה "ק  בילד  הרבנים  אחד  הבחין  שם  בהיותם  לימים , צעיר  עלם  שהיה 

'וכי לשונו ובלעגי  בזלזול  ושאלו  רב  אותו  אליו  ניגש  כן  על  ומשונות , שונות  תנועות  עשה  התלהבותו ומתוך  בלבו , יוקדת

גם  עמי מביא  הייתי - המן כאן שאמצא  יודע הייתי 'אילו ובשנינותו בחכמתו מסאטמאר הרה "ק  לו השיב  היום ', פורים 

השורש .(רעשן )'גראגער'.... מן  ולעקרה  לבטלה  וצריך  עמלק, מקליפת  היא  הרי  יהודי  של התלהבותו  שקירור  כשכוונתו ,

במדרש שמצינו מה  וחכם נבון איש ביאר  ז)עפי"ז תצא כי לקדשו'(תנחומא השבת יום את 'זכור את שהסמיכו

העניין  לבאר  וצריך עמלק , של  זכרו למחות ניתן השב"ק  בכח כי בספה"ק  ונתבאר עמלק', לך עשה אשר  את ל 'זכור

ואילו ית"ש , לעבודתו קודש אש והתלהבות הלב רתיחת את לצנן – קרך' 'אשר הוא עמלק של שמהותו אלא בזה ,

עמלק . את בזה מוחה כהלכתו שבת השומר כן על  אש , ביקוד להשי "ת ואהבה תשוקה  יום הוא שב"ק

זי"ע כט. יוסף ' יעקב  ה 'תולדות הרה "ק בשם  אמרו  תצוה )משל  נדבות',(פרשת מ'קיבוץ  שהתקיים  מרוד ואביון לעני ,

של  נכבד  סכום בעד בביתו מסמר לקבוע  שרוצה ממנו וביקש העשירים מגדולי לאחד ניגש אחת מאהפעם 



זכור שבת - הפרשה באר  æè

'äðåáúíéøãâá äøåöá äîåçë ó÷åú ìëá ãåîòì àìà

äøéáòä ïî íãàä úà íé÷éçøîä íéâééñå
.ל

øáëåúåñðì íä åéùòîå ÷ìîò úôéì÷ ìëù åðéöî
ìàøùé éðá úåîåç õåøôìלא÷"äøä áúëù åîëå ,

ונתנו כדין מכירה  שטר וכתב העשיר לו  נענה יום יום בו והפציר  הלה  משבא אך העשיר, דחהו  בתחילה  זהובים,

בו לעשות ונתנו הבית לו פתחו מיד המסמר, על  מבגדיו אחד לתלות וביקש העני בא ממחרת, ויהי העני. בידי

חפץ תלה  ותחתיו  מאתמול  בגדו את לקחת שברצונו  בבקשה העני  הגיע למחר  המסמר, הוא שלו שהרי - כרצונו

בהמה נבלת במסמרו ותלה העני בא חדא שיומא עד אחר... בענין  יום יום הבית בני מנוחת את הטריד וכך אחר,

שלו הרי יעשו  מה אבל , והולכות... כלות הבית בני עיני והיו – ואיום נורא בריח להריח שעות כמה תוך שהחלה 

העני... של רשותו  תחת להיות הבית כל  נהפך וכך פנים , בבושת הבית את לעזוב  נאלצו  הצחנה ולגודל  זה, מסמר 

והגם קטן, דבר שם לתת שיוכל כדי מאד צר סדק עבורו שיפתח  האדם את מפתה  הרע  שהיצר  מובן, והנמשל 

דבר על לוותר האדם  מסכים שלבסוף  עד ושוב , שוב בו  ומפציר חוזר השטן מיהו האדם, אותו  דוחה שבתחילה

באותו היצר שיתלה  סופו אך לנפשו, מנוחה  לו יתן  שבכך כדי השטן עבור לעזאזל ' 'שעיר  ולתת בכך מה  של 

אותו וכובש  רגליו  ועד  מראשו  בו  שולט והוא במחיצתן, לעמוד  יכול  אדם שאין וטריפות נבילות  סוגי כל 'מסמר '

הכל . את ומפסיד בשלימות, תחתיו נכנע להיות

בדייטשלאנד השלטונות דרשו המלחמה ימי שבערב  העיר(גרמניה )מסופר את לידם שישיבו  פולין מממשלת

ואמר, פולין ממשלת ראש אז  נענה  עליהם, במלחמה  יפתחו לאו ובאם לדייטשלאנד , שייכת בעבר שהיתה 'דאנציג'

'דאנציג ' את רוצים היו אכן שהנני אם מאחר אך המלחמה , תפרוץ  ולא הארץ  תשקוט למען להם מחזירה  הייתי אכן 

הבירהיודע ווארשא  עד  להגיע  כוונתם  אך  דאנציג על 'מדברים' וידרשושהם  יחזרו דאנציג את ונשיב ניכנע ואם ,

בם . ולהילחם  כנגדם לעמוד אלא מנוס  אין כן  על ווארשא, הבירה עיר  אל  שיגיעו עד  ועוד, עוד

כלומר ווארשא', את ורוצה  דאנציג על  'מדבר הרע היצר כי המוסר, בעלי מכאן פתחולמדו אלא  מבקש  שאינו

לגמרי  האדם  את להפיל  הדרך  לו  תיפתח מכאן אך  קל , וסייג גדר על לעבור את קטן , הרואה 'חכם  להיות וצריך ,

ואם לגמרי, להפילו יוכל שעי "ז בו להיכנס שיוכל  ליצר 'פתח' לתת שלא הכח בכל  המשמר על לעמוד  הנולד'

בהמשך. יותר הרבה  קשה  מלחמה  מעצמו ימנע  'מעט ' עתה  יתאמץ 

צדיקים ל. פירשו ח)וכבר  ג  (אסתר שנאמר במה רבים ומעוד מפשיסחא, בונים רבי ברי הרה"ק  בשם עם',(מובא מכל  שונות 'ודתיהם

אכן  עםכי מכל שונים להיות  - 'דתיהם ' הוא גופא  ומופרשיםהא  מובדלים להיות הדת ועיקרי מיסודות וזה  ...

הארצות. לגויי ששייך ועניין דבר  מכל 

חכמי לא . תקנות כנגד  להתחכם – חכם' 'אויבער להיות האדם  את שמסית  ידי על  הוא הדת חומות הריסת ובכלל 

שנשא  עצמיות' 'סברות ידי על הייתה המן של  ומציאותו הווייתו עצם שכל  אמרו וכבר שונות. בתואנות הדורות

הנפשות  כל  ערופה , עגלה הבא תורה אמרה  אחת נפש 'ומה שאמר  עמלק, עם במלחמתו בנפשו  ק"ו  המלך' 'שאול 

וכמה' כמה  אחת על  כב :)הללו המן(יומא יצא וממנו  אגג על  חמל  ולכן בשאול , והבנה השגה כלל לנו שאין  ופשוט  שברור  (אף 

תורה ) באה  ללמדנו מ"מ לזההמלך, והתיקון  וואנט'. אין ï קא' ללכת בקיר)הוא מצוות (ראש לעשות רק כלום , להבין מבלי

התחכמויות  וללא בתמימות יין ה ' לשתות חז"ל  שתקנו הטעם לבאר  ניתן ובזה שלימה. שמים  מלכות עול וזהו ,

ידעבפורים דלא  ולהבין.עד  לידע  הרצון – שבלב עקמומיות אותה את לבטל כדי ,

ש יהודי באיש  כרגעמעשה חבריו תפסוהו פעם ישבותו, לא ולילה יומם לשכרה  בשתיה – המרה' ל 'טיפה נתפס

אליו, ומתחננים מפצירים ורעיו ידידיו והיו  שמאל , ביד והפקק ימינו ביד השיכר בקבוק היה  כשעדיין - השתיה לפני

שכל אלא עוד  ולא ביתו' 'שלום את וקרע שתייתו, ב'זכות' פרנסתו  כל  שאיבד איך לו  והראו הרע, מנהגו  שיעזוב

און  'זעקס הבקבוק  את  נא ראו מומחים , דיינים רבותי נא שמעו ה'שיכור', להם  ענה ממנו... מתרחקים סובביו 

אלכוהול)נייניציגער' אחוזי  וששה  שתייתי,(תשעים גרועה  כה מדוע טעמים  וששה  תשעים יש  אכן, נודף , וריחו בידי אשר

– לכם  אומר מה שלכם ...אך ה 'טעמים ' כל  על גובר הלז ושש ' 'תשעים  בקבוק של שנראה'טעמו' פעמים  והנמשל ,

תועלת  כי לו נראה אם  אף התורה, דרך פי על  שאינו יראה  אם אך – פלוני מעשה לעשות ויפה טוב כי לאדם

לעצמו ויזעק  – חומה עצמו לפני יעמיד – מכך  תצא טעםרבה  בלי כחק נלך ה ' כרצוני אחר לנהוג ה 'טעמים' וכל  ,

הבורא. רצון כנגד ומבוטלים בטלים 



זכור שבת - הפרשה æéבאר 

ò"éæ 'úîà éøîà'ä(ã"öøú úåëåñ î"äåç úáù)'äùò ÷ìîò

éôðë úçú ñðëðù àúìéëîá àúéàãë ,ìàøùéá úåöøô

ìàøùéî úåùôð áðâå ïðòä'éøîà ò"òå ,äæá êéøàîù ù"ééò)

(íéëøë ä"ã íéøåôì íòåðøëæ úà äçîú' øîàð äæ ãâðëå
.íéâééñäå úåîåçä øåöéá éãé ìò '÷ìîò

רח "ל  ייאוש לידי  להביא עמלק קליפת  – ויזנב

áéúë(çé äë íéøáã)ìë êá áðæéå êøãá êø÷ øùà' ,
êéøçà íéìùçðä ìë' ,é"ùøáå ,'êéøçà íéìùçðä

éøñç ¯çëúîçîíàèç,äéäùïðòäïèìåô,øîåìëå ,'
éë ,êúéøçàì äåå÷ú ïéà ,øîàì ÷ìîò ìôèð åìàìù

éãåäé ìë ìù åçåø úà øåáùì äöåøä ÷ìîò úôéì÷ åäæ
'ãåáà' àåä øáëù äðòèá åúåà ùàééìåלבìò à÷ééãå ,

äçîú ,÷ìîò êì äùò øùà úà øåëæ' äøåú äøîà äæ
äåå÷ú ïéà éë íéøîåàä åìà åçîé ,'÷ìîò øëæ úà

ìàøùé éðáî ãçàì åìéôàלג.

ì"æåò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä(â úåà øåëæ)åðééä ,
,'åëå å"ç äð÷ú íäì ïéà åîâôù ìòù íäì øîàù

à"øã é÷øôá øàåáîëå(ç"îô)äìéáè ïåòè 'éäù éî ìëù
,åèìåô ïðòä 'éäøáãä ì÷ð äìàë çåø éàëð íéùðàìå

úåáöò éãéì íàéáäì
לד

åøîàéù ãò õøàì ãò íìéôùäìå

äìéìç ùàåð íùôðìïéà øáëù íùôðá åîéã éë ,'åëå

דקטורת בסוגיא האמור את ביארו ה"ה )ובזה פ"ד יומא אמרה(ירושלמי, שהתורה  מפני  דבש  בה  מערבין אין 'ולמה  ,

יא) ב  והשיבו(בפרשתן 'ולמה '... שאלו בקטורת דייקא מדוע יתמה, הרואה  וכל  תקטירו', לא דבש  וכל  שאור כל כי 

אמרה, שהתורה מפני  בשבת... האש מדליקין אין ולמה – שבת בהלכות כן שאלו  לא מדוע  אמרה ', שהתורה 'מפני

דבש, עליה  שנוסיף  לומר מקום יש כן ואם ריח, להעלות עשויה  הייתה  הקטורת כי אלא, מצוות, בשאר וכיו "ב

שהתורה מפני אמרו לזה הידור, ביתר הבורא רצון יתקיים שעי"ז ונראה  ולעילא, לעילא ריחה וישתבח יתרבה ועי"ז 

התורהאמרה, אחרי ללכת עליך  הרי כן תעשה  אל בפירוש  תורה  אמרה  אם  התורה , לקיום כמסייע לך  שנראה  מה  אף

טעם בלי לעשות...כחק עדיף וכך כך כי ה 'מבין ' שכלך אחר ללכת ולא ,

חז"ל לב . שדרשו במה שפירשו וכמו  אבותיו, בדרכי המשיך הרשע  המן  מקומו' 'ממלא נכדו יב .)וגם את (מגילה

ח)הפסוק א דכתיב(אסתר  מרדכי והמן, מרדכי כרצון לעשות רבא, אמר - ואיש איש כרצון ה )'לעשות איש(ב

ואויב צר איש  - המן ו)יהודי, נאמר(ז אולי המן, היינו 'ואיש ' ואילו  מרדכי, היינו ד 'איש ' להו מנא מובן ואינו ,'

שהמן  אמרו ע"כ העולם אומות לרשעי שייך  והיאוש  'יאוש ', כאותיות הן 'ואיש ' אותיות כי לרמז, ואמרו איפכא,

ר"ת 'איש' ומאידך ויאוש. לעצבות  יהודי להפיל  עמלק מזרע  המן של  ושאיפתו רצונו  כל  כי  זו. בתיבה 'ין אנרמז 

המלך.י 'וםש בטבעת ונחתם  כשנכתב אפילו  הרחמים מן התייאש  שלא מרדכי, זה 'איש ' כך ומשום  'אוש ,

אמרה זרש כי לעמים, ישראל  בין וההבדל החילוק זה  יג)ואכן ו נפול(אסתר כי לו תוכל  לא לנפול, החילות 'אשר

גופא  וזה כרוחם , מתנהל  לא מה  דבר כאשר לאלתר, להתייאש  וסייעתה '... כזרש  הגויים  'שפת וזוהי לפניו', תפול 

אבל תחתית, בשאול  למפלתם מצבגורם  בכל מתחזק יהודי' זה'איש אין נפל אונס  או  סיבה איזו מחמת אם ואף  ,

המלך, בדרך  לעלות מעתה מתחזק  והוא בלבד , לשעה תקלה גופאאלא מעלה .זה  מעלה  לעלות לו יגרום

אמת' ה 'תורת שושנת)וז "ל  ד"ה הפזמון(תר"ל  על קויך, שכל  להודיע ודור דור בכל  ותקותם לנצח  היית תשועתם 

יתעוררוכו', רק  אם מאוד, התחתונה  בירידה  חלילה  יהיה  אם  גם  ונפש, נפש ובכל ודור דור  שבכל  נתוודע בזה  כי

מעתה, מעשיו  להיטיב  יתברךבלבו אליו  'הקווי' ידי על  השרש  אל  להתקשר נפשו  להעלות  שליוכל הלבוש ולכן ,

גם כי  להורות  ידע , דלא עד לבסומי גדול  בהגשמות הוא פורים ישמצות ח "ו, מאוד  גדול וההסתר הידיעה  בהעדר

כבתחילה להתחדש  מקום  ,לו

שאמר לג. פרעה ועמלק, פרעה  ישראל  שונאי ב' מצינו ה 'הנה אותומי לשנוא מצוה  אין ושוב סוף בים נטבע 

להשאיר מבלי השמים  מתחת זכרו את למחות עולמים, לשנוא עלינו  עמלק את ואילו זרעו, את ולמחות

בקולו', אשמע  אשר  ה' מי  ה ', את ידעתי 'לא שאמר וכמו בה', כפר כי יותר הרשיע  פרעה ולכאורה ופליט, שריד

בה ', האמין לא אכן שפרעה אלא עמלק , אצל  כזאת מצינו  בעצמם ,ולא להאמין שלא  לישראל גרם  עמלק אך 

אין זאת על 'חלשים ', הם כבר וכה  כה שבין הטענה  מתוך  אותם  וטימא  פולטם, שהענן הנחשלים  כל את  שזינב 

עולמית  ...כפרה 

שאי לד . לגמרי, להפילו  בפניו סלולה הדרך ואילך מכאן כי עצבות, לידי האדם  את להביא מנסה  ש 'עמלק' והרי

זי"ע ה'תניא' בעל הרה"ק  שכתב וכמו והתחזקות. שמחה  מתוך רק  עצבות , מתוך  היצר  עם  להילחם  אפשר
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úé÷åìàä úåéç àéä é÷åìàä ÷ìç íâù ¯ äð÷ú íäì
áéöòî ù"îé ÷ìîòå ,'åëå íäì ïéà øáë íùôðá øùà
ïéôðà êàéäáå ,ùãå÷ä ìà úùâì íëáì áøòé êéà íúåà
äøåúá] éìéî àììîìå äàìéò àëìî äéî÷ ïåîå÷é

.[äìéôúáåìë àåä éë ïîåà úðåîàá ïéîàäì ø÷éòäå

çãé ìáì åéðá úøæòì úåìåáçúå úåöò ùøåãå ,ìåëé

çãéð åðîî
לה

íåéäî íéîù úåëìî ìåò åéìò ìá÷ìå ,

äàìäìå
ì"ëòלו .לז.

לאודעי(פכ"ו) צריך דא כגון ברם גדולוז "ל , זהכלל  המתאבקים אנשים שני כגון גשמי, דבר  לנצח שנצחון כמו כי ,

זה, את זה להפיל  זה  ויפולעם  בקל, ינוצח  וכבדות בעצלות הוא האחד אם  מחבירוהנה יותר גבור הוא אם ככהגם  ,

אם  כי כאבן, הלב וטמטום מעצבות הנמשכות וכבדות בעצלות לנצחו אפשר אי היצר, בנצחון הנמשכת ממש בזריזות

בעולם ועצב  דאגה נדנוד מכל  וטהרתו הלב ופתיחת .משמחה 

זי"ע  העבודה' ה 'יסוד הרה"ק  של מכתבו  דבר ו)ידוע  מכתב  השבוע ,(בשינוי)וז"ל (ח "ב זו  ששמעתי מה  לכם אספר  .

דעפעש  הגיע הקודמים  בשנים מלחמה מברק)בעת שהשונא (טעלעגראם, המדינות, לראש  יועץ  שהיה  הגדול  השר אל 

המבצר חיזוק יסוד עיקר כל את בסכנה )שבר אנחנו – לבו .(כלומר בשברון וזועף עצב  והיה  בקרבו השר רוח נפלה מיד

והשיבה שקיבל , הדעפעש  דבר  על  השר לה  סיפר פניך, נפלו מדוע  ותשאלהו, לנחמו, מיהרה  לאשתו, זאת משנודע

לה אמר שלך , מהדעפעש ומרים  רעים  יותר  דברים  נכתבו ובו  הרגע, בזו דעפעש  קבלתי אני גם  הנה בחכמה. היא

המוהט את  אבדת שאתה בו כתוב לו  השיבה מהו . לי הנפש)אמרי חיות וכוח ר"ל (תעצומות התחזקות שלך, את שאבדת

שלך הלב הרה"קוגבורות ומסיים  הנ"ל , המבצר כל  משבירת ונפילה גרעון יותר זה  בזאת ודבר נא  והתבוננו  .בינו

זי"עלה . סופר' ה'חתם הרה"ק  שכתב וכמו דיומא', 'בעניינא מצינו  אסתר)וכך מגילת על  דבריו בתחילת הנס,(תו"מ ועיקר

ישראלהוא  שחטאו  שעה  באותה  הרפואה  את וברא הקב"ה  ה'שהקדים ששמע  מה  הנס  עיקר היה  לא  כי ,

אליו שקראו  בשעה  ישראל  בני עמו שוועת ישראל ',בקול  צעקת יקבל  לא ולמה  קיבל , נינוה תשובת 'אפילו שהרי ,

'ונ של  הנס  וגםוגם  המלכה, את אוהב המלך שהרי הטבע  לדרך חוץ כך כל היה  לא הוא' טו :)הפוך  אחשוורוש(מגילה

העץ . על לתלותו  יצווה ולמחר  המן את היום  שיאהב אפשר כן ועל  היה, הפכפך

הוא  הנס  נשתגע ,ועיקר ולא ואיש איש  כרצון משתה עשה יום  קפ "ו שהרי הטבע, דרך כנגד ושתי את שהרג

שעל אלא עוד ולא כנגדו... בדברים שהפריזה  משוגעת  היתה  המלכה  ושתי  וגם  בשיגעון. נשתגע  האחרון וביום

רשע אותו של  מסעודתו שנהנו  על  - הגזירה נגזרה שעה  יב .)אותה  והקדים(מגילה הקב"ה  עליהם  ריחם ואעפ"כ  ,

הרפואה את  מגזירת באמצעוברא ישראל  את להציל  בידה והיה  מלכות אסתר לבשה ועי"ז  ושתי , את והרגו הסעודה

רח "ל , בחטא ועסוקים התחתונה בדיוטא ישראל היו כאשר היתה הישועה שתחילת נמצא ש'בניםהמן, ללמד

לה' הם  חביבים  בנים  שמשחיתים  בשעה  אפילו  – .משחיתים '

כיצדוללמדנו, יראה  אז ואו  בו , ששקוע  השפל המצב  מתוך  השי"ת אל ולהתקרב חדא ברגעא  'להתהפך ' שניתן

התחתונה בדיוטא  כשהיה  גם  ישועתו  מוכנה  הכתובהיתה  בלשון לפרש  יש  ובכך טז). אשר(ד המלך אל  אבוא 'ובכן 

כדת'. לא 'אשר ההנהגה  שהיתה  בשעה  ומזומן מוכן היה אשר הנס תוקף יתברר המלך' אל  'אבוא שאם  כדת ', לא

הפסקה,לו . בלא בתדירות להיות צריכה עמלק שמלחמת הללו, הדברים  ברוח  אומר היה  זי"ע  ישראל ' ה'בית הרה"ק 

שהוא  'עמלק' בשם מרומז וזה  כבתחילה, משמרתו  על  לעמוד ויחזור  מיד יתחזק  במלחמה ונפל  נכשל אם ואף 

אראפ ' עהם  איך אמאל  און אראפ , מיר ער לייגט  'אמאל האדםנוטריקון  ולפעמים האדם, את ומפיל מנצח היצה"ר  (לפעמים

הבאה .מנצחו) למלחמה וגבורה  בכח וימשיך  מנפילותיו, ברוחו יפול שלא הוא העיקר אך ,

אמרו אחד שמצד  חרבונה , בעניין חז"ל  שאמרו ממה ללמוד צדיקים אמרו  טז.)וכך חרבונה(מגילה באותהרשע'אף

העץ)עצה  על מרדכי את ב'ירושלמי'(לתלות אמרו מאידך  אמנם ה "ז)היה', 'וגם(פ"ג המגילה קריאת אחר לומר  שצריך

לטובחרבונה  שבתחילתוזכור שאף  והרי וכו', למרדכי' המן עשה אשר  העץ  הנה 'גם אחשורוש  למלך שאמר  על – '

קל ללמוד יהודי יתחזק מעתה  סופו... שם  על אלא נידון ואינו לטוב , הוא זכור בו שחזר כיון מקום  מכל  היה רשע 

לטוב... זכור  ויהא להתחזק יכול  עדיין ח"ו נפל  אם שאף 'חרבונה', מאותו וחומר

כתיב מדוע  זי"ע  אמת' ה'שפת הרה"ק בשם  מבארים ב)וכה  ג ולכאורה(אסתר  ישתחווה ', ולא יכרע  לא 'ומרדכי

ללמדנו , אלא עתיד. בלשון ולא עבר בלשון השתחווה' ולא כרע 'לא לומר לו  נפלהיה אם  והשתחווה,שאף כרע ,

להכריז  מעמדו על להתייצב מיד ישתחווהיתחזק ולא  יכרע  לא  אםשמעתה צ"ב, שלכאורה  עוד, לומר יש  עד "ז  .

כדאיתא  ורגליים  ידים בפישוט  היא והשתחוואה הברכיים על  היא כריעה  [שהרי ישתחווה ' ש'לא שכן כל  יכרע' 'לא
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áúëò"éæ õéð'æà÷î 'äùî øàá'ä ÷"äøä'øôì ùåøã)

(øåëæ,'åâå ÷ìîò êì äùò øùà úà øåëæ ,ì"æå
,÷ìîò ìù ùøåù ,òøä øöéä àåä ÷ìîòêø÷ øùà

äàøäå ,'ä êøãá éåáëå ø÷ êúåà äùòù øîåìë ,êøãá

òåùôì úéáøäù êéà êìù úåðåòå íéàèçä ìãåâ êì

äæáå ,íäéáëåëå íåø éîù ãò êúîùà äìãâå ,ù"úé åãâð

áøòé àìå ,êùàø úàù éìá ,äèî äèî êúåà ìéôùä

äáåùúá áåùìå íéîìåòä ìë àøåáì äãåáòì úùâì êáì

,åìù úãñôðä äòã êáìá òá÷å ,êøáúé åéðôì äîéìù

äð÷ú íåù êì ïéàå ,êúå÷úå êúøáñ äãáà øáëù

,úéîøúå ø÷ù éøáã åéøáã ìë úîàá ìáà ,äáåùúá

äáøîå ãñç áøå ïåðçå íåçø àø÷ð ù"úé àøåáä éë

õôç åðéàå ,íéòùø ìù ïúáåùúì äôöîå õôçå ,áéèäì

å"ç ïúúéîááåúëù åîë ,(àé âì ìà÷æçé)íåàð éðà éç
åúòùøî òùø áåùá íà éë òùøä úåîá õåôçà íà 'ä
åéîé ìë åìë èòîëå ,åéúåðù áåø åøáò åìéôàå ,éçå
äáåùúá áùå åáì ìà ïúð åéîé óåñìå ,íéòø íéùòîá
äèøçå éåãéåá åéàèç ìò èøçúäå ,åááì úúéîàá äîéìù
íâ ,äìñëì ãåò áåùé ìáì íìù áìá äìá÷áå ,äøåîâ
ì"æç åøîà åá àöåéë ìòå åéìòå ,àáä íìåò ïá àåä

(:é æ"ò).úçà äòùá åîìåò äðå÷ ùé

ìòåøùà úà øåëæì áèéä åúòã ïúéì íãàä çøëåî äæ
êøãá êø÷ øùà ,òøä øöéä àåä ,÷ìîò åì äùò
øîàîëå ,åúöòì òåîùì éìá åìåîì øáâúäìå ,øáåãîë ,'ä

ì"æç(.æì ïéøãäðñ),íìåòä àøáð éìéáùá øîåì íãà áééç
,äîéìù äðåîàá ïéîàéå ,äîéìù äáåùúá áåùì ÷æçúäì

çåìñì äáøîå ãñç áø àåä ù"úé àøåáäù.ì"ëò .

æîøéùàø'ù ò"éæ í"éøä éùåãéçä ÷"äøä éøáãá åðàöî
¯ øãà úáéú ìù 'úåáéúù'ø ì'ã óåì'àåæîøù ùé .

åìà åéøáãáóà äæä ùãåçá åúðéëù äøùî ä"á÷äù

,úåéðçåøá 'íéùøäå íéìã'ä Y íéúåçôäå íéèåùôä ìöà

éë øáãä íòèå'éãåäé' ìëì êééù äæ ùãåçéî äéäé
øúñà úìéâîá ù"åîë ,äéäéù(ã â)øùà íäì ãéâä éë'

àåäéãåäé.'éëãøî áåùå áåù íù øîàð êëåéãåäéäàìå
éëãøî÷éãöäéëãøî êåøá 'á÷òé úðùåù'á íéøîåà íâ ,
éãåäéäåúåéä íöò àéä úåáéùçä ø÷éò éë åðì úåøåäì ¯
éãåäé(.ãî ïéøãäðñ ,àåä ìàøùé àèçù é"ôòà ìàøùé éøäå)ïëå .

åøîàù äîî úàæ ãåîìì ùé(:èë úéðòú)úéàã ìàøùé øá
àéøáã øãàá äéùôð éöîéìå 'åëå éøëð éãäá àðéã äéì
ïîæ òåá÷ì ìãúùé éøëðä íò ïéã åì ùéù éîù Y äéìæî
øëæð àìå ,ìàøùé ìæî çìöåîå àéøáù øãà ùãåçì ïåéãä
àìà ...åàì íà àåä øåîâ ÷éãö äæ 'ìàøùé' íà ÷åìéç

.øãà ùãåçá åìæî íîåøúî àåä øùàá éãåäé ìë

øáñäåàåä ÷ìîò úééçî ïîæ äæ ùãåç éë ,øáãä
äéìæî àéøáå ,'íéùìç'ì ìôèðä'ìë'ùéãåäé

åéìà áø÷úäì åãéáå ,íéîùáù åéáà ìöà àåä ø÷é

àöîð àåäù ïëéäî.

לד:)בגמ ' בייאושו(ברכות ימשיך לא ב'כריעה ' והחל  נפל כבר שאפילו אלא השתחווה , שלא להוסיף  עוד הוצרך  ומדוע  [

השתחווה . לא ושוב  הוה  דהוה דמאי יתחזק  מיד אלא להשתחוות, וגם  ליפול  רב, כי

אומרם  מבארים יט .)וכן קליפת (מגילה כי השנה, ומועדי חגי בשאר  זה דין מצינו שלא פרוז ', מיקרי יומו בן 'פרוז

יע ומה  אמש עשה  מה - במחשבות האדם  את לייאש  היוםעמלק  את רק עיניו לנגד מעמיד  היהודי  אך  לעתיד, שה 

בו . שנמצא מקום כאותו  דינו לכן לייאוש , הדבר  כשגורם מקומו ומהיכן בא מאין מתבונן ואינו  לא, ותו יומו' 'בן הזה 

חז"ללז. במאמר ביאר ליקוואד דישיבת משגיח  זצ"ל  וואכטפויגל  מאיר נתן רבי ז:)הגה"צ לבסומי (מגילה איניש  'חייב

גדול בהידור וקיימו החופה, תחת צאצאיהם את להכניס שעמדו למחותנים משל  בדרך ידע ', דלא עד בפוריא

חז "ל  קל.)מאמר עד (שבת הגיעה המחלוקת ואש ביניהם  גדולה מריבה ופרצה  תיגרא'.. ביה  רמו דלא כתובה  'ליכא

להציל חושים  נחלץ  בים טובעים  ידיו שמעשה  הרגיש  אשר והשדכן השידוך, כל  נתבטל ולא שכמעט  עד השמים לב

המחותנים רצו לחופה לצאת  הזמן הגיע  וכאשר ושלווה. שלום ולהשכין ביניהם לגשר הצליח ה ' ובחסדי הבניין, את

יבוא  שלא מהשדכן לבקש  שלחו כן על  ביניהם , שהיה מה  מכל  לשכוח  ובקשו  שמחתם, ביום  ולשמוח  לשוש

אל להתקרב ברצוננו הפורים, יום  בהגיע  ייאמר, זה  דרך ועל  אותו. בראותם העבר מכל  ייזכרו  שלא בכדי לחתונה...

כנגדו, שחטאנו מה  מכל  ולשכוח עימו, ולשמוח  ה 'דעת'הקב "ה את לשלח  אלא  ברירה אין  כן 'עד על ולהתבסם

לטובה . שלא העבר כל את לנו המזכירה היא ה'דעת' כי ידע ', דלא

ידע ', דלא עד 'לבסומי חז"ל תקנו  בו  הפורים , יום  לגבי נאמרו דבריו כי גםואם ללמוד עלינו פנים כל על  אך 

חדשה כבריה  מעתה  להתחדש  אלא מהעבר , ולהתעלם הדעת' את 'לשלח  השנה  כל  .למשך



פורים - הפרשה באר  ë

פורים

בעולם  'מקרה' ואין בהשגחה  הכל – קרך  אשר 

áúëõðàùî ïåùîù åðéáøéúå÷åçá íéðäë úøåúì åùåøéôá)

(âäðåù àäúù Y ÷ìîò êì äùò úà øåëæ'

äìéâî úåëìä êéôáäìéâîä ìë éë øáãä øåàéáå .'
ù"áúé àøåáä úçâùäá äðåîà ìù úçà äù÷î äìåë
äéîùî åøîàù åîëå ,íéîçøä úãéîá àøáù åîìåò ìò
ïééòé äðùä ìëá äðåîàá ÷åæéç äöåøäù à"øâäã

øúñà úìéâîáלח.

øáëå'îâã àðùéìá åùøéô(:ã äìéâî)íééðò ìù íäéðéò
òåãéä 'éðò'ä ìò äðååëäù ,äìéâî àø÷îá úåàåùð

úòãá àìà éðò ïéà ¯ ì"æç éøáãá(.àî íéøãð)àåäå ,
íäéðéòù Y åáø÷á áùééúî äðåîàä øåà ïéàå ìáìåáî

ïåùìî 'úåàåùð',äìéâîä úàéø÷á úåîîåøúîå úåàùéð

äðåîàä úåøéäá åéìò òôùð äìéâîä úàéø÷ éãé ìòù.

äîëåùé äðåîàä úåãåñéî àúøáéâ àúëìéä äîëå
.äùøôä äúåà ìëå øúñà úìéâî êåúî ãåîìì

äðåîàääçâùäáúéèøôúòùáåøúñää÷åæéç ïëå ,

àìà íéîùä ïî ãøåé òø ïéàù äðåîàääîöò äøöä

çúôîä àéääòåùéä úà àéáäì êøãäåìò åðãîì íâ ,
úéèøôä äçâùää ó÷åúäàáå úùâøúî äøöù äòùá

øúåéá åéìà áåø÷ ä"á÷ä æàù íãàä ìòøàåáé ãåò ,
éðùì òøäì ìåëé íãà ïéàùàìéòìî åéìò øæâð íà éúìá

íéáåúëä êåúî åðéàø úàæ íâ óàå ,ìì÷ åì øîà 'ä éëå
íãàä ìò øáåòä ìëùàåä áåö÷ ïåáùçáóñååúé àìå

.ïìäìãëå ,ïåáùçá åðéà íà øòö ìù áåèøå÷ åìéôà åì

àúéàùøãîá(ä ç ø"úñà)÷åñôä ìò(æ ã)åì ãâéå'
êì ,êúäì øîà ,'åäø÷ øùà ìë úà éëãøî

ìù åðá ïá ,äì øåîàåäø÷àåä àãä ,íëéìò àá
áéúëã(çé äë íéøáã)øùà''êø÷,àåä íéøáãä øåàéáå .

åáùçéù ,ìàøùé éðá úà øø÷ì ÷ìîò ìù åçåë ìëù
êà éë øáã ìë ìòäø÷îáåäø÷

äçâùäáלט àìå
ñðéë ïëì .åðéòåø åðéáà úàî àìôð ïåáùçá úãçåéî
ìë àøåáá íúðåîà ÷æçì éãë íéãåäéä ìë úà éëãøî
ìëù úøîåàä ÷ìîò úôéì÷ù íäì úåøåäì ,íéîìåò

äãåñé ø÷ùá àåä 'äø÷î'á êà íìåòá äùòðäמàìà .

את לח. למחות בכדי מגילה במסכת השנה כל  ללמוד נהגו  ווארקע שחסידי זי"ע מסאכטשוב הרה "ק אמר  וכבר

פרטית השגחה של  אחת חטיבה  המגילה  של  כולה כל  שכן ל)עמלק. אות ח"ג  קודש שרפי .(שיח 

כי זי"ע  משינאווא הרה "ק אמר כה אורחא, השנהאגב בכל  מגילה  מסכת היאלימוד ב 'יראת הרי לזכות סגולה 

קאלשיץ)שמים ' חנה , בדברי .(הובא

מאמי לט. בני מאמינים אנו דתיבתברם, קמאי, אמרו וכבר יתברך, מאתו שהכל  לאותיותמקרהנים מה '.רקשווה 

והואמ . הבורא, הנהגת מלבד 'מציאות' איזו יש כאילו  לאדם  לדמות עמלק  של  כוחו  כי כל  לעצמו  ומדמה  עומד

אמת' 'נקודת בכוח  לעמוד  – אחת עצה  אלא לנו  אין  והפסידו , מעמו  לקח  פלוני גבולו , משיג פלוני הזיקו , פלוני

דמיונותיו בניני כל  וישבר ינתץ ובזה  אמיתית אמונה  איננושל שמרדכי המן כראות במגילה דכתיב לרמז, אמרו וכך ,

ואמר נענה – לו  ומשתחווה יג)כורע  רוח(ה  וגס רשע שוטה זה המן אכן, ידועה, והפליאה  לי', שווה איננו זה 'וכל 

מחמת  בעיניו שווה  איננו בניו, רוב עם עושרו ורוב המלך שגידלו – זה' 'כל באמת וכי זו , הכרזה  פשר מהי אך  היה,

חז "ל  שדרשו  מה  לפי יקשה  וביותר לכבודו, משתחווה אינו טו :)שמרדכי רשע(מגילה אותו  של גנזיו  שכל  'מלמד

שעה שבאותה  והיינו לי ', שוה  איננו זה כל  אמר המלך בשער יושב  מרדכי את שרואה  ובשעה  לבו  על חקוקין

ביאורו אלא בעיניו... שווה  אינו זה ' ש'כל  ואמר ליבו על  חקוקים  שהיו אוצרותיו על  הצביע  - מרדכי את  שראה 

ל 'לץ ' ומשחק(ליצן)במשל  שחוק מיני כל  סביבותיו העומדים  לכל  ומראה  הנפוח , ב'בלון' הקהל  כל  לעיני המשחק 

מא  – ועצומה  עזה חרדה  הלה  מפחד ממי אתם  היודעים מהבלון , בונה שהוא נפלאות עםבצורות שיבוא אחד  דם

ממש . בו  שאין ריק  ב 'אויר' אלא שיחק  שלא ברבים קלונו ויתגלה הבלון יתפוצץ  אז  ה 'בלון', את וידקור קטנה מחט 

'וכל אמר  ולכן ומדוחים , שווא משאות - נפוחים' 'נאדות דמיונות אלא 'מוכר ' אינו לדידן, היצר זה  – המן כך

מרדכי בעמידת כי  – לי' שווה  איננו אלאזה שאינו  המגלה  ה 'בלון ' של  בלבו  כמחט  הוא  ישתחווה  ולא  יכרע  לא 



פורים - הפרשה àëבאר 

ïåéìò íòèå äáéñ åá ùé íìåòá òøàé øùà ìëמא,
.÷ìîò ìù åøëæ äçîé åæ äðåîàáå

ìòåéãéá äùòðä øáã ïéàù íâ íãàä òãé äæ êøã
Y íãå øùáéðåìôå åàùò éðåìô éë äàøð íà óà

,àåä 'ä ãéî úîàá ,åì òøääùåò äùò àåä éë
íéùòîä ìëì äùòéåמבì"øäîä áúë êëå .ùãç øåà)

(øúñàì"æç úùøã ìò(.àé äìéâî)Y ùåøååùçà àåä'
êéøö äøåàëìå .'åôåñ ãòå åúìéçúî åúåòùøá àåä
ùåøååùçà äùò úåáåè äáøäù åðéöî éøä ,øåàéá

åìéàë äàøðå ,ìàøùéìå éëãøîå øúñàìäìéçúî ÷ø

,áåè äùòð óåñáì ìáà òø äéä'åúåòùøá' åøîà òåãîå
äìéçúî.óåñ ãòååîöò ãöî ,ïëà éë ,åøåàéá àìà

íéòøä ïä Y åéùòî ìëå ,óåñ ãòå äìéçúî òùø äéä
Y åéä 'ä úàî ,óåñáìù íéáåèä ïäå äìéçúîä"á÷ä

äìèéá åîöò àåäå äøéæâä úà øæâùåøååùçà ãöî àìå ,
,ììë(ì"äæá íééñîå)úìéçúá øéëæäì àá äæ øáãå

äìéâîä
מג

ïàëî äìéâîá äùòðä ìë éë ,òéãåäì Y

ú"éùä ïî äéä êìéàå
.מד

äæáåì"øäîä øàéá(äîã÷äá ùãç øåà)åøîàù äî ,
ì"æç(:åè äìéâî)äðååëä äìéâîá øåîàä 'êìîä'ù

'íìåò ìù åëìî'ìòùøá 'íìåò ìù åëìî' íù åæîø òåãî äåîúå)

(øîåì àá äáøãà éë ,àìà .éëãøîá àìå åúåîëäòèú àìù
øîåìåèåùô éôìù,ùåøååùçàá 'êìîä' øáãî÷øå

'æîø'á.'íìåò ìù åëìî' ìò éà÷åèåùô ,äáøãà àìà

ìë úà äùò àåä ,íìåò ìù åëìî åðééä 'êìîä' ìù

åéìò øæâðù äî ìòô ùåøååùçàù Y äìéâîá áúëðä

íìåò ìù åëìîîäéäù Yäàøðøáã äæéà äùåòù éîë
.åùòð 'ä øáãá ùåøååùçà ìù 'åéùòî' óà úîàáå

שווא ודמיון  היצר .אוויר של  ה'בלון' ולנפץ  המחט לתחוב – עמלק  מחיית הללו  בימים  עבודתנו זוהי .

פרוז 'מא. קרוי יומו  בן ש 'פרוז  פורים לגבי נפסק שלכן שאמרו יט .)יש  נוהג (מגילה גלויות של  יו"ט  בשאר ואילו ,

כמקומו ולהיפך לחו"ל ישראל  מארץ  הבא ז-יא)ה 'אורח' שם שועה "ר ועיי' ג, תצו הראוי (או "ח הזמן הוא בפורים כי ,

בני  וכלשון – ועראי במקרה  אינו  אחד  ליום אף  ה'פרזים' במקום  אדם  של  שהותו וגם  בחשבון, שהכל להשריש 

וענין. דבר  לכל  העת בזו מקומו וכאן כאן, להיות השמים  מן נשלח זה ליום אלא הנה', בטעות  נפל  'פלוני  אדם 

חיותו, היא ששם  נמצא שהוא מקום  בכל  להאמין אחד כל  שצריך זי"ע  מסאדיגורא האדמוה"ז  הרה"ק  שאמר וכמו

חיותו בטלה  אחר במקום הזמן בזה  היה זי"ע)ואילו  מרוז'ין הרה"ק בשם כן הובא ישראל .(באורות

הכתובמב. בלשון זאת טז)ורמזו א  'לבד (אסתר  של תיבות סופי שהנה המלכה ', ושתי עותה לבדו  המלך  על  ו'לא

הוי"הההמלכי ושת העות  שם הם כסדרו)' שעוותה(שלא היא המלכה  שושתי בשר בעיני נראה אם כי וללמדנו ,

העונש את תקבל  למען ושתי, תבוא שלא עליון גזירת היתה וזו זאת , היתה ה ' שמאת האמת אך המלך , לפני

מן  בשליחות  והכל  זאת, עשה הוא שלא שלו, וה'רודף' אדם לכל יצא וללמד  לאסתר, תינתן ומלכותה לה  המגיע 

נעשה ובשלמות.השמים בהידור הבורא רצון  שקיים  עליו תלון כי לך מה ולטובתך, ,

שאמרומג. ס"א)וזהו תרצ "א שהכל(או "ח העיקרית ה 'נקודה ' את בלב ולהעמיק  לשרטט כלומר, שרטוט', צריכה 'מגילה 

העלפן' קענסט äד נאר  'ווייל  ר"ת 'נקודה' כי  רשומות דורשי דרשו  וכבר שמים , לעזור)בידי יכול אתה  רק  ...(כי 

להורות מד . שמעון, אלא אינו  ובאמת כראובן האיש זה לו שנראה בפורים , המלבושים שינוי ענין את מבארים ובזה 

בעולם הנעשה כל  עלילות,נראהכי נורא מאת הכל  באמת אך פלונית, ובסיבה  פלוני, ידי על  שנעשה  לו

לפניו . הנרצית התכלית לידי להביא כרצונו הכל  מסבב שהקב"ה 

המציק שונא לו שיש לאדם נדמה  השנה  שבכל  מרדכי', לברוך  המן ארור בין  ידע  דלא עד 'לבסומי ענין וזהו

למצב  להגיע  צריך  ובפורים שלו. מרדכי' 'ברוך  הוא לו המיטיב פלוני גיסא לאידך הפרטי , המן' 'ארור והוא שלאלו,

שלו ,ידע - מרדכי לברוך המן ארור אוהבבין ולא  שונא לא  כאן אין מאת כי כולם הרעות ובין הטובות בין  אלא ,

ית"ש  לוהבורא להיטיב  או  להרע  וה 'מרדכי' ה'המן' זה  תחת .המסתתר

רבי  השרף להרה"ק המעשה, דבר את תבין עד מכאן רודפו שהיה דהו מאן היה  זי"ע מגאסטינין מאיר יחיאל 

בעושר תפילות לשפוך  השרף  החל  מיד למשכב, ונפל  היהודי חלה לימים מאד, במאד לו ומציק  ומיצר חרמה,

חרפתו שומע  שהרבי  מה  בשלמא מאד, ויתמהו העם כל  ויראו לזכותו, תעניות התענה  ואף  גברא, ההוא לרפואת

מן  שליח הוא אלא – אותי 'רודף' האיש  זה  לא להם , ענה  בעדו , שמים שערי יקרע  מדוע  אבל  ניחא, משיב ואינו

ניחא  מעשיו, יהיו  ומה החדש הרודף  יהא מי יודע  ומי  במקומו , אחר יעמוד זה ימות אם שליחותו, העושה השמים

תחבולותיו ... ואת אני מכירו שכבר  אחר  רודפי זה שיישאר  לי



פורים - הפרשה באר  áë

,äðäååùøã àøîâá(.àé äìéâî)÷åñôä(á ãë÷ íéìäú)

,'íãà åðéìò íå÷á äéäù 'ä éìåì'íãàïîä äæ
éùåãéç'ä 'éô ,òùøäò"éæ 'í"éøä(í"éøä éèå÷ì)äðäã ,

äæì äöòäú"éùäî ìëäù òãéù,àøèñì ùéù äî íâ

åðéúáåèì ú"éùäî ÷ø àåä íéîòôì òøäì çë àøçà,
,äòåùéä ø÷éò àåä äæù 'åðì äéäù 'ä éìåì' áåúëù äæå

ììë òøäì çë åá ïúéð àì áèéä äæ òãðùëåמה.

ההסתר מתחת ה' הנהגת לגלות – אסתר מגילת

éîéá'äá äðåîàá ÷æçúäì àîøâ ïîæä äìàä íéøåôä
,äùòð øùà ìë úà âéäðîä àåäå àøåáä àåä éë

íìåòä òáèå éø÷îî èøôå èøô ìëá
äðúùðמו äæáå ,

ïåâë ,ìàøùéì åùòðù íéñéðä øàùî íéøåô ìù ñðä
êøãì õåçî åéä íäù ,á"åéëå äëåðçã ñðå ,íéøöî úàéöé

,òáèäúåáéñ éãé ìò äúéä íéøåôä éîéá äìöää êà

òáèä úâäðä êåúá íéø÷î éôåøéöå úåðåùåàø àìù ,
øçàì ÷øå ,ãñçå äáåè ìë åììä úåòøåàîá äìéçúî
,íäá äðîèð ìàøùé ìù ïúòåùéù ìë éðéòì äìâð ïîæ

.äàìôðä äìöäá ÷ìç ùé íéø÷îäî ãçà ìëìå

äæåìàùé àì ,'åúòåùéì äôöî' íãàùë úåøåãì ãåîéì
,úåàéøáá ,äñðøôá éáöî òåøâ òåãî Y 'äðúùð äî'

á"åéëå ÷"ùæá íéâååéæá ,úçðáäùòî øåëæéå ÷æçúé àìà ,
ãñçá åîìåò úà ä"á÷ä ìäéðù êéà øúñà úìéâîã
óøéöå ,äëîì äàåôøä úà ãòåî ãåòáî ïéëäå ,íéîçøáå
úåãô ùéçäì òáèä êøãá íéðåù íéø÷îî íéø÷î
íôåøéö øçàù 'ìæàô'ä é÷ìç óåøéöå øåáéç ïéòëå ,äìöäå

øãäå øàô áåøá ãåä úðåîú úéàøðמזúåøåãì àåä êëå .

פוריםמה . וימ "י אז , שהיה  הארות נתעורר  המגילה קריאת ידי על  ושנה שנה בכל עדיין - הרי"ם ' ב'חידושי וממשיך

וכו' יעברו כח)לא ט  שכתוב(אסתר כמו אור שם  על נקרא ה )ו'יום' א יום(בראשית לאור שהיו ויקרא שהארות (ר "ל

יעברו) לא שכתובאז כמו  עמלק , בא אמונה חסרון וע "י א), יז שאמר(שמות מאמונה, ידים ברפיון ברפידים, (שםויחנו 

כתיבז) ולכך אחיזה , לו אין בישראל  מאירה אמונה ואם בקרבנו , ה ' יב)מהיש  שע"י (שם כלומר , אמונה , ידיו ויהיו 

נגדו . גברו אמונה  חיזוק 

תלפיות'מו. ב'מדרש  איתא לענין, אחשורוש)מענין אות א' חקוקים(ענף  בו מרובע עצם  חתיכת ע "י המן שהפיל  שהגורל 

דאדו [ובלע "ז  וכו' נקודות שתי שלידו ובצד  אחת נקודה אחד בצד קצוותיו, משש  כעין )Dice('נקודות' והוא

שלוש בו שיש  מהצד הזה הפור והנה, משחק] כל  בתחילת הזה, היום  עצם עד בהם משחקים שהילדים  הקוביות

– אחת נקודה כנגדו יש נקודות שש  שיש הצד  ומן נקודות, ארבע  השני בצד כנגדו  יש  יעלונקודות פעם  בכל  כי

שבע למנין הצדדים  עצמים שני  ג ' עם  אותו ערך הגורל את המן וכשערך  אחד (קוביות), ה'שנה ' את לקבוע  אחד ,

ובשנ אחת, נקודה בראשון למעלה  בידו ועלה שבחודש , ל 'יום ' ואחד  ה'חודש' את שלושלקבוע  בשלישי וכן שלוש, י 

ג')נקודות ג' א' ומצא (היינו עוד  חישב 'למעלה ', בגורל  עלה 'אגג' אביו שם כי לנצח בידו יעלה שבוודאי  המן וחשב ,

המלך, 'דוד' כתיבת ד', ד' ו' נקודות עלו  הפור  משליםשבתחתית הוא'"ו א"כ ז', למספר יעלו הנגדיים הצדדים שני  לעולם (שהרי

ג') פעמיים כנגד ד' ופעמיים הא', טוב,כנגד ואינו  – 'למטה' ישראל  של  שמזלם והבין עיניו, במו  זאת לראות שרצה  ,אלא

הפור  את הפך כן בתחתית,(הקוביות)על למטה שנמצא ה'דוד' את דודלראות עלה  הפור, את שהפך ברגע ובו 

למטה ירד והוא  ע "כ .למעלה  ,

לרעך, שיש והחסרונות הרע את לראות תהפוך אל  מרומם, ומזלך עולה כשמצבך לאדם, ללמד שבא בזה , וביארו

הכל ... את ואיבד 'המן' כך עשה  כבר  כי

אומר מז. היה  זי"ע  הרי"ם ' ה'חידושי אסתר)הרה"ק  מגילת הרי"ם לבית (ליקוטי אחד נכנס ושתי את הרגו  כאשר  וז "ל . ,

מיט אריין קאפ אין נישט מיר 'האק  בו שגערו מי היו ושתי, את המלך שהרג הלומדים לפני וסיפר  המדרש

שטותים' שטויותיך)דיינע עם ראשי  את תבלבל שלא (אל ביהמ "ד מיושבי היו בוודאי המלך לבית אסתר נלקחה כאשר  וכן

ולשטותים לנו  מה באומרם ותרש דבגתן במעשה ענין שום מצאו  לא כן כמו אלו , מדברים  לשמוע (שטויות)הסכימו

רחמיו ברוב שהקב"ה  המקרים, צירופי כל להם  להתברר החל  המלך' שנת נדדה כאשר ההוא 'בלילה אולם  הללו ,

שושתי  מרום בשמי המלאכים  הרעישו למלכו שלש  בשנת וכבר  הטבע , בדרך המלובש בנס למכה רפואה הקדים

יב :)תהרג במגילה את (כמבואר  יציל  שמרדכי נסתבב וגם מכליה, ישראל בני את  להציל  במקומה  אסתר שתבוא כדי  ,

את  לתלות למלך' 'לאמר המן  הספיק  לא וממילא כתבוהו  הזכרונות בספר  ורק שכר , תשלום שיקבל  בלא המלך חיי 

נס '. של 'תקפו  ומשם  ביקרו' חפץ המלך אשר באיש  לעשות 'מה המלך  שאלו מיד כי העץ , על מרדכי



פורים - הפרשה âëבאר 

íìåòמח,àìôð ïåáùçá åãìç éîéá åîò òøàé øùà ìëù ,
øáòù äîì øåù÷å êééù íéîé ùãåçë éðôì ìáñù äîå
,íééúòáù ÷÷åæî úçà äù÷î íìåëå ,òåáù éðôì åéìò
äðåîàä úåëæáå ,äçîùáå äáäàá ìëä úà ìá÷é àìéîîå
äáøãàå ,íìåòä òáèá øúñää êåúáù øåàä úåìâì äëæé

åæ äðåîàá ÷æçúäì øùëåî úò àåä ïîæä äæáøúåé)

(íéìåâî íéñéð åéä æàù ïñéðîïåçèáäå äðåîàä ïéð÷ ø÷éò éë .
àìà åðéàêåúîøúñää

êåúîמט äàáä äðåîàä éë ,

úçâùä úà åéðéòá äàåø íãàä øùàë ¯ 'øåàä úééàø'
'äðåîà'ë úáùçð äðéà åéñéðå 'äנ.

êøãáå'øôåñ íúç úåùøã'á àúéà äæ(:áñ÷ à"ç)øàáì
ì"æç åøîàù äî(.èë úéðòú)ñðëðùîøãàïéáøî

Y ìàøùéì íéñéð éîé' é"ùøéôå ,'äçîùáçñôå íéøåô.'
éë ,øãàì ïñéð ïéá ùé ìåãâ ùøôä éë ñ"úçä øàáîå
,íéøöî úàéöéá Y òáèä êøãë àìù ñðä äéä ïñéðá

דמה יהא, שכך נותנת הדין ששורת כמי נראה  היה בזמנו וחד חד כל  שאירעו המאורעות שכל  אלא עוד  ולא

שהמורד  - המלכים משפט  הוא כן הרי  אחשוורוש ב'מלך' כגידין  קשים דברים הטיחה אשר  על  ושתי את שהרגו

שגידל מה וכן חידוש , כלל בו  אין ותרש  מבגתן אחשוורוש  את מרדכי שהציל  מה  וכן להמית, דתו אחת במלכות

שכל דמילתא, כללא המלך. סריסי ותרש  מבגתן חייו את שהציל  עבור זאת עשה הרי – מרדכי את אחשוורוש 

ממעל . משמים נפלא בחשבון היה  שהכל איך ראו לבסוף ורק  בטבע , מלובש  היה  הנס 

כזו(שם)ומוסיף  צדקת אסתר שנלקחה גדולה  תמיהה  הייתה ואסתר  מרדכי בימי שאז  כמו  וז"ל . הרי"ם החידושי

שלא  אחר ברחוב מרדכי הלך לא ולמה לו, ישתחוו שהכל  כך כל המן נתגדל  ולמה  התמיהות, וכל  ערלים, לבין

נגדו המן)יזדמן מעתה .,(נגד התמיהות כל  יתיישבו  כן  השמים . מן רבה  בהשגחה  שהיה  - הכל  נתיישב  כך  עכ "ל .ואחר

בשו"ע מח. שנכתב במה  לבאר שליט"א הגדולים  מן אחד אמר ונחמד  יקר  סי"ז)דבר תר "צ המגילה(סי' קריאת בעניין

לא  עדיין אחד פרק רק לפניך עומד כאשר כי הנס ', להראות כאגרת ופושטה  קורא שהקורא ישראל כל 'מנהג 

המגילה, את לפשוט הנהיגו ולזה הנס , את רואים  אזי כאחד המגילה  פרקי כל  בהצטרפות ורק הנס , ללמדנוניכר

כולה 'התמונה' בכל  להביט  צריך  אלא  עצמו  בפני אחד  פרט  על רק להסתכל אפשר רקשאי המגילה נכתבה  ולא ...

החיים . תהלוכות ולכל  כולה השנה לכל ממנה  ללמוד עלינו אלא לשעתה ,

זצ"ל.מט שניאורסאן שמעון ברוך הג"ר  בשם  מפורסם  טשעבין)הנה  ישיבת לתשלומי (ראש חוכה  כל  'ואשרי הזמר לפרש 

הדבר, וטעם מכפל , פטור  וה'גזלן' כפל , משלם  שה 'גנב' תורה  אמרה דהנה  בערפל ' שוכן סוכה כל מאת כפל 

רק משלם לכן כל  לעין מעשיו  את  עושה הגזלן שהקב"הקרןכי אף – הרואים מעין מעשיו מסתיר הגנב ואילו  ,

– הכל  את רואה רואה  אינו כאילו מעלה של עין  עושה  ישלםהריהו  ט"ו)כפלתשלומי לכן פרשה  משפטים דר"י ,(מכילתא

ושעה, עת בכל  רואה מעלה  של  שעין ומאמין שהמכריז  ק"ו  כן אם פורענות, ממידת מרובה  טובה  שמידה  ומכיוון 

לא  ברואיו על  הבורא שהשגחת באמונתו איתן עומד הוא – עליו מהביט  פניו  ה' הסתיר כי לו שנראה  בעת אף 

השמים . מן כפליים בכפלי שכרו ישולם זה  אדם מעולם, פסקה 

ביאורו חוכה וזה כל יזכהואשרי כי ועידן, זמן בכל  לה ' מצפה – החוכה כפל ,אשרי סוכהלתשלומי כל –מאת

שהקב "ה הוא מאמין כי כפל , יקבל  ומדוע  העולם. על  ומשגיח ומביט הצופה הקב "ה סוכהמאת הכל ,כל את רואה –

שהקב"ה הוא יודע  בחשכות, - כערפל  לו כשנראה  בערפלואפילו יתברך.שוכן ממנו כפול שכר  מקבל  הוא הלזה 

היתה שעה באותה כאמור שהרי ימים, ב' הפורים בחג  יש  שלכן זצ"ל היילפרין אלחנן ר' הגה"צ  ביאר עפי"ז

עמו את  ה' 'שכח' וח "ו רואה, אינה  מעלה  של  עין כאילו מחשבה  לידי לבוא יכולים  והיו ישראל, לבני  הסתרה

כן  על  וישיעם, להם  דואג שהוא להשי"ת ובתפילה  באמונה התחזקו ואפ "ה  והמן, אחשורוש  לידי ומסרם ישראל 

יו"ט . של ימים  ב' וקיבלו כפול  לשכר זכו

עולם'נ. כהונת 'ברית בספר ביאר פ"ז)ובזה  אסתיר הסתר  הגמרא(מאמר דברי יד.)את טבעתו(מגילה  את המלך ויסר

לא  שכולן  לישראל  להן שנתנבאו נביאות  ושבע  נביאים ממ "ח יותר טבעת הסרת גדולה כהנא בר אבא רבי אמר

וז "ל . למוטב, החזירתן טבעת הסרת ואילו  למוטב הטבע ,החזירום בעולם  מתלבש  הנס  בהיות הטבעת הסרת גדולה

ושבע נביאים מ "ח  מבחינת  יותר ודאי למוטב' 'מחזיר וזה  ממנו , שלפנים מה  ויתראה  הטבע  כיסוי יוסר הכי ואפילו 

הנבואה  בחינות שהיתה  ע "כ .(שלהם)נביאות לגמרי, הטבע  מן שלמעלה  את ממה  שמוצא במי ה'גדולה' עיקר כי

למוטב '. ש'חזר  כמי נחשב  זה שבעולם  ההעלם בתוך ומגלהו  הטבע  בתוככי הקב"ה



פורים - הפרשה באר  ãë

øúåé ìåãâ åîåñøô äæë ñðå .óåñ íé úòéø÷åéôìäòù,
(ñ"úçä ïåùì ïàëî)íå÷î ìëîå'ä úçâùä íñøåôî åðéà

.äòéñôå äòéñô ìë ìò úåéãéîúá,øãà éñéðá ìáà
íãà úìåòô íåù äéä àìå åòáèî øáã äðúùð àì
ùåøååùçà úãåòñ úìéçúî íéøáãá ïðåáúîäå ,íäéðéá
úâäðäáå äàìôð äçâùäá äàøé äìéâîä äùòî óåñ ãò

.íìåòä éøãñ

êéùîîå,ñ"úçäøùàë íéîùä úëøòî ä"á÷ä äðéù

àìà ,íåéå íåé ìëá åðîò åúìåòô àåä ïë

äçîùá åá íéáøî ïë ìò ...åñéðá øéëî ñðä ìòá ïéàù

.åðéìò úéèøôä àøåáä úçâùä øúåé åá øëéðù Yåðééäå
óåñé àì íøëæå íéãåäéä êåúî åøáòé àì íéøåôä éîéå'

'íòøæî(çë è øúñà)Y úåðéçá 'áá.àìë øøåòúéù
.åúçâùäå íéòã íéîú úåàìôð æ"éò øéëéå íéøåôá íãà

'éðùäåìëáù íéãåäéä êåúî åøáòé àì ,ùîî ìòåôá
äæ ñð éë ,àåä ïë ïééãò øåãå øåãäéäù äùòî åðéà

¯ 'íéãåäéä êåúî åøáòé àì' ¯ àìà ,äéä øáëãòù
úîàá ,àãéøâ òáèë äàøðå íìåòá äùòðä ìë íåéä
ø÷éò åäæå ,ìàøùé ìù ïúáåèì àìôð ïåáùç åá ùé

ï"áîøä ù"åîë ,åðúðåîà(àá 'øô óåñ)ïéîàî åðéàù éî
.'ä úøåúá ÷ìç åì ïéà äæáäæá 'äçîùá ïéáøî' ïëìå

åîò ä"á÷äù ïéîàî íãàùë éë ,ùãåçäéîé úöåøîá)

(åééçåéáà ìòùå ãòö ìëáå ,åîò áéèéäì òâøå úò ìëá

äìäöå äçîù åáì àìîé ,åì áéèéäì åéìò çéâùî åîåçø

.'äì ïðøå ìéâá

äîëåäðùîä ïåùì ùøôì ãçà ïåðâñá åàáðúä íé÷éãö
(.æé äìéâî),'àöé àì òøôîì äìéâîä úà àøå÷ä'

,øîåìë ,äúìéçúì äôåñî äìéâîä úà ãîåìä éëøçà

øáëùäàøúàìãåâ,ñðäïî ìòôúî àåä éøäå
äðåîàä úéìëú éë ¯ 'àöé àì' ,øáòá åéäù úåòøåàîä

äáåèì ìëäù øúñää ïîæá íâ òãéùנאæîøð äæå .
ãåòù ,à÷ééã øãñä ìò äìéâîä úàéø÷áíøèáíéàøðù

äáåèì ìëäù ïéîàé ú"éùä éñéð åéðéòìנב.

êëå'éåì úùåã÷'á ò"éæ áåùèéãøàáî ÷"äøä øàéá
(äðåùàø äùåã÷)íéîù íù øëæð àì äæ íòèîù

,äñåëîå úøúñåî äúéä àøåáä úâäðä ìë éë ,äìéâîá
éôåøéö ìëá ïðåáúé øùàë íðîà(éôåøéö åðééäå Y úåáéúä)

àåäå ,äøéáì âéäðî ùéù ïéèéùä ïéaî äàøé íéø÷îä¦¥

úéèøô äçâùäá íéùòîä ìëì äùòéå äùåòå äùò åãáìנג.

êëåïøäà úéáä ÷"äøä ùøéô(íéøåô ìù äãåòñá ä"ã :æñ)

åøîàù äî(.ä äâéâç)åðéà íéðô øúñäá åðéàù ìë'
,'íäîåðéàù ìëùä úòùá àöåîøúñää úàíéðôìù

àìà øúñä åðéà äæ 'øúñä'ù ïéîàî åðéàù ,ä"á÷ä
éøä åéìò äçâùää éëøãîìàøùé ììëî åðéàìë éë .

ïäå äáåèä úòùá ïä ãéîú øåëæì éãåäé ìù åðééðò
.'ä ãéî àåä ìëäù å"ç êôéäì

øáëååøîà(à à 'ç÷ì óñåé' ïåîã÷ øôñ 'ééò)íù äðäù
äìéâîá íéîòô 'á æîåøî ä"éåäúåáéú éùàøá

¯éàåá'äêìî'åïîä'äíåé'(ã ä)àöåé ïëå ,ä"éåä ú"ø

'גםנא. דבר כל  על  שלומר אומר , היה  זצ"ל  ציינווירט  נטע  רבי שהרי זוהגה"צ עמלק, מחיית קיום  הוא לטובה '

'כל  ולהכריז  לעמוד  'המן' של  דרכו לי'.זהזוהי שווה איננו

זי"ע נב. מאוסטרובצא הרה "ק ע "ז  ה )הוסיף פורים מאיר הנכרים(בית אצל  גם מצויה הנס לאחר דאמונה שאת, ביתר

שכתוב וכמו העולם, אומות יז)בני מתיהדים',(ח הארץ  מעמי שהם'ורבים ישראל בני של מתחזקיםומעלתם 

נסתרת, וההשגחה  ארץ מכסה  שהחושך  בשעה  גם  החיים  בחי בשכרבאמונה  ההסתר, תחת גדול  אור שיש  ומאמינים

עין. כהרף  ה' לישועת יזכו  האמונה 

טוב נג . היום  שם נקרא מדוע הידועה , הקושיא בזה  בעת ותתיישב המן שהפיל  הגורל  זה  הפור שם על 'פורים '

ההצלה , נס  על ולא  נקראיםצרה  המועדות  כל  הנסוהלא שם  שנאמר על  הפסח חג  כגון כז), יב 'ואמרתם(שמות

אשר לה ', הוא פסח 'כיפסחזבח  - הסוכות חג וכן במצרים', ישראל  בני בתי ישראל'הושבתי בסוכות על בני את

ג) כג  על (ויקרא בחנוכה בו וכיוצא והרבהשחנו, הפור, שם  על  שנקרא בפורים נשתנה  ומה בכסלו , בכ "ה  המלחמה  מן

לומר, יש האמור  פי ועל  בזה . נאמרו  בהשגחהתירוצים האמונה  את להשריש הוא  הפורים  יום  ומטרת שתכלית

באהבה , הכל  ויקבל  אותו אופפת חשיכה כשעדיין הסתרה  בעת  גם מורהעליונה  זה  דעתוועל  שמבטל  - ה 'גורל ' ענין

מח את לגמרי השי"ת,ומוציא  על  רק יהבו ומשליך וחשבונותיו, כי שבתו  ולגלות לפרסם  - 'פורים' היום נקרא ולכן

הנהגת  מערכת בכל  קטן כ 'בורג' אפילו נחשבים  אנו  שאין להבין לעבוד נקח ממנו כי  – ותכליתו יום  של עיצומו זהו 

ומדוקדק . טוב בחשבון ממעל  מתנהל  והכל ה', בידי ורק  אך  ונמצא תלוי הכל  רק  העולם,



פורים - הפרשה äëבאר 

íùä óåøéöúåáéúä éôåñî'ë ¯é'úìëä'éìàå'òøää

(æ æ)ïîæåî àåä ÷øù äìòîä íåøá àöîðùë ïäù æîøì ,
äúìë éë àú÷éîò àøéáá àöîðùë ïäå êìîä ìà àåáì
ìëä àìà åúîçîå åçåëî äæ ïéà ãéîú ,äòøä åéìà
æîøå ,äòù ìëáå úò ìëá åéìò çéâùîä 'ä ãéî àåä
ïéðòå øáã ìëá àöîð ä"á÷ä éë òãú ïòîì ,øáãá ùé
ìù åòöîàá åðéìò øáåòä ìëå ,åôåñ ãòå øáã úéùàøî

àåä 'ä ãéî øáãנד.

המגילה במעשה  פרטית השגחה  נפלאות - המלך בדבר 

äðääìéâîä úéùàøá áéúë(â¯á à)êìîä úáùë'
,äøéáä ïùåùá øùà åúåëìî àñë ìò ùåøååùçà
àðìéååî à"øâä àéáîå ,'äúùî äùò åëìîì ùåìù úðùá

ò"éæ(á à"ô äìéâîä ìò åùåøéôá),'éðù íåâøú'ä éøáã úà
àñë ïéòî úåëìî àñë åì äéä ä"ò êìîä äîìùù
å÷åæéð øöðãëåáðå äòøô åéìò åáùé øùàëå ,äìòî ìù
ìò åúåìòá éë ,'äëð äòøô' àø÷ð éëä íåùîå] åùðòðå
,àñëä ìò èåøç äéäù äéøàä úøåö åùéëä àñëä
ñë ìò ùåøååùçà úåìòáå ,[åìâøá òìåö äùòð äæîå
ãçôù àìà ,äæë àñë ìò áùéì äååàúä äëìîîä
äî ,åéîãå÷ åá å÷æåäù àñëä åúåà ìò áùéì åæçà
÷øå åäåîë øçà àñë åì åðáéù 'íéðîåà' ùôéç ,äùò
,åæë äù÷ äëàìîì íééåàø íéðîåà åàöîð ïùåù øéòá
,íéðù ùìù êùîá óñëðä àñëä úà åðá åììä ïëàå
øøáúð êìîä ìëéäì åøéáòäì åàáùë íúãåáò øîâá

åøéàùäì åçøëåäå ,åîå÷îî åøéáòäì à"àùïùåùá,

ïùåù äëôäð æàîå ,åáùåî íå÷î úà êìîä íù òá÷å
äøéáä úåéäì('äøéáä øéò'á áùåé êìîä éøäù)áéúëã åðééäå ,

åúåëìî àñë ìò ùåøååùçà êìîä úáùë'ïùåùá øùà

'åëìîì ùåìù úðùá äøéáäøéò'ì ïùåù äúùòð æàù ,
,'äøéáäïùåùá äéä éãåäé ùéà' éë ,äæ ìë úéìëúå

êìîä úéáá åìéãâäì åöøù ïååéëîå ,'éëãøî åîùå äøéáä

åøéòì äëåìîä ìë äøáò ïë ìò ,êìîä øòùá áùéì Y

éëãøî ìù.

ïðåáúîääî éëå ,àãç äòùë íîåúùé äæ äùòîá
ìåëé éëãøî äéä éëä íåùî éàå ,ùòøä ìë
äéä íùå ,äðéãîä úøéá ìà åðëùî ÷éúòäìå øåáòì
äçøéèä úà óàù ,åøåàéá àìà ,'êìîä øòùá áùåé'
äååàúéù ááéñ ïëì ,éëãøîî òåðîì ä"á÷ä äöø úàæä
äîìù ìùë úåëìî àñë åîöòì úåðáì ùåøååùçà
çøëåéå ,ïùåù øéòá àìà êëì íéçîåî åàöîé àìå ,êìîä
à"àù äìâúé óåñáìù ïôåàá ,àñëä úà íù úåðáì
êôäéú àìéîîå ,íå÷îì íå÷îî äæë ìåãâ àñë øéáòäì

.'äøéáä ïùåù' úåéäì 'ïùåù'êøèöé àìù éãë äæ ìëå

ïàëîå ,íéëøãá ìèìèéäìå øéòì øéòî ãåãðì ãçà éãåäé

ìëå ,ìàøùé ììë øåáò àøáð äæä íìåòä ìëù ãîìð

àéìôäì ÷ã÷åãîå èøåôî ïåáùçá àéä íìåòä úâäðä
,נה

,íúéøçàá ìàøùé éðáì áéèéäì éãë ìëäåãîìé ïàëî

åáì óòæé àì ,íå÷îì íå÷îî ãåãðì çøëåäù ùéà ìë

äàøå àåá ,íéîùá äæá ùé ìåãâ 'ïåáùç' éàãååá éë

...éëãøî ìù êøãä úãéãðî òåðîì ä"á÷ä ááéñ äîë
נו

סופר נד. החתם  הרה"ק  אמר ז:)וכך מגילה  הש"ס, שכתב(על מה פי על הוא יתירה, לשמחה  הזה  יום שקבעו  מה 

אנן , אחשורוש  עבדי ואכתי וצרותינו ענינו  בימי שגם  נדע ממנו כי משום לקח, יוסף לאבהקדמת מקום  מכל

ושלום חס  לכלותינו ממנו השגחתו  לנחםהסיר אלא נברא שלא משום  יין, בשתיית כך כל  שדקדקו נ"ל  הטעם ולזה .

דעתם לפכח נפש ולמרי ע.)אבלים משמחו(סנהדרין אדם  של  צרותיו  בימי שאפילו  הזה כיין שנהיה סימן לנו להורות ,

יעזבנו . ולא יטשנו לא כי ה ' על  יהבינו כל  ונשליך ושעבודינו  צרותינו כל  נשכח אנחנו כן דאגותיו, ומשכחו 

שיעור היה  ושלום  חס צרה בעת היה כאלו יין, כך כל לשתות בעצמו ישער אחד כל וא"כ  בלשונו- שם וסיים

שם על  המתוארים  ענינו  ימי היינו  המן' ארור בין ידע דלא 'עד והיינו  ישתה, ככה  ומשמחו , מפקחו ההוא היין

שלנו . הישועה ימי שהם  מרדכי' ברוך 'לבין המן, של  ארירותו 

הרמב"ם נה. שכתב מה  המשניות)וידוע  לפירוש היופי (בהקדמה כליל ארמון לבנות אחד בלב הקב"ה  שיכניס  שיתכן 

יבוא חסיד, לאיש מזומן  ההוא הארמון שיהיה הימים'ואפשר  הקירות באחרית מן קיר  בצל  אחד  יום ויחסה 

והסיבה הישועה  דרך את הקב"ה  לו הגין מקודם  שנים וכמה כמה  שכבר והרי ממות', להינצל  סבה לו ויהיה ההם ,

לחיים . להצילו

בגמ 'נו . טו :)איתא המקום(מגילה ירגיש  אולי אומר מנסיא בן שמעון רבי וכו', המן את  שזימנה אסתר ראתה  'מה 

' רש "י, ופירש  נס ', לנו בכבודי ויעשה ולזלזל  זה רשע להחניף צריכה  שאני היא,ירגיש רבתי תימה  ולכאורה .'

לביטול  רחמים  לעורר זכות מצאה  ולזלזלשלא לרשע להחניף צריכה  שהיא זו ב'טענה' אלא נס  ולעשות הגזירה



פורים - הפרשה באר  åë

ãåòáéúëãë ,'úéèøô äçâùä' ïéðò åðéöî(å ÷øôá)

àéáäì øîàéå ,êìîä úðù äããð àåää äìéìá'
ø÷é äùòð äî êìîä øîàéå ...úåðåøëæä øôñ úà

,'øöçá éî êìîä øîàéå ...äæ ìò éëãøîì äìåãâååúåàáå

êìîä úéá øöçì àá ïîäå Y òâøàåáé êìîä øîàéå ,
øùà ùéàá úåùòì äî' êìîä åì øîàéå ,ïîä àåáéå ¯
åô÷åú ïàëîå ,áéùäù äî áéùäå ,'åø÷éá õôç êìîä

àúìçúàå ñð ìùäéä íàù ¯ äæçð äúòå .äìåàâã
ïîäïëì íãå÷ íéòâø äîëá åìéôà àåáì íéã÷îäéä ,

ø÷é äùòð äî' êìîä úìàù úà ïåìçì ãòáî òîåù
äìåãâåéëãøîìêìîì äðåò äéä àìù àèéùôå ,'äæ ìò

úðååëù ïéáî äéä éøäù ,''åëå úåëìî ùåáì åàéáé' Y
,êãéàì .åàðåù éëãøî úà ãáëìå ø÷ééì àéä ùåøååùçà

ïîä äéä íàíéòâø äîëá 'éôà àåáì øçàîèøôáå]
,äìéì ïåùéàá êìîä ìà àåáì ïéà õøà êøã úãéîîù
àì ,[äøåùä úà äì÷ì÷ éëãøî úà åúàðùù àìà
,'øöçá éî' ùåøååùçà ìàùù äòùá øöçá ãîåò äéä

íù åéäù íéãáòä ãçàì íéàøå÷ åéäù àøáúñî éæà
ùéàá úåùòì äî' åìàåù êìîä äéäå ,äòùä äúåàá
åì ÷éðòäì ¯ åéúåâùä éôì äðåò äæ ãáò äéäå ,''åëå
úöòë áéùî äéäù ì"úà óàå ,åá àöåéëå äðúîá äãù
,ìáà ,ïîäì äìôùä ììë äæá äéä àì íå÷î ìëî ,ïîä
åúòá' êìîä øöçì òéâé ïîäù ááéñ úåáéñä ìë ááñî
,àú÷éîò àøéáì àîø àøâéàî ìåôé íùîå ,ùîî 'åðîæáå

.íîåøúäì ìàøùé ïø÷ äìéçúä æàîå

óéñåî'í"éáìî'ä äá(ù"ééò âë á)úåëìîä êøãî éøäù
ìéöéù éîì 'êìîä ãéë' áåè øëù ãéî íìùì
åîò äùòð àì' ïàë åìéàå ,íééçì äúéîî êìîä úà

'øáã(úåðåøëæä øôñá áúëð ÷øå),äæä øáãë ïëúé êéàå ,
ìéöäì äøö úòì åøëù øîúùð 'úéèøô äçâùä'á ïàëå

íéãåäéì äìöäå çååéø ¯ ìàøùé éðá ìë úàå åúåàנז,
äéä àì ,äùòî úòùá åìåîâë åì íìùî äéä åìéàå

äøö úòá åì øæåòנח.

ואין  הוא אמונה 'א-ל  הקב"ה  כי אלא, הלזה. הקטן הדבר יוסיף  ומה  יתן מה ח"ו זכות שום  אין אכן ואם  בכבודה ,

משפט ', דרכיו כל  כי עליועול  שנקצב  מה  וכפי השערה , כחוט מדוקדק חשבון לפי אלא  צער לאדם  נותנים  ,ואין 

לא  וממילא הגזירה, בחשבון אינו בכבודי ולזלזל  להמן להחניף  זקוקה שאני זה  צער שמא אסתר, אמרה  כן על 

ב "ה המקום הנהגת הוא כן אך  ולאבד, להרוג להשמיד ח "ו הדין שורת אם ואף  להתקיים, הגזירה להוסיףתוכל  שלא 

מלעילא הנגזר מכפי יותר צער של  קורטוב .אפילו

דאיתא מהא ללמוד יש ו)וכך  ק ולעמוד (בר"ר  להיקהל  ליהודים המלך נתן אשר נכתב בהם  השניות' ה 'אגרות שהנה 

בו ' ועשרים בשלושה  סיון חודש  הוא השלישי 'בחודש  ונשלחו נכתבו  נפשם  ניסן)על  בט"ז נתבטלה  כבר שהגזירה  ,(אף 

היה הזמן אותו ובכל  השניות, לאגרות ועד ניסן בי"ג הראשונות האגרות שנכתבו מעת חלפו  יום ששבעים נמצא

חסד  המצריים שעשו יום 'שבעים  בשכר  להם  ניתנו אלו  יום שבעים  כי חז"ל , ואמרו ישראל, לשונאי  וששון שמחה

אבינו' יעקב ג)עם  נ והרי(בראשית מדוקדק, ובחשבון  במשקל  במידה  היה  הכל  לישראל  שהיה  צער של  ורגע  רגע  .שכל

ברגענז . אפילו  המוקדם את איחר ולא המאוחר את הקדים  ולא מדוקדק  בחשבון הישועה את הכין שהקב"ה  והיינו

ישראלכמימרא. בר לכל  נפלא  לימוד  פלוני,ומכאן ענין על  תפילות הרבה כ "כ  שפכתי כבר לאמר, יתאונן בל  ,

מהתפילות  טובה  תוצאה כל רואה  אינני מדוע לבוא, ישועתי קצה נראית  לא ועדיין הרבתי, טובים מעשים  הרבה כ "כ 

כי וכיו"ב, עליךוהסגולות הבאה  הטובה נתרבית כמה  ותראה  יום  יבוא  הנכון, וזמן לעת ומצניען  סופרן הקב "ה  אדרבה 

זו ... המתנה  בעד 

העקיצהנח. בצער הרגיש וכאשר שנתו, באמצע פרעוש  שעקצו  זי"ע  הק ' הבעש"ט מרן תלמידי מגדולי באחד מעשה 

הארץ , על נשפכו המים ורוב פיה, על  נהפכה ידים  לנטילת למיטתו סמוך שהכין והקערה  ממיטתו בבהלה  קפץ 

לוחשות  גחלים  שהיו והבחין קרה, מה  לבדוק  ממיטתו ויצא הכד , בתוך שנשארו המים  שארית עם  ידיו נטל  מיד

ובלבו הבית, כל  את ומכלה  בהם אוחזת האש היתה  הגחלים  את ומכבים נשפכים המים היו  ואלמלא לבגדיו, סמוך

גדול ונס נפלו מיטתו  גבי שעל  הבית שקורות הבחין למיטתו חזר  כאשר ויהי עמו, שעשה  הנס על  להקב "ה הודה

לרבו סיפר למחר זה. אחר בזה  הקב"ה  עמו שגמל  הניסים שני על להקב"ה הודה עתה ריקה . המיטה שהייתה הוא

בהקב"ה, באמונה  שחי מי כי האמונה, בגלל  לכך 'זכית ואמר הבעש "ט נענה עמו , שאירעו הניסים שני על  הבעש "ט 

המעשים שכל  לו  שמראים זוכה אזי הוא, פרטית בהשגחה  הטבע  כל  ואף מאליו , המתרחש  דבר  שום שאין ויודע

כי  רואה  ואינו עליו, שפיר מצבו  כשאין – השינה מתוך  אף ייאמר, ולדידן השמים', מן ניסים  הם  עמו  המתרחשים 



פורים - הפרשה æëבאר 

ורווחה פדות המציא הצרה מתוך - הוא ונהפוך 

áúëò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøää"ã .áì óã à"ç ,úåùøã)

(áéúëì"æç åøîà äðäã(.àì äãð)ñðä ìòá ïéà'
åðééäå ,'åñéðá øéëîäø÷î äæéà äø÷é úåáø íéîòô éë

ïîèð íéøáãä åìà úçúù øéëî åðéàå èøôì åà ììëì

äìöäå äòåùé äæéà
úàæäנט úøâàä éøáãá äàøð ïëå ,

íéàöåî åðà äìéâîä úéùàøá éë ,øúñà úìéâî ¯
éúùå úà âåøäì êìîì õòéé òùøä ïîä äæ ïëåîîù

'äðîî äáåèä äúåòøì êìîä ïúé äúåëìîå'(èé à),
éúùå úçú êåìîì àåáú åúáù ïååëúäùëøúñà íåâøú)

(à äàìù éã àìå åúöò úà ä"á÷ä êôä ìòåôá êà ,
àìà ,éúùå úâéøäî äðäðæ"éò à÷ééãøúñà äúìò

.õòä ìò úåìúäì åì äîøâù àéä àéäå äìåãâìïéáîäå

äéä éúùå úâéøä éë ïéáé(ñð)'óåñ íé úòéø÷' ïéòë

åñéðá øéëî ñðä ìòá ïéàù àìà.ùøúå àðúâá ïëå
êôä ä"á÷ä êà ùåøååùçà êìîá ãé çåìùì åù÷éá

,õòä ìò íúåà åìúå íðåöø úàéãë äæ ìëåáúëéù
úòä àåááå êìîä úà ìéöä éëãøîù úåðåøëæä øôñá
äìéìá' ïë åîë ,ïîä úìôùä íò ãçé åøëù ìò àåáé
õòä ïéðòá êìîä íò øáãì òùøä ïîä òéâäá 'àåää
éëãøî úà úåæáäì äöøå ,÷éãöä éëãøîì ïéëä øùà

,åá ãé çåìùìå êìîä éðéòáìòô àéää úòá à÷ééã

ì¯àçøëåäù ¯ íéòùø éðø÷ òåãâìå ÷éãö úåðø÷ íéøäì
àìà ãåò àìå ,øéòä áåçøá éëãøî úà áéëøäì ïîä
øàôúäå íé÷çùì äúìò ïîä ìù åúååàâù äòùá à÷ééã

'êìîä íò éåø÷ éðà øçîì íâå' øîàì(áé å)åîò áùéì
,åúãåòñáíùîå ,ìëä êôäð æàêë .åúúéî ìà êìä

øéòå øéò ìëáå äðéãîå äðéãî ìëáù äòøä åúøéæâ íâ
íéãåäéä ìë úà ãáàìå âåøäì ãéîùäì úã ïúðéú
äîä íéãåäéä åèìùé øùà àåä êåôäðå äìèáúð

íäéàðåùá(à è øúñà).

לב  לנשברי  ה' קרוב – לה  אין כי

àúéààøîâá(.æ äìéâî),íéîëçì øúñà íäì äçìù'
éëå ,øåàéá êéøö äøåàëìå .'úåøåãì éðåáúë
¯ ø÷éå ãåáë äîöòì óéñåäì ú÷ãö äúåà äùôéç
ùé øùôà êøãáå ,úåøåãì úéøàùå íù äðîî øàùéù

,øîåìäîåúé äúåéäá áöîä ìôùá äúéä øúñà éë

,íàîå áàîøàùéú ãéîúù äàøð äéä òáèä êøãáå
óåñáìå ,úåìôùáéãî úëìî úéùòðù ,äëøã 'ä çéìöä

íééçì úåîî ìàøùé ììë úà äìéöäå ,ñøôåúàæå ,
åùàééúé ìáì íäéúåøåãì ìàøùé éðáì òéãåäì äúöø
éùå÷ä é"ò äáøãà éë .àåäù áöî ìëá å÷æçúéå ,íìåòì

øää ùàøì òéâéå äìòúéס'íéîëç éúôù'á øàéá êëå .

פרעוש לו)אם  הדומה 'אדם' שהכל(או הבורא בהשגחת להאמין יתחזק שנפלו , ביתו וקורות שנשפכו מים  שעוקצו,

דבר לכל  מפורט וחשבון מיוחד טעם ויש הסיבות, כל  מסבב יתברך הוא שרק בהשי"ת ויבטח מדוקדק , בחשבון

בעולם . המתרחשים ומקרה 

זי"ענט. ה'סטייפלער ' הגה"ק  כתב אשר ומרפא צרי דברי לך פ"ו)והא ח "ב עולם במגילה(חיי חז"ל  אמרו וז"ל , (יג :),

הפסוק א)על  ג הקב"ה(אסתר שהקדים אחר הדברים , אחר מאי וכו ', אחשורוש המלך  גדל  האלה הדברים 'אחר 

ומבואר , למכה . רפואה לישראל  מקדים הוא ברוך הקדוש  כי עלרפואה ', שבא  וסבל  צער כל ועל  צרה  כל שעל

הצרה שבאה  מקודם עוד  מוכנה רפואה  כבר יש  והתיקון.האדם, הרפואה  את לראות לזכות רק וצריך ,

לאמר, לצאת ומוסיף מוצא  שאין לו  כשנדמה גם  במיצר, בהיותו  ביאוש יפול  שלא  וחיזוק עידוד הוא  הידיעה  וזאת

ולא עין, כהרף  השם לתשועת תמיד  ולצפות שמים , לשם  ובמצוות בתורה  ויעסוק רחמים , ויבקש  יתפלל  רק מהסבך ,

ושלום חס  כלל ביאוש וכו '.יפול

מוצא  שום אין כי לו  ונדמה אנשים, אצל  לפעמים  המעיקים רעות, ממחשבות ובלבולים  מבוכות בכל הוא וכן

את  רואה אינו זוכה  שאינו  זמן שכל  אלא הבירור , בתכלית וברורה  פשוטה  הוא והתשובה הפתרון באמת זה , לסבך

לפניו, אשר הפשוטה סוףהפשטות סוף  בתמימות, יתברך הבורא ובעבודת בתורה  יתחזק שכאשר בטוח  להיות וצריך

כי  במבוכתו, שיעמוד טובא  זמנים זמן שיעברו פי על אף  ושלום  חס  ביאוש  יפול  ואל עיניו . את יתברך  השם  יאיר

אגרא . צערא  ולפום  יתברך, השם  לו  יאיר סוף עכ "ל .סוף 

לבת'ס. לו מרדכי לקחה ואמה אביה  ובמות מראה וטובת תואר  יפת 'והנערה אסתר  גבי כתיב ז)כן וכתב(ב ,

מגילות)ה 'רוקח' על השלם' ב 'תוספות שמתומטובתווארת פתי כי(הובא משום שדייקא וכלומר , 'יתום', ר"ת ראה 

ומראה . לתואר השמים  מן זכתה כן על  ואמה  אביה 



פורים - הפרשה באר  çë

(äë úåà äìéâî 'ñîì äçéúô)'îâá àúéàã àäá(.èë àîåé)

ì"ø' Y 'íéñéðä ìë óåñ øúñà'ïéàù òéâî íãàäùë

çèáéå øúñà äùòî øåëæé ,ñð åì äùòéù íå÷î ãåò

ïéò óøäë 'ä úòåùéá.'

àúéàùøãîá(æ å ø"úñà)ìàøùéì ä"á÷ä íäì øîà
íúøîàå íúéëá íúà(â ä äëéà)åðééä íéîåúé

íëì ãéîòäì ãéúò éðàù ìàåâä óà íëééç ,áà ïéàå
áéúëã àåä àãä ,íàå áà åì äéäé àì éãîáá øúñà)

(æì"øäîä øàéáå .íàå áà äì ïéà éë(ùãç øåà)ì"æå
(éåðéùá)ìà úåìòúäì êéøö ÷ìîò ìù åçåë ìèáìå .

úàæä äâøãîä ìà òéâé àìå ,ãåàî äðåéìòä äìòîä
áéúëãë ,áöîä ìôùá àöîðù éîå íåúé ÷øæð 'éòùé)

(åè.çåø ìôùå àëã úà ïåëùà ùåã÷å íåøî éðàú"éùäå

äúéäù øúñà úà äéáâä êë éðôîå ,íéìôù äéáâî

ïîä úâøãîî äìòîì íàå áà éìáî äîåúéêëéôìå ,
åøîà øùàë(é"ðá)íäì øîà ,áà ïéàå åðééä íéîåúé

,íéàëåãîä íéìôùä áæåò ä"á÷ä ïéà ,äáøãà ,ä"á÷ä
äéäé éãîá íëì ãéîòà øùà ìàåâä ¯ íëééç êëìå
úåéäì ,äìòî äìòî åúåà äéáâî ú"éùäù éðôî ,íåúé

ïîä ìò øáåâסא.

ïëïåùìá äìéâîá åøãñë ä"éåä íù æîåøîù òåãé
áåúëä(ã ä øúñà)'éàåáäêìîåïîääìà íåé

äæ ÷åñôá à÷ééã æîøðù íòèäå ,'éúéùò øùà äúùîä
.íéìâðå íéèåùô íéîçø ìò äøåîä åøãéñë ä"éåä íù
éðá åìäáð 'íåéä ïîäå êìîä àåáé' øúñà äøîàùë éë
àåä ïîä éøäå ,ïë úåùòì øúñà äúàø äî ìàøùé
òåãîå ãáàìå âåøäì ãéîùäì øæâ øùà íéãåäéä øøåö

äáøãàù øøáúð øáã óåñ íìåà .åúåà úáø÷î àéä
.äúùîä åúåà êøã äìâìâúä ìàøùé ìù íúòåùé

åðãîììåíéðéèùîå íéòéøôî åì ùé éë íãàì äàøð íàù

íéîçøä íù Y ä"éåä íù æåðâ äæá éë ïéîàäì åéìò éæà

,åøãñëåì çéîöîù íãà éðáì úåìéìò äùåò ä"á÷äù
.ïîäå ùåøååùçàë ïîöò íéòéøôîä éãé ìò äòåùéä úà

פורים  לקראת ה'הכנה ' עבודת – חיבה של קריאה 

ïúùøôá(à à)ìëì' ,é"ùø ùøéôå ,'äùî ìà àø÷éå' ,
äîã÷ íééååö ìëìå úåøéîà ìëìå úåøáã
,åá íéùîúùî úøùä éëàìîù ïåùì ,äáç ïåùì ,äàéø÷

øîàðù(â å äéòùé)úåîà éàéáðì ìáà ,äæ ìà äæ àø÷å
øîàðù ,éàøò ïåùìá ïäéìò äìâð íìåòäãîá)(ã âë øá

'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàéáå .'íòìá ìà íé÷åìà ø÷éå
øîåìë ,'äðëä' àåä åðééðòù 'äàéø÷'ä úåòîùî ò"éæ
åðéáø äùî àìà ,íåàúô òúôá ä"á÷ä äìâúð àìù
äúéä òùøä íòìá ìöà úàæ úîåòì ,åîöò ïéîæäå ïéëä
øáãë àìà äðéà ïë ìòå ,íãå÷î äðëä àìá úåìâúä
äúåàî äùåã÷ã àîåùéø åìöà øàùð àìù Y 'éòøà'
øùëåî úåéäì åîöò úà íãàä ïéëéù àìá éë ,úåìòúä
øñç éøä äùåã÷ä úòôùä äúåà åáø÷á èåì÷ì éåàøå
ìò 'íåâøú'äî øáãì æîøå .äëøáä úà ÷éæçéù 'éìë'ä
éøäå ,'ïéã ïî ïéã ïéìá÷îå Y 'äæ ìà äæ àø÷å' ÷åñôä¥¥

éë ,ïéìá÷î ïåùìî àåä 'àø÷'ù'äàéø÷'ä éãé ìò ÷ø

íéîé êøåàì äùåã÷ä úåøàä úà ìá÷ì íéëåæ äðëääå
.סב

êëåäåöî úééùò ìëå äùåã÷áù øáã ìë ïééðòì àåä
äúàø÷ì äðëää ÷ñò úà íéã÷äì êéøöùסגåîëå ,

בגמ 'סא. אמרו פח .)ולכן קבלוה(שבת הדור רבא אחשורושאמר מהבימי קיימו היהודים' וקבלו 'קיימו דכתיב

בימי  אמרו ולא בלשונם חז"ל  ודקדקו כבר, ידו)מרדכי שקיבלו  על נעשה שהנס בימי (אף  להורות אחשורושאלא ,

והקושי. הצרה בזמן ההתחזקות חשיבות על 

במגילה סב . כא)כתיב זי"ע (א אהרן' ה 'בית מהרה "ק איתא ממוכן', כדבר המלך המלך)'ויעש  ויעש ד"ה  סט. ע "פ(ב"א

במגילה שנזכר מקום  דכל  שידוע פירושהמלךמה  וזהו  הקב"ה, המלכים מלכי למלך היא הפנימית הכוונה 

המלך ' היו "ט'ויעש  מן ולקבל ליהנות לאדם  נותן  מצווה )שהקב "ה  מכל את (וכן מכין שהוא  מה  כפי היינו  ממוכן ', 'כדבר

טוב היום יבוא  בטרם  .עצמו

הובא סג. וכבר המועד, של  הפנימי בתוכן ולהתבונן המועד לקראת ה 'ראש' את להכין  הוא ההכנה עבודת ומחלקי

זי"ע העניך רבי מהרה"ק  לטובה ' ב'חשבה  סיפורים)משל  בכל(מערכת ומפורד , מפוזר בטבעו שהיה  אחד  לאדם

הדבר והיה ובוהו. בתוהו טובע  שהיה  עד ולכאן לכאן בגדיו את מפזר היה  הלילה לשינת יצועו על בעלותו  לילה

בגדיו, את מוצא היה לא פעמים  מאה הבית את מסובב היה שלא עוד כל  כי משנתו, קומו  בעת ביותר לו  מפריע 

וקולמוס דף לידו  יקח לילה  שבכל טובה  עצה  הלה ייעצו  ידידו, בפני לבו שפך פעם  לעבודתו. בבואו מאחר והיה 



פורים - הפרשה èëבאר 

'îâá åðéöîù(.áé úéðòú)åéìò ìáé÷ àìù úéðòú ìë'
äåöîì êåøò ïéàù éøäå ,'úéðòú äéîù åàì íåé ãåòáî
øàáî äæáå .äúééùò úàø÷ì ïðåëúéå åîöò ïéîæéù àìá

ùøãîä êéîñîù äî(à à äáø)÷åñôä úàâ÷ íéìéäú)

(ëìå÷á òåîùì åøáã éùåò çë éøåáâ åéëàìî 'ä åëøá'
êéøö éë ,'äùî ìà àø÷éå' ïúùøôá øåîàäì 'åøáã
úåëìî ìåò åîöò ìò ìá÷ì 'çë éøåáâ' úåéäì íãàä
åøáã éùåò'î úåéäì ,úåöîä úééùòì ïëåî úåéäìå íéîù
,'àø÷éå' øîàðù äîî åðãîì úàæå ,'åøáã ìå÷á òåîùì

.éååéöì äàéø÷ äîã÷ù

íòèäåöî øáãì 'äðëä'ä úáåç úåöéçðá óñåðסד

'íãà ééç'á øàåáî(äë óéòñ çñ ììë)øîåù ,ì"æå ,
ì"ø ,òø øáã òãé àì äåöîúåùòì äöøéùë áéåçîù

øåîùéù ÷ø íåàúôáå ïåæôçá äúåà äùòé àì äåöî åæéà

ïéúîéå[àé æì úéùàøá Y øáãä úà øîù åéáàå åîë]
(äúàø÷ì ïðåëúîå äôöîù øîåìë Y 'äåöî øîåù' øàáúé äæáå)

åäæù éì äàøðå ,'åëå äùòé êéà áéèéä øáãá áùééúéå
áåúëù äî ïë íâ(æé áé úåîù),'úåöîä úà íúøîùå'

ì"ø ,'åëå íéé÷ì ïîåæîå ïëåî éððä øîåì åãñéù åäæå
ïîåæîå ïëåî éðà øáëùêé÷åìà úàø÷ì ïåëéä' åäæå ,

'ìàøùé(áé ã ñåîò)òúôá àìå íãå÷î êîöò ïéëúù ì"ø
.íåàúôäåöî éúéùò øùàëù ïåéñðá éúðçá øáëå

éåàøë äéúîéé÷ àì íåàúôá.äæá øäæéäì êéøö ïëì ,
éìéîå øñåî øôñ åðéà 'íãà ééç' øôñù òåãéëå .ì"ëò
...äùòîì äëìäì åáúëð åéøáã ìë àìà àúåãéñçã

àöò"éæ à÷øàååî ÷çöé éáø ÷"äøä éøáãî ãîìåúéá)

(íéøåôì ÷çöéäðùîä éøáã ìò ,(.á äìéâî)äìéâî'
íãå÷ù íéîé äùìù íäå 'â"éá á"éá à"éá úàø÷ð
åìá÷ éøäù 'äøåú ïúî' äéä íéøåôá éë åðééäå ,íéøåôä

,äáäàî äøåúä úà ìàøùé éðáúáùá ì"æç åùøãù åîë)

(.çôäìáâä éîé úùìù íäì åðúéð äøåú ïúîáù íùëå
äùìù åòá÷ êë ,äøåúä úìá÷ úàø÷ì íîöò ïéëäì

את ויכתו השולחן, על  הנחתי כתונתי 'את כתב הראשון בלילה  עשה, וכך ודבר, דבר כל  הניח  היכן  בפרטות ב

בבקרו לישון. ושכב במיטתי' הנחתי ראשי 'את מכתבו את וסיים  בגדיו, כל את  כתב וכך הספסל ', על  הפוזמקאות

ראשי  'את בפתק  כתוב מצא לאחמ "כ  בגדיו, כל את מצא דקות כמה  בתוך ואכן בידו  הפיתקא את לקח יום של 

ומייל  זועק החל  עצמו , את ולא ראשו את לא מצא ולא למיטתו האיש  פנה  במיטה', וואוהנחתי  איך ... בין  וואו 

איך ... בין וואו קאפ... מיין ראשי...)איז  היכן  אני... מיני (היכן  בכל  הם שמרבים שאף  הבריות, של  לדרכם  מוכיח  זה  משל

היכן  זועק  הנו מעשה ולאחר מפסידים . הם הרי הפנימית הנקודה עיקר  את הראש ' 'את מקום  מכל  ועניינים הכנות

ראשי. והיכן אני

מראפשיץ נפתלי רבי הרה"ק  בדברי יתחזק עצמו , הכין ולא הפורים חג של  הגדול היום ובא אתא כבר  אם אמנם,

לבסומי)זי"ע  אדם  חייב ד"ה הכתוב(פורים, לשון כח)בדיוק ט 'להזכיר(אסתר  כתיב שלא ונעשים ', נזכרים  האלה 'והימים

הכנה . בלא ואפילו מאיליהם ונעשים  שנזכרים  שמשמע - ונעשים ' 'נזכרים  אלא עתיד , בלשון ולעשות'

הפסוק סד. לפרש זי "ע הגר"א אמר ב)וכבר  ו פירשו(ישעיה  דהנה  לפניו ', ונחיה יקימנו השלישי ביום מיומיים 'יחיינו 

ג)חז "ל  נו  ה(בר "ר וקשה, שכרה', מתן אוכלים  שישראל  שם על  - 'מאכלת העקידה של  סכין נקראת רי מדוע

ליכא' עלמא בהאי  מצוה  לט :)'שכר עצמה,(קידושין יצחק עקידת  של  מפירותיה אוכלים  ישראל בני אין ודאי אלא ,

ועבודתו  יגיעתו מכל  המוריהרק  הר את ראותו  עד ימים שלושת בהילוכו – המצווה  סביב  אבינו אברהם שטרח 

המזבח ע "ג יחידו  בנו העלאת עלמא,ובעצם  בהאי גם שכר יש  המצווה אודות והטירחה ההכנה על  כי סיפרה, ולכן 

עצי  ובקע חמורו , את בעצמו וחבש בבוקר השכים  עקידה , מצות לקיים  שעשה  והזריזות ההכנות כל  את התורה  לנו 

הזה בעולם  אוכלים  אנחנו זאת מכל כי להודיענו  שהלכועולה, ימים  שני אותם בשכר  כי מיומיים' 'יחיינו  אומרו וזהו  .

ונחיה 'יקימנו גופא, העקידה  מעשה זה  - השלישי' 'ביום ואילו הזה , בעולם אף ישראל בני יאכלו  לעקידה (רק)עד

ליכאלפניו' עלמא בהאי מצוה  טז)דשכר  אות וירא אליהו .(קול

חז "ל  דרשו דהנה  זי"ע , מזלאטשוב המגיד בשם  אומר היה זי"ע מאלכסנדר  הכהן העניך חנוך רבי (מגילה הרה "ק

דכתיבטז.) ד)מאי ו הכין (אסתר אשר העץ  על  מרדכי את לתלות למלך לאמר החיצונה  המלך בית לחצר בא 'והמן

מידי  המקרא את הגמ ' הוציאה  מדוע  הרה"ק  ושאל  עליו, עצמו את לתלות העץ  את שהכין הכין', לו תנא, - לו

אלא, למרדכי, העץ  את שהכין הוא ,פשוטו  גדול  עוון מרדכי את לתלות והרי מצוה , לדבר אלא  שייך  לא  הכנה  כי

גדולה מצוה  אכן וזה  המן , את לתלות – הכין' ש 'לו  לדרוש  כרחך על לפורים)אלא לטובה  בחשבה .(הובא



פורים - הפרשה באר  ì

íéøåô éðôì íéîéíãàä ìëåé íäáù ¯ äìáâä éîé 'âë

áâùðä íåéì ïîåæîå ïëåî àäéù éãë éåàøë ïðåëúäì

äæä ìåãâäå
.סה

ùéåàøîâäî åãîìù(.ì äìéâî)íåã÷éú àìã éëéä éë'
úàéø÷ åæ äøéëæå íéøåô äæ äéùò ,'äøéëæì äéùò
'äøéëæ' íéîéã÷îù úååöî øàùá åðéöî àìå ,øåëæ úùøô

,úååöîä úééùòìäðëääå 'äøéëæ'ä é"ò ÷øù ïì æîøìå

íéøåôã 'äéùò' íéé÷ì ìëåé äìéçúî.

התפילות לקבלת  היום סגולת – אסתר  תענית

åðéîëçêéøöå ,'øúñà úéðòú'ì øãà â"é íåé åòá÷ ì"æ
úòáøà' àîìùáã ,åæ úéðòú ïéðò åäî øåàéá
úåàìúäå úåøöä ìò åòá÷ð äðùä éîé êùîáù 'úåîåöä
,úéáä ïáøåçá Y íää íéîéá ìàøùé éðá ìò åøáòù
ìáà ,ùã÷îä äðáð àì ïééãòù åðòùåð àì ïééãòå
íúàéöéá øúñàå éëãøî éîéá åðòúäù åæ úéðòú
øùà àåä êåôäðå Y äîçìîä äøîâð øáëå ,äîçìîì
äîì åæ úéðòú ë"à ,íäéàðåùá äîä íéãåäéä åèìùé

.äàá àéä

äðùî'áå'äøåøá(á"÷ñ åôøú)åøå÷îå] øàáì àéáä
øúñàå éëãøî éîéá éë' [ù"éò 'ùåáì'á
åéäå ,íùôð ìò ãåîòìå íçìäì øãàá â"é íåéá åìä÷ð
í÷ðäì 'ä íøæòéù íéðåðçúå íéîçø ù÷áì ïéëéøö
,ïéðòúî åéäù äîçìî íåéá åéäùë åðéöîå ,íäéáéåàî

ì"æø åøîà ïëù(à ô"åñ çìùá 'øô àúìéëî)åðéáø äùîù
éàãåá ë"àå ,äðòúî äéä ÷ìîò íò íçìðù íåéá ä"ò
ìë åâäð ïëìå ,íåé åúåàá íéðòúî åéä éëãøî éîéá íâ
'øúñà úéðòú' àø÷ðå .øãàá â"éá úåðòúäì ìàøùé
åúøö úòá ùéà ìë òîåùå äàåø ú"éùäù øåëæì éãë

äùòù åîë åááì ìëá 'ã ìà áåùéå äðòúé øùàë

,'íää íéîéáàåä úéðòúä úòéá÷ íòèù ,ïéãîì åðéöîð
ùéøùäì,ìàøùé éðá úåáìá äáåùúäå äìéôúä çë úà

úìéôúì ä"á÷ä òîåù øåãå øåã ìëáù åòãéå åøëæéù
íà äòù ìëáå úò ìëá íéîçøá ìàøùé åîò äô ìë

.'úé åéìà íéáù

ùéåøúñà úéðòúì íòè ãåòïøîì 'ãéâî'ä äìéâ øùà

'óñåé úéá'ä'øùéä á÷'ä àéáäù éôëå ,(æ"öô).ì"æå
'åúìçð ïäù ìàøùé ìò ãéîú àåä ä"á÷ä úçâùäù

לזכורסה. עלינו הבעל"ט הפורים לימי ניגש  לפנינובטרם מוכנים  גדולים אוצרות הינם  אלו קדושים ימים  ומן כי ,

שלא  אחד כל  יזהר וברוחניות, בגשמיות ורבות גדולות השפעות מהם ולמשוך להוציא הכח  בידינו  ניתן השמים 

לו '. שנותנים מה המאבד 'שוטה להיות

זצוק"ל  דסלר אליהו  רבי הגה "צ אמר אל וכבר מאליהו תשרי)(מכתב להתרפא,ול  מרפא' ל 'מעיינות נוסע העשיר כי

הרוקח  לבית יכנס לשם ליסע מעות די לו  שאין העני מרקחת)ואילו  המעיינות,(בית ממי מים ובו קטן  בקבוק  יקנה ,

לשם. נסע כאילו  בנפשו  וידמה שם , וזעיר פה זעיר  בהם עצמו  נעליםימשח וזמנים  ימים  בבוא  ברוח ' 'העשיר כן

היטב עצמו וירפא המעיינות לתוככי כולו ב'משיחה'ייכנס  – קטנה  התעוררות באיזה  יסתפק  ברוח , העני יעשה  מה ,

מידי... לא ותו  ושם, פה  קטנה 

שאמרו  מה  יבואר  רמז ובדרך ובנפלאות, בגדולות להלך גרמא הזמן כי להתבונן ז:)וצריך שחטיה(מגילה רבה  'קם

מופלגת, ה ' ובעבודת רצופות רבות שעות בלימוד בגדולות המהלך יש  ה', בעבודת ישנם  דרכים  שני כי זירא', לרב 

הנקראת  וזו  ומתעלה , עולה ומשם  יכולתו כפי ללמוד עליו שמקבל  דרגא, בתר דרגא המהלך  ויש  'רבה', בחי ' וזו 

זירא' לרבי 'ושחטיה  בגדולות העבודה – רבה' 'קם  אלא במועט להסתפק  אין ובפורים  קטנות, מלשון 'זעירא' בחי'

ועמי  בשאלתי נפשי על  ולהתחנן ונצורות גדולות בעצמו בו  לפעול  לאדונינו היום קדוש כי בקטנות, הדרך דהיינו  –

בבקשתי.

כשבאמתחותיהם מהלכים עם עשירי אשר מקום הנמל , ברחבי להסתובב הגנבים מדרך  כי לומר, רגילים היו בפולין

דעתו מסיח  והיה  להגביהו מתכופף העשיר שהיה  ובשעה הארץ , על  מטבע משליכים היו  הללו  לרוב, וזהב כסף

יודע שאינו למי רק מועיל  זה  ש'קונץ ' כך על  ואמרו  בידיהם. הגדול  האוצר עם בורחים  הגנבים היו  מאוצרותיו לרגע 

ונשארים כלל  דעת מסיח ואינו שוא מחזות אחרי ללכת שלא ביותר  נזהר בנכליהם המכיר  כי הגנבים, מערמימות

הרע  היצר כך בידו. דעתשאוצרותיו  לבלבל 'מטבע' משליך הריהו  גבוהים זמנים בלבושי בהגיע  בזוטות, עסוקים (להיות

צדדיים) ענינים ושאר  לנוהתחפושות אין לפניו, בתפילה  נעמוד  ושלא  הזמנים  את כראוי ננצל שלא  העיקר  מן להסיחנו 

מאד עד ממנו  ולהזהר  בנכלותיו להכיר .אלא



פורים - הפרשה àìבאר 

øëù ïìéçðäì éãë í÷éãöäì õôç àåäå ,äìåâñ úãòå

,á"äåòì áåèìàøùé úåéäì [øãàá] ã"é òéâîù íåéáå
ïîäá ä"á÷ä äùòù ñðä ó÷åú ìò åá íéùùå íéçîù
úàø÷ð àéä æà ìàøùé éàðåù øàùáå åéðááå òùøä
ùðéà áééç' ì"æ åðéúåáø åøîà ë"òå ,äååöî ìù äçîù
éåáø éãé ìò ïô ùåçì ùé äðäå .'àéøåôá éîåñáì
ïëì ,àèç éãéì ìàøùé ïéàá äçîùå äéúùå äìéëàä
äìåâñ àéä úéðòúäù éôì ,úéðòúä ä"á÷ä íéã÷ä
ïèùäì çë äéäé àìå ,àèçä ïî úéðòúä éãé ìò ìöðäì
éåáéø úîçî àèç éãéì íàéáäìå ,íäéìò âøè÷ì úéìéìå

øîàéùë ïååëì áåèå ,äééúùå äìéëàäúéðòúì úåçéìñá)

(øúñà'...éúîá' ïåîæôíéøîåàùë(íù)äìéôú òîåù

ïååòå àèç éãéì åàåáé àìù ïååëì êéøö ,äìôéú øáòäå

å"çúåçéìñ é"òå .íéøåô úçîùå äéúùå äìéëà éåáéø é"ò
íéøøåòî åðà äæá àééôåðëá íéøîåà åðàù íéðåðçúå

.'øúñàå éëãøî úåëæ

óéñåîåïéëéøö íéøôë éáùåé ïëì' ,åéøáã êùîäá íù
íåéá úñðëä úéáá àùéã÷ äøåáçá úåéäì ë"â

,øúñà úéðòúìáå÷éù ãàî ìâåñî àåä äæ íåé éë

íéîçø êéøöù éî ìëå ,øúñàå éëãøî úåëæá åðéúìôú

åîöòì éàðô ç÷é ììôúäì êéøö àåäù øáã äæéà ìò

øôñá á"ë øåîæî äìçú øîàéå øúñà úéðòúä íåéá

'øçùä úìéà' íéìäúì"æç åùøãå ,(.èë àîåé)øúñàã
,'øçùä úìéà' úàø÷ð äúééäéðôì åçéù êåôùé ë"çàå

øùà øúñàå éëãøî úåëæ øéëæéå åúù÷á ù÷áéå ,'ä

ìáå÷úå íéîçø éøòù åì çúôéå ,ä"á÷ä åì øúòé íúåëæá

...ïåöøá åúìôúùãå÷ íò úãò 'ä éáäåà ïë ìò
,äæä ãòåîä íåéá äìéâî ìå÷ òåîùì 'ä øáãì íéãòåðä
íéìéèá åéäé íéáåè íéîéä ìë ãéúòì øùà ,íéøåô àåäù
ìù ïúåëæ øéëæäì åðà ïéëéøö ,íéìèáð àì íéøåô éîéå

,øúñàå éëãøîíä íéøåô íåéå øúñà úéðòú íåé éë

úéðòú íåéá ììôúäì áåè ïëì ,äáäàå ïåöø ìù íéîé

,øúñàåðéúìôú úà ïåöøáå íéîçøá ìá÷é äìôú òîåùå
ì"ëò ,'ïîàסו.

הזה בזמן  פורים נס  – ונעשים נזכרים

áéúë(çë è øúñà)ìëá íéùòðå íéøëæð äìàä íéîéäå' ,
àáù ,úåøåãä é÷éãö åùøéôå ,'åâå 'øåãå øåã
,ñðä úòùá äéäù àìôð éåìéâ åúåà éë ,øîåì áåúëä

"øàä ìù åðåùìëå'ù ò"éæ '÷ä éäúéä àì úàæä äøàä

ãáì íéøåôá àìà è"åéá àìå úáùá àìàåä éøä ,'
,äðùå äðù ìëáå øåãå øåã ìëá 'øëæðå äùòð'äðùá íâå

äæä ïîæá íää íéîéáë ñðä ó÷åú ìë øøåòúî åæ
,סז

ò"éæ ìàèéå íééç 'ø ÷"äâä áúëù åîëå(ä"ô ç"òô)éàäá
' àðùéìåðì øéàäìå åðîò áéèäì äöåø êøáúé íùäù

äìàä íéøåôä éîéá äðùå äðù ìëáå ïîæå ïîæ ìëá

åúåà äìâúé äìàä íéîéá ãéîúùå ,ñðä äùòð æàù

ãéîú úîéé÷ øàùúå éëãøî ìù äøàäøàáî äæáå .'
ïî õåç ìèáéì íéãéúò íéãòåîä ìë ì"æø åøîàù äî

øîàðù ,íéøåôä(íù øúñà)åøáòé àì íéøåôä éîéå'
.'íòøæî óåñé àì íøëæå íéãåäéä êåúî

êëåà"áùøä úáåùúá àúéà(âö 'åùú à"ç)íéøåôä ïéðòù
øåãä åúåàá ìàøùé ìù íäéùòî éôì ããîð åðéà

àìàäæä ïîæá àåä ùîî ïë íää íéîéáëäðò äëå .
íéãòåîä ìë íà åìéôà' Y ùøãîä éøáã ìò åìàùù éîì

øîàðù ,íéìèáð åéäé àì íéøåôä éîé íéìèáè øúñà)

(çëàì íøëæå íéãåäéä êåúî åøáòé àì íéøåôä éîéå
ìèáéù øîàéù äæ àåä éî ,ìàåùä ìàùå ,'íòøæî óåñé
åöå÷ åìéôàå úçà úåà åìéôà ,äøåúä ïî ãçà øáã
äá ñðëð àìå éðæàá åæ äãâä íéùøôîä åáøå .ã"åé ìù
.ì"æå ,à"áùøä áéùäå .äùåøéô éðòéãåä íäî ãçà
øîà íù åøîàù àåäå ,åæ äãâäá ãåò íéôñåð íéøáã

היהסו. נשאל  שהיה לשאלות  ואף  אסתר, תענית יום  כל  במשך בחדרו ספון יושב היה  זי"ע חיים' ה'דברי  הרה "ק

לדבר יכלו ולא קונו, עם  הזה ביום  להתייחד  זי"ע  מבארדיטשוב יצחק לוי רבי הרה "ק נהג וכן במהירות. משיב

מעלה שרי השבעים כל  של הקליפות את הכניע זה ביום עבודתו ידי שעל צדיקים , והעידו דעלמא, מענינא עמו

העולם]. אומות של שריהם  [שהם 

'סז . אומרים  המועדים שבכל  זי"ע, מבעלזא יהושע  רבי הרה"ק  שאמר אותםזכר וכמו  עושים כי מצרים ' ליציאת

ההם , בימים  שהתרחש לנס  כתיב כ 'זכר ' בפורים כח)אבל  ממש(ט  בפועל  ונעשים' נזכרים  האלה  ובכל,'והימים 

כפשוטו הוא' 'ונהפוך  יש  אנו בימינו ואף ממש, ההם  בימים  שהיה כפי מחדש הזה בזמן הנס  מתעורר ושנה שנה

ולרצון. ולרחמים  הדינים ולהמתיק ואכזריות קשות גזירות כל  לבטל  -



פורים - הפרשה באר  áì

øîàðù ,íìåòì ìèá åðéà íéøåôëä íåé óà éáøàø÷éå)

(ãì æèíëì úàæ äúéäå'ú÷çì,'íìåòäù÷ äæ ïë íàå
áúë íéçñôá íâ éøäù ,øúåéú÷ç...íìåòäàøð ïë ìò

ú"éåáä íäéìò çéèáä àì íéãòåîä ìëù ,åùåøéô éì
áúëù åîëå ,íéðîæä ïî ãçàá íìåèéá àèçä íåøâé àìù

(å á äëéà)íéøåôä éîéá ìáà ,'úáùå ãòåî ïåéöá 'ä çëù'
çéèáäóåñé àì íøëæå íéãåäéä êåúî åøáòé àì áúëã
,íòøæîàì äçèáä íåàùò ¯ óåñé àìå åøáòé àì

.äøäæàäçèáä ¯ 'íëì úàæ äúéäå' íéøåôëä íåé ïëå
.åäåøîùé àì åìéôàå øôëé íåéäù ,íìåò ú÷åçì äéäúù
øôëî íéøåôëä íåé øîàã àøîâá åúòãë ïàë éáø úòãå

éáíìåò ú÷ç ìáà ,íéáù ïðéàù ìò ïéá íéáùä ìò ï
áéúëã 'äçèáä àì ¯ 'äøäæà' çñôá øåîàäáé úåîù)

(ãé.íëéúåøåãì íúøîùå åäåâçú íìåò ú÷åç

çéëåäåò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä úàæ(íéîéäå ä"ã ñ"øú)

äùòù' êøáì ì"æç åð÷úù äëøáä òáèîî
äåîú äøåàëìù ,'äæä ïîæá íää íéîéá åðéúåáàì íéñéð
åðéúåáàì åùòðù íéñéðä íúåà àìäå 'äæä ïîæá' åäî
íéââåç åðàå ,íäéàðåùá åîçìð æàù Y øãàá â"éá åéä

íéîé ÷ø' ,øîåì êéøö àìà .íäéáéåàî åçðù íåéá ÷ø
æà åéäù íéñðä Y íäääæä ïîæá íéøøåòúî íäåìò

,øîåìëå .'íåéä ìù úåååöîä øàùå äìéâîä úàéø÷ éãé
åðîæá äéäù øãà ã"éì 'äæä ïîæá' äðååëä ïéàùéøäù ,

,íåéá åá ñð íåù äéä àì æàåéùëò Y äæä ïîæá àìà

àúù éàäáå
.סח

הפורים  יום רוממות - תוקף ונתנה 

íéòåãéæ"å÷éúä éøáã(:æð óã)íéøåôéëä íåé úùåã÷ù
'íéøåôë íåé' àø÷ð ïëìå ,íéøåô úùåã÷ ïéòî àéä

'íéøetk' åðééäã ,ïåéîãä ó"ë íòסטíé÷éãö åøîàå .÷"äøä) §

(ãåòå ,ò"éæ ï'éæåøîòåãéä ììëä é"ôò(.æ úéðòú)äìúð éî
,íéàøåð íéøáãäå ,ìåãâá äìúð ïè÷ øîåà äåä ,éîá

ùåã÷ä íåéî øúåé äìåãâ íéøåôä úùåã÷ù
äéáâע áéúëã

(àé á ìàåé)'åðìéëé éîå ãàî àøåðå 'ä íåé ìåãâ éë'עא.

àìåäðúùé íéøåôéëä íåé ìù åúåäî ìëù àìà ãåò
ïåùìëå ,íéøåôä íåéë âðåò íåé úåéäì àåáì ãéúòì

÷"äåæä(íù)äéá àâðòúàì ïéãéúòã Y íéøåôë íåé'
'âðåòì éåðéòî äéì ééåðùìåעב.

הארוךסח. משה' ה'דרכי שכתב ממה ללמוד יש ד)וכן קורין (תרצ"ג ואח"כ התינוק  מלין בפורים  מילה  חל  'אם

אורה'המגילה , היתה  ליהודים  ולומר יהודי, בכלל  כן גם  שיהיה  היהודיםכדי על  במגילה שנאמר מה שכל היינו .

הנולד  הרך  על אף בימים,יחולו שאירע  מה  כל  ונעשים שבים  הזה כביום המגילה  פסוקי קריאת  שבעת ומכאן,

היהו על  קאי אורה ' היתה  'ליהודים  הפסוק  הלא הקריאה, קודם התינוק  את למול צריך למה דאל"כ שהיוההם, דים

ממש, בפועל  הזמן את מעוררת שהקריאה ודאי אלא ואסתר , מרדכי עלבימי קאי ושמחה  אורה היתה  ו'ליהודים 

ממש , כפשוטו  ושמחה לאורה כהיום  לזכות מהם  אחד  כל וביד הזה , שבדור קודם'היהודים ' התינוק  את מלין  ולכן

היהודים, לכלל מחוץ  להישאר  שלא וחד חד כל  וישכיל  יבין כן ואם והאורות, הישועות כל  יחולו  עליו  שאף  המגילה 

עצמואלא היהודים ...להכניס  בכלל  כן גם

לה'סט. שחציו  קיי"ל יו"ט  בכל שהנה עמו , ונימוקו  וטעמו הפורים, יום בכל במשתה מרבה היה  מוילנא הגר"א

לכם, הםוחציו אחד יום הכיפורים ויום  ה'חציוופורים  ואילו  ושתיה , באכילה  שאסור ביוה"כ מתקיים  לה' וחציו ,

הפורים . יום בכל  מתקיים  לכם '

זי"עע. מלובלין הכהן צדוק  רבי הרה"ק  כתב בתיקוני)וכך ואיתא ד"ה א פורים שמות, צדיק בשם(פרי אומרים וכן וז"ל , ,

בתיקוני  נרמז  ובאמת פורים, כמו היינו  כפורים  יום ונקרא הכפורים , יום  בחינת דפורים  זללה "ה הקדושים  הרבנים 

כנ"ל . עמלקזוהר מחיית עושה  יום של עיצומו הפורים  ימי כן  מכפר יום  של  עיצומו  הכפורים ביום  האדםוכמו  רק  .

שיזכור וכן צריך הכפורים יום  פוריםשהיום  .שהיום 

מגילהעא. במס' והמן דאחשוורוש  במעשה המדברת הסוגיא שבאמצע  הטעם  ביארו  י :)ובזה  המימרא (דף  נאמרה

הקדשים בקודש  העדות שארון היינו  המדה', מן אינו ארון מקום  מאבותינו, בידינו מסורת זה 'דבר לוי רבי של

לשם עניינו ומה הקדשים, קודש של  חללו  מיעט ולא כלל  מקום  תפס  עודלא שם דהביאו  איידי אגב, בדרך נאמר פשוטו  (לפי 

לוי) דרבי גדול ,מימרות דבר כאן נרמז  ולהאמור אינו, ארון  ש'מקום הענין  עצם וכל  הברית, בארון  השגה  לנו שאין  דכשם

גבוה מעל גבוה  שהוא הפורים  יום בקדושת השגה  לו שאין  לדעת האדם על כך אנושי, בשכל נתפס אינו המידה ' .מן

ברורהעב . המשנה שכתב ממה ללמוד יש מגיעים  הדברים היכן כח)עד ס"ק צ  תפוס(סי' רדב"ז  בתשובת כתב וז"ל .

תיכף  היום אותו  יתפלל שירצה  יום איזה  במנין הצבור עם להתפלל  אחד יום רשות לו נתן יחמיץשהשר ולא 



פורים - הפרשה âìבאר 

øëæò"éæ áå÷é'æãî 'íòåð éøîà'ä ÷"äøä àéáî øáãì
áéúëãî(é ì úåîù)åéúåðø÷ ìò ïøäà øôëå'úçà

äðùáíéøåôéëä úàèç íãîäðùá úçàåéìò øôëé
,'íëéúåøåãì,'äðùá úçà' íéîòô 'á øîåì ìôëåùé éë

ùéù íéøåôéëä íåé àåä ãçà ,äðùá íéãçåéî íéîé éðù
'äðùá úçà' àø÷ðå ,íéøåô àåä éðùäå ,'úàèçä íãî' åá
'íëéúåøåãì åéìò øôëé' íäéðùáå ,íãä ú÷éøæ àìá íâ

(ïøäà øôëå ÷åñôá ä"ã øåëæ úùøô ,íéãòåîä ÷ìç åøôñá àáåä).

÷"äøäò"éæ áå÷èøåùèî ìàøùé éáøìàøùé çîùé)

(ã"ôøú úðù íéøåô ,áå÷èøåùèåð÷æ íùî àéáî
úìòî äìåãâ äæáã ,ò"éæ ïé'æåøî ìàøùé éáø ÷"äøä
÷ø øôëî íéøåôéëä íåéã íéøåôéëä íåéî íéøåôä íåé

íéáùì(â"ä à"ô äáåùú 'ìä í"áîø ò"òå :äô àîåé ïðáøë),
ì"æç åøîà íéøåôá éë áå÷èøåùèî ÷"äøä øàáîå

(.æ äìéâî)ïååéëîå ,'äèîì åìáé÷ù äî äìòîì åîéé÷'
Y ùøåã ìëì úúìå ÷éðòäì íîöò ìò åìá÷ 'äèîì'ù
,íéøåô úåòîá íé÷ã÷ãî ïéà' éøäù ,éåàø åðéàù éîì óà

'åì íéðúåð ìåèéì åãé èùåôù éî ìë àìà(â ã"öøú),
ä"á÷äå ,åæ äëìä íéé÷ì 'åìá÷' äìòîì óà éëä íåùîå
äæéàá ìàøùé éðáî ãçå ãç ìë úåðååòì çìåñå ìçåî

,äéäéù áöî(äìéçîä ìá÷ì ãé èùåô àäéù ãáìáå),,åðåùìëå
ïëå ,ìãáä éìá ùøåã ìëì úåðúî úúì åìá÷ äèîì

éåàø åðéàù éá éåàø ïéá ìëì øôëì äìòîì åîéé÷
.עג

åæîøåèåéôá íé÷éãö äì(á÷òé úðùåù)íâå'äðåáøçøåëæ
ïåùìî 'áåèìïáøçáøçð äìéìçù éî óàã ,
éðçåøä åáöî ñøäðåáåèì øåëæäæä íåéáéøáã 'ééò)

(íéøåô ìàåîùעדà åìéôà ¯ ãé èùåôä ìë' åùøéô ïëå .
òèåùôíéèåùôáù èåùô éãåäé åìéôà åðééä ,'èðàä

,'ä ìà áø÷úäì äöåøå åãé èùåôä íéúåçôáù úåçôå
ìë àìà ,ù÷áîä úåäîá ïé÷ã÷ãî ïéà éë ,'åì íéðúåð'

ìåèéå àåáé äöåøäעה÷åãö éáø ÷"äøä ìù åðåùìëå .
ò"éæ ïéìáåìî ïäëä(÷éãö éøô)íéøåô úåòîá ïé÷ã÷ãî ïéà
(â"ñ ã"öøú 'éñ ò"åù),,úååöîä úà íéé÷î ìåëéáë ä"á÷äå

íéðééðòä ìëá åúòåùé éùøåã ìëì ä÷ãö ïúåðå.

פורים . או כיפור יום  על להמתין ופורים ...המצוה  כיפור יום רק  אלא וכדומה , לר "ה או ליו"כ  קאמר ולא עכ "ל.

הנשפעעג. השפע  את בו לקבל  שיוכלו קיבול' 'כלי גם ישראל עם  לבניו  הקב "ה נותן אלו  דבימים עוד, שאמרו ויש

בדבריהם  כן ונרמז  הפושטבפורים , אפילו כל  אזי טוב, להיות קיבול ידורוצה הבית לוזה  שבכלנותנין ואף ,

מקום מכל  תחילה , מחט של  כחודו פתח בעצמו יפתח אם אלא האור מן ליהנות לאדם  אפשר  אי השנה  ימות

ולא  להתקרב, הרצון לאדם  יש אם רב שפע הקב"ה  משפיע  דלתתא אתערותא בלא שאף  היא הפורים  יום סגולת

הרחמים . אב אבינו מאת  גדול חסד וזה פגם , וללא בשלימות שיהיה זה רצון אחרי מדקדקין שאין אלא עוד 

משלוח לתת  העולם ומדרך  מנות, משלוח של  היום מצוות מקיים שהקב "ה נתבאר דהא להוסיף, יש צחות ובדרך

[ד  המקבל  אצל  הכלי את גם ומשאירים  נאים  בכלים את מנות המקבל  יטול  כלל  שבדרך השנה, ימות כבשאר לא

להם נותן מנות, למשלוח  - הפורים  ביום לישראל  שפע הקב"ה  בתת נמי והכי לבעליו], יחזיר הכלי ואת המאכל ,

בקרבם . האורות את ולהשריש לקלוט שיוכלו הכלים את יחד גם

באותועד. סימנים  לו  היו וכבר  רח "ל, מטה  מטה  לרדת שהחל  בחור  היה שבישיבתו התורה, ממרביצי אחד לי  סיפר 

לפני  בבכי וגעה  הקודש  ארון את פתח הכנסת, לבית הנ"ל  נכנס  הפורים  יום בהגיע  תפילין, מניח שאינו  בחור

והחל הקצה אל הקצה מן הבחור של  לבו נתהפך מהרה ועד פלונית. בן  פלוני בחור  על  שירחם שבשמים אביו 

בישיבה, המיוחדים אחד שהוא אותו מהללים הישיבה  צוות וכל שלמים , מסכתות על  נבחן וכבר בהתמדה  ללמוד

למטה . ופרי למעלה שורש עשו הפורים ביום  שתפילותיו אם  כי לדבר  הסבר ואין

אמת'עה . ה 'שפת חידש  להלכה שדר)חידוש רבה בגמרא ד "ה ז: או(מגילה לרבו מנות משלוח  אדם  שישלח ראוי דאינו 

כתיב  שהרי בחכמה, ממנו שגדול  יט )למי ט , איש (אסתר מנות 'רעהו'לרעהו'ומשלוח לכנות לקטן הוא וחציף  '

את  הגדול  גילה  שהרי מנות, לו  ולשלוח להחזיר  הקטן מותר תחילה  לקטן הגדול  שלח אם אך  ממנו , שגדול למי

מנות. משלוח לו לתת  לנו מותר  וממילא 'רעהו ', בכלל הקטן את מחשיב שהוא דעתו

השפעות  עם מנות משלוח לנו לתת כביכול הקב"ה  'חייב' דבפורים  אחד, מצדיק  נחמד דבר  שמעתי זה  לפי

'רעהו', בכינוי הקב"ה את ולכנות לפתוח  לנו  אסור שהרי טובים , ומעשים  מצוות לו נחזיר אז  ורק תחילה , טובות 

לקיים ישראל בני שיוכלו כדי סלה , טוב כל  להשפיע  כביכול  הקב"ה  מוכרח הכי לוומשום  ולהחזיר  היום  מצות

טובים . ומעשים מצוות של מנות



פורים - הפרשה באר  ãì

øáëåò"éæ àååàðéùî àâøù ìà÷æçé éáø ÷"äøä øîà
(ùéðéà áééç ä"ã íéøåô ìà÷æçé éøáã),ùé äæä íåéáù

íéðôìå éðôì ìåãâ ïäëì ùéù çåëä úà éãåäé ìë ãéá

.íéùã÷ä ùãå÷ááúë äæá àöåéëå'úîà úôù'äíéøåô)

(æ"ðøúàø÷î ïë óéìéå(á æè àø÷éå)úò ìëá àáé ìàå'
áéúë íéøåô éáâ åìéàå ,ô"ëäåéá íà éë 'ùãå÷ä ìà

(æè ã øúñà)êìîä ìà àåáà ïëáå','úãë àì øùà

íéùã÷ä ùãå÷á 'ñðëéäì' øùôàùäúåà âéùäì ,øîåìë)

(äùåã÷äô"ëäåé åðéàù óà.

êëå'øôåñ íúç'á àúéàá ãåîò åð÷ óã à ÷ìç ,úåùøã)

(àìà ä"ã' áúëù,àåä ìåãâ áåè íåé íéøåô úîàáå

ìù è''åéî áåùç àåä ïåöøá äøåúä úìá÷ ïéðòì ïä

,úåòåáùíäéìò 'äôëù' ñðåàá åìá÷ úåòåáùä âçá àäã
ùåøååùçà éîéá åäåìá÷ øãä ¯ íéøåôá åìéàå ,úéâéâë øä

'ïåöøá'(.çô úáù 'éò),íééçì äúéîî äìåàâ ïéðòì ïäå

úåøéçì úåãáòî íéøöî úìåàâî éôè àåä÷éñîå ,'
íééñîåùåã÷å óéãò íéøåôã ,ïðé÷ìñ àäá íéðô ìë ìò'

'úåòåáùå çñôî
.עו

÷"äøäò"éæ 'úîà úôù'ä(á"ðøú íéøåô)ïåùìá ÷ééãî
áåúëä(çé è øúñà)äúùî íåé åúåà äNòå'§¨Ÿ

,íéáø ïåùìá 'åùòå' øîåì åì äéä äøåàëìù ,'äçîùå
ìò éà÷ã .ì"æå øàáî àìà ,ãéçé ïåùìá øîàð òåãîå

.äçîùå äúùî íåé åúåà äùòù ä"á÷ääçîù äéäù

äéäù äøéæâä äúåàî ìàøùé éðá åìåöéðù íåøîá åéðôì

íéîùá íâ øæâðäìèáúðùë ë"çàå ,ùøãîë àúéàãë ,
äúùî íåé åúåà äùò äáåèì êôäðå íúáåùú é"ò

ì"æç åøîàù åîë ,äçîùå(.èé÷ íéçñô)éîì ¯ çöðîì'
åá íñøôúîù åîë íéîéä äìàå .'çîùå åúåà ïéçöåðù
.úåàìôðä íéøëæð íéîùá äìòîì êë ,äèîì ñðä

àø÷î òåîùì ïéàá íìåë äìòîì íâ ïúãåáòá íéðäëå
.ì"ëò ,'äìéâî

משאלותינו 'כל' הקב"ה  ימלא הזה  ביום – ותעש  עוד  בקשתך

íåéáçë ìàøùéî èåùô ùéà ìë ãéá ïúéð íéøåôä
'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä ïë ãîìå ,'øåãä ÷éãö'ë

ò"éæ(øåîà ø÷åááå ä"ã ,øãà ã"éì øåà ,æ"òøú íéøåô)÷åñôäî
(ãé ä øúñà)ø÷åááå'êìîì øåîà,'åéìò éëãøî úà åìúéå

ø÷åááå' åì äøîà ãöéë ,äåîúåøåîàêøãá 'êìîì
,úåùòì äî úãë êìîä ìò úååöì àéä äôöåç éøä ,éååéö

ø÷åááå' øîåì äì äéäåù÷áúåà 'êìîäîìàùú

ïîä âäð êë ïëàù ääéîúä øáâú øúåéáå ,êìîäî
áéúëãë ¯ ìòåôá(ã å)äðåöéçä êìîä úéá ìà àá ïîäå'

øåîàì.'õòä ìò éëãøî úà úåìúì êìîì

êà,ùåøååùçàî ìåãâ ïîä äéä ïîæ åúåàáù ,úîàä
àøîâá ùøåôîëå(.åè äìéâî),'ùåøååùçàî ïîä äáâ'

ùøãîá ïëå(â"ðøúú øúñà ù"å÷ìé)ìòî åàñë úà íùéå'
åúà øùà íéøùä ìë(à â øúñà)äîéá åì äùò ¯

åúîéáî äìòîì(ùåøååùçà ìù)ìë ìòî ùàø åîNå ,
åãéá äéä ïëàå ,'åúà øùà íéøùäúåøåäìúåìúì êìîì

.åéìò óà èéìù äéä àåä éë ,éëãøî úà

íåùîå' øùàë ,éëäàåä êåôäðåíéãåäéä åèìùé øùà
ïúéð ïîä úéá'ù àìà ãåò àìå ,'íäéàðåùá
äéä àì äæ òùøù íùëå Y äæ çë åðéãéá ïúéð ,'øúñàì
åéìò úååöì åãéá äéä ÷ø êìîä úàî ù÷áì êéøö

äæ íåéá êë ,åðåöø íéé÷ìä"á÷äì øîåì íãàä ãéá ùé

ìòôú äîå äùòú äî ìåëéáë
עז

,éååéöå äøéîà êøã ,

úåìúì' ¯ äùåò àåäå ä"á÷ä ìò íéøæåâ íé÷éãöä ïéðòë

זי"ע ]עו. מלעלוב שלמה צבי דוד רבי הרה"ק  [בן זי"ע  מלעלוב נטע  נתן שמעון רבי הרה "ק  הסתגר אחת שנה

אף אך מנות, משלוח לפניו ולהביא להיכנס בחוץ שהמתין גדול  קהל  והיה הפורים, ביום  רבות שעות במשך 

ז "ל דייטש  מתתיהו רבי  החסיד היה  הממתינים  בין הדלת, את להם פתח  ולא החדר מן יצא לא השעה שנתאחרה

על מתנצל  וכשהוא פנימה, הקודש  אל  ונכנס הדלת את ופתח אומץ  אזר  המחכה , הגדול  הציבור  את ובראותו 

בגערה לו והשיב מלעלוב הרה"ק  נענה בחוץ, עליו הממתין גדול  קהל  שיש לו גילה כלההפרעה  של  העבודה  הרי

ממני... לבטל  ברצונם  זה  גם  האם  הפורים , מיום  באה  השנה  הדלת ימות את  ולסגור  החדר מן לצאת לו הורה ובזאת 

ללמוד  ועלינו הזה , ביום תהלים באמירת שהרבה  זי"ע, מלעלוב מרדכי משה רבי הרה "ק אחריו נהג וכן ִאחריו.

אהוביו . בניו על  השי"ת רחמי לעורר גורם הזמן כי ותחנונים  בתפלה  להרבות ממעשיהם

הפוריםעז . ביום  גוזר' 'צדיק להיות יהודי  כל של  שבכוחו אלו , דברים זי"עביסוד מקאמרנא אייזיק  יצחק  רבי  כתב ,

פי' 'נדבת ח .)בספרו  דף  שקלים, מותר צדיק'וקבלנו ,(מאמר של  להיכל קטנה נשמה  לעלות יוכל  הפורים  שבימי
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ìë ìò åîöò ìù åáì êåúî åîù úà úåçîìå 'ïîä úà

'íéðôúà ãåáòìî åáëòîä òøä øöéä çë ìèáì ïéá ,äæ ììëá ìëäå)

(äãåáòî íãàä úà íéòéøôîä íéøåñéäå úåøöä ïéáå ,ú"éùäíðîà ,
,äùòîì íãå÷ éàðúáäôùäî àì úåéäì äëéøö äøéîàäù

õøîð ïåöøå ÷ùç åúåàáå ,åùôð úåà ìëá àìà ,õåçìå

åúøéîà éàãåá æàå ,éëãøî úà úåìúì ïîäì æà äéäù

ìåëé íéøåôáù ,éàîã÷ éãéñç åøîàù åäæå ,úåøéô äùòú

êøáúäìå òùååéäì ùéà ìë
.עח

àúéà'øåè'á(âöøú)âäðî ì"æ íøîò áø áúë ,ì"äæá
íäéðô ìò ìåôéì úåáéùé éúùáíåé àåäù ïåéë

äðåøçàá åðìàâéù íéîçø ù÷áì åðà ïéëéøö åá åìàâðå ñð

äðåùàøáëïë íéâäåð åððéà éë íàå .ì"ëò ,íééñîù åîëå)

מעכב שום בלי ל 'כתר' התפילות  כל  עולין וכן מעכב, שום בלי רכילמופלא  הולך ונעשיתי בלחישה , קבלתי זה  כל  ...'

דרזין'. רזי בזה יש  כי סידקת  כנקב לך  פתחתי ישראל , מאהבת זה] סוד [ולגלות

אמר, זי"ע מזידיטשוב  צבי ' ה'עטרת שהרה "ק אלא עוד , ולא בכלל , וט"ו י"ד כי הפורים' 'ימי לומר דייק ואולי

עצמו . מבפורים  יותר  לפעול  אפשר פורים שבשושן

הכתוב עח. נמי יבואר יב)ובזה  בקשתך(ט ומה  לך, וינתן שאלתך מהו עוד'מה צ"ב דלכאורה הרי עודותעש',

ביקש לא זי"ע עדיין מדעעש יחזקאל ' ה 'מראה הרה"ק  ומבאר מאומה , ג)ה אופן לחמא כהא ד"ה  התפילה(הגדש"פ כי ,

להיענות מוכרחת הכרחיים דברים נברך)על  סוד"ה ג, ז ברכות תיו "ט ללבוש(עי' ובגד  לאכול  לחם מבקש כשאדם  לכן  ,

בשמים דנים אז  ההכרח, מן יותר שהם וגדולה עושר על  המתפלל  אמנם משאלותיו, וימלא השי"ת יענהו בודאי 

דכתיב והיינו לאו, אם  לכך ראוי הוא כד)אם  סה אשמע ',(ישעיה  ואני מדברים הם עוד אענה, ואני יקראו טרם 'והיה 

אבל אענה', 'ואני אזי יום , היום לחיי שזקוק ההכרחיים  העניינים אלו 'טרם ' עסקי על  ויבקש  המתפלל יקרא שאם

הוא  ראוי אם ואשקול  אשמע ' 'ואני  אזי בהם, תלויים  הנפש חיי שאין 'עוד ' מבקשים שהם  מדברים ' הם - 'עוד אם 

לאו . אם בכך להיענות

בקשתך 'ומה במגילה  כאן לפרש  יש  המתפללעודעפי"ז  גם ולכן השערים, כל  פתוחים הפורים ביום כי ותעש ',

גם לפעול  אפשר  כי ל 'ותעש ', יזכה 'עוד' סוף .(מותרות)ומבקש  אין עד  ההכרח  מן יותר הנוספים ודברים

שאמרו מה ופרח בכפתור  לבאר יש  ד.)ולפי"ז  שנאמר(מגילה  ביום, ולשנותה בלילה המגילה  את לקרות אדם  'חייב

ג) כב שנאמר(תהלים מהפסוק כן למדו מדוע  להעיר , יש  ולכאורה  לי', דומיה  ולא ולילה תענה , ולא יומם אקרא 'אלוקי

כי  נראה , הענין ביאור אך במשאלותיו , נענה אחד שכל היא רצון עת בפורים  והרי תענה '... 'ולא שלילה, לשון בו

את בפורים לכך  הסמיכו ושפיר ומעט, כמקצת יחשב שיפעול  מה שכל  עד הרבה כך כל  לפעול  האדם ביד יש 

תענה ', 'לא של  וכהנההכתוב כהנה  עוד  להשיג יכול  שהיה  מפני  נענה , לא  כאילו הוא  הרי  ויקבל שיבקש  כמה  כי 

העיקר  מן  מרובה  .בתוספת

כיסו למלאות לו נותן שהוא לו אמר והבעלים יהלומים , של  גדול הר ורואה בשוק למהלך דומה, זה למה הא

הוא  אכתי רב, הון עמו  ונטל  מקום  אפס  עד  כיסיו כל  הלה שמילא הגם  והנה שאת, שיוכל  כפי היהלומים עם

לא  כאילו בעיניו דומה  זה והרי שליקט, ממה יותר  הרבה שם נשאר שהרי  כיסים, עוד לו היו שלא על  מצטער

שיטול כמה כי תענה, לא 'כאילו ' תמיד הוא הרי רב, בשפע אסמיו וממלא מתפלל האדם כאשר נמי וכן כלום, נטל 

באמת. לכך  והמיועד המוכן השפע מן קצהו  אפס  אם כי השיג לא

ה'שלומיאל ' את לכנות  דאינשי  בפומיה מרגלא הנה  כי לאמור, שמעתי צחות 'שלאמזל')דבר  גם ויזתא (הנקרא בשם 

ארוך... וא"ו ויזתאעם  אלא ויזתא... 'סתם' שאינו לאחד והכוונה  דויזתא, בוי"ו  להאריך שצריך  טז:) (מגילה הגמ' דברי משקל על הוא (פתגם

שביניהם...) נקרא המיוחד  לא מדוע כן אם  מבניו אחד  שם על  לכנותו  רצו  ואם דייקא, ולויזתא לו מה תאמר , ואם  ,

ואחר אחרון, נתלה והוא המן, של זקונים ' – ה 'בן הוא ויזתא שהנה  בזה, יש גדול רמז  אך וכו ', 'פרמשתא' שמו

באים ועד"ז  משם ... ולברוח הרגליים  את לשאת לו היה כן אם זה  אחר  זה  הגדולים  אחיו כל את שתולים  שראה 

אותך... מביא זה לאן שלך ילך  ההלוך וכל  הקודמים מעשיך  מכל  לדעת הראית אתה השלומיאל, על בטענה אנו

לשמך... נאה ואתה לך נאה שמך ויזתא... שתיקרא הוא בדין כן  ועל לקח, למדת לא מדוע  כן ואם 

ועל נפלא, רצון עת הוא אשר הפורים יום והנורא, הגדול  ה' יום  בא הנה ואחד, אחד  לכל  הקריאה תצא ומכאן

לאנגע א מיט ויזתא כמו מקומו על לעמוד  תישאר אל  ובגשמיות, ברוחניות המקיפות הצרות מכל  'לברוח' ניתן ידו

נפשך. ותנצל  עולמים, כל  בורא לפני וזעקה  בתפילה  עצמך, הצל ברח, קום וא"ו,
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(øåèä íùåìàâðå ñð íåé àåäù òãéì åðéìò ô"ëò êà ,
.äðåùàøáë äðåøçàá åðìàâéù íéîçø åá øøåòì ïúéðå åá

ìò,ä"á÷ä ä"îî éðôì ïðçúäìå ãåîòì àîøâ ïîæä ,ïë
,ïëà éë ,äëøáìå äáåèì åðáì úåìàùî ìë àìîéù
íéîçøá åðéúåìéôú ìá÷ì íåéá åá íéçåúô íéîù éøòù

ïåöøáåעטò"éæ áå÷é'æãî 'íòåð éøîà'ä ÷"äøä ïåùìëå ,
(â"é íéøåô)ãò ïåöøäå íéîçøä úåøáâúä ùé íéøåô éîéá

.ùàø äìòîì

àìô'áå'õòåé(ìôééèñðøåäî ÷"äøäì)äæ íåéáù ,àéáî
àéäå ä"á÷ä éðôì ãéçéä úìéôú óà äáéáç

áéúëãî ïðéæç éëäå ,úìá÷úî(äë è øúñà)äàåááå'
óàã ,'äòøä åúáùçî áåùé øôñä íò øîà êìîä éðôì

äéøáã åìá÷úä àðååâ éàäëáפ.

åîëå'ìàøùé úìåâñ' øôñá àáåäù'ô úëøòî)àáåä ,'ã úåà

úåà è ÷øô äçéúô äìéâî ñ"îò 'íéîëç éúôù' øôñì äîã÷äá

(ãé,ì"æ ãçà ìåãâî éúìá÷'íéëùäì íéøåôá äìåâñã

ø÷åáá
פא

ìë ìò ú"éùä éðôì äù÷ááå äìôúá úåáøäìå

ìë ìòå ,íéøáã øàù ìò ïäå ,éðåæîå ééç éðá ¯ øáã

ãåàî ïåöø úò íåé åúåàá éë ,åéáåø÷
פב

úåîìåòä ìëå ,

ïåöøáå äçîùá äîäãé èùåôä ìë' ì"æ åøîà æ"òå ,

לא עט. פורים  ביום  תהלים בו מסיימים שאין המדרש בית  שכל יו"ח את הזהיר זי"ע  מנדבורנא מרדכי רבי הרה"ק 

השערים כל לפתוח אפשר תהלים אמירת ידי ועל רחמים  של  זמן הוא בפורים כי המדרש', בית 'נדבורנא ייקרא

אהרן' ה'בית  כתב השנה  ימות בכל  ואם ממעל , אמר)בשמים  עוד  ד"ה מח. אהרן 'אפשר(בית תהלים אמירת ידי שעל

השטותי  מכל  זהלצאת ונשגב רצון שבעת ק"ו של  בנו בן ק "ו לאדם ', לו שיש השינויים ומכל  המצרים, ומכל  ם 

ברזל של מחיצה  אפילו ולבקוע  לטובה, מרעה  מזלו את ולשנות גדול  לאור  מאפילה לצאת אחד כל  יכול  בודאי 

שבשמים . אביו לבין בינו המפסיקה 

עם בזקנים  מלא המדרש  בית היה פורים בליל  בבני -ברק , בעלזא דחסידי בביהמ"ד מקדם , בימים שראיתי ומעשה 

בלימוד  וזה  הנפש  בהשתפכות תהלים  באמירת זה  קדושים, בדברים עסוק היה אחד וכל  מקום, אפס  עד  נערים 

בכך, מה  של  ובדברים  בטילה בשיחה שעסקו צעירים בחורים חבורת ישבה  זווית' ב'קרן והתמדה , ביגיעה התורה 

הקבוצה  ראש  התעורר בגילו)לפתע  למזל"ט נישאו שכבר  אחיו לעומת זיווגו, מצא שלא מאד חשובה  ממשפחה מבוגר בחור  והציע(שהיה  ,

אחר עד בתהלים האריך  זה  בחור  אף עשו. וכן זה , נשגב ביום  השי"ת אל  ונתפלל  'תהלים ', יחדיו נאמר  הבה לחבריו

מיוחסת  משפחה עם האירוסין בברית  ובא לטוב, ומזלו  הבחור  נשתנה פורים  אחר מיד  פלא, זה  וראה השחר, עלות

בליעה"ר . מבורכים ישירים ודורות ולתפארת, לשם בישראל  בית והקים  כלל, עליו  'חלמו' שלא שידוך – בישראל 

שםפ. למעלה )כתב המובא יועץ שיוכל(בפלא ב. מתקבלת . היחיד תפילת שאפילו א. הפורים, ביום  יש סגולות  שג'

שנאמר  במה רמוזים וכולם רעות, ממחשבות ולהזדכך  להיטהר ג. שווים . וליבו פיו ויהא בתפילה ט לכוון (אסתר

הרעה',כה ) מחשבתו ישוב הספר  עם אמר המלך לפני המלך ו'בבואה''ובבואה  לפני הבא יחיד  שאפילו יחיד, לשון

וברצון. ברחמים  נענה ובתחנונים הספראמרבתפילה  בכוונה .עם  תהא שהאמירה הרעה– מחשבתו ללמד ,ישוב 

הרעות. המחשבות מכל  ולהיטהר לשוב שניתן

יוסף 'פא. כצאן 'נוהג בספר כתב תע"ח)וכן שנת בפרנקפורט  שיאיר(נדפס קודם קצת לביהכנ"ס  הולכים בשחרית וז"ל ,

ויתפללו '. החמה הנץ  עד יום אותו של  תהילים שיסיימו  כדי היום

עזיםפב . כאבים לחוש הקטנה בתו החלה תש "פ  שנת החורף במהלך הנה כי בארה "ב, הדר דעובדא מרא סיפר

כלום, הועילו  שלא ביניהם  השווה הצד בכה, אומר וזה בכה  אומר זה  רופאים, בעצת לשאול והלכו בבטנה ,

לשמע בדמה, מסוים 'ערך' לה חסר כי ואמר דם, בדיקת לה  עשה אשר מומחה לרופא פנו הפורים ימי שבפרוס עד

'צליאק ' הנקרא חולי לילדה ש שכנראה לנו הודיע  הוא אבל מכל ... לגרוע  לחשוש החילונו אינםהדבר  המעיים  (כאשר

דגן) במיני מצוי והוא גלוטן , הנקרא חלבון  מין  לעכל אחד יכולים בו שיש  מאכל  דבר  באכילת היא אסורה עולם  ועד  ומעתה  ,

הגר גדול  רופא עם להתייעץ  אותם הפנה כן על בדבר, 'מסמרות' לקבוע  רוצה  שאינו אלא דגן, מיני מחמישה

נצטערה הילדה אם והנה  אייר. חודש לימי התור ונקבע  זה, בתחום  מומחה' 'יחיד  שהוא יארק שבניו במאנהעטן

ואמרה מתניה' 'חגרה  הפורים יום  של  הבוקר באשמורת לילה ', בעוד  'ותקם כן על זו, רעה  בשורה לשמע  ביותר

הבת. לרפואת התהילים ספר  כל 

מהאפיס אליהם  התקשרו במנהטן הרופא אצל  ל'ביקור ' המיועד הזמן בהתקרב להם(משרד)והנה  להודיע  שלו 

שני  שיבואו  אפשר אי כן על  העולם בכל  הווירוס  והתפשט  שהיות להם, אמרו  הדברים ובתוך הוראות, וכמה  כמה
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לעשות, מה ידעו ולא בלבד. מהם  אחד  רק אלא הבת, עם ביחד עםההורים ללכת צריכים ששניהם הבינו סיבות כמה  (מחמת

יחדיו) לרופאהבת התקשרו בטן, כאבי  על  הבת התלוננה שלא הפורים , מיום רב, זמן שכבר נזכרו והנה אותם... (ששלח 

שבמאנהעטן) יעיי לרופא  כן על  המקרה את זוכר שאינו  להם  ואמר  בעצתו, בהםלשאול  שהביט ולאחר ברשימותיו, ן 

שום כאן אין גמור, בסדר והכל  הדם בדיקת בתוצאות מעיין הנני סחים, אתם  מה יודע  איני  בפליאה, להם  אמר

בהתרגשות, המעשה  בעל  מסיים ולשלום... לחיים  בבריאות  כך שתמשיך – טוב מרגישה  היא ואם חסרון, של  סימן 

המסמך אותו  לפני הגדול (דאקומענט )הרי לרופא אותנו  ושולח מפנה זה שרופא מפורשות כתוב המסמךבו את שלח (וגם ָ

בסדר...להראותנו) הכל לעומתנו עתה  טוען עצמו האיש  זה  ואילו שה 'תהילים', ספק כל ללא אבל  הייתי, לא בשמים

'סדר' איזה  שם  עשו הפורים יום ...של 

כשנה לפני בווימס "ב, הדר מיללער יואל  שמואל  רבי מהרה"ח שמעתי ברחובה(תשפ"א)וכך  הלכתי פורים  בערב

ונשבר קשות נחבטתי בהם, והחלקתי מעדתי ולפתע , שלגים, שיירי של  הררים  הררים היו הדרכים  בצידי עיר, של 

שתי (קנעכל)קרסולי מפורשות בהם ומצאו לרגלי 'צילומים ' כמה  ערכו שם החולים , לבית אותי החישו  במהרה ,

על ללכת הזמן ועם  להתרפאות שאזכה  ככדי – רגלי את לנתח חייבים כי נחרצת היתה הרופא דעת ל "ע . שברים 

לניתוח התור לטובה. הכל  כי שלימה, באמונה  אך קושי מתוך שמים גזירת עלי קבלתי האדם... כאחד  רגלי שתי

ביום הניתוח, לקראת הענינים כל  בסידור  החלו  וכבר שלפניו. השישי ביום  חל  כשפורים בשבת, שני ליום נקבע 

וחיזק בחכמה , פיו  פתח והוא השברים', 'פרשת כל את גוללתי לפניו מארה "ק, נאמן ידיד עם  דברתי אסתר תענית

כן שלפני בשנה  שהיה במעשה פורים  לקראת הכנה ' ב'שיעור  ששמע  במעשה  כאבים(תש "פ)אותי שחשה ילדה  עם 

וכו 'ב הקודם)בטנה  בקטע המבוא ואכן,(הסיפור  ה', לפני נפשי לשפוך ותעצומות עוז אאזור לנפשי, אמרתי כן על  בחסדי .

הפורים ביום שוב  ולמחרתו אסתר  תענית ביום התהלים  ספר את גמרתי  לרפואת שמים מרובים רחמים  בקשת מתוך ,

ומכאובים . יסורים  ללא במהרה  רגלי

ויסר עלי  שיקל  חשבתי אומרים' 'יש  כמה לפי אשר – אחר לרופא עצמי את הזמנתי  הפורים  שאחר  ביום ואכן,

שוב שבבדיקתו  אלא בידי... אשר  הצילומים את בראותו עלי שחק מתחילה הוא גם  אך הניתוח, חובת את מעלי

אכן,(בידיים) כי להודות והוכרח כךהחוויר כל קשה  באופן לטפל  ולא  לנתח  צורך כל ואין ופלא  נס  כאן  גםיש .

ה'צילום' את פיענחו שהם באמרו , העסקנים, כל  עם הראשון הרופא של  טעותו הייתה  מה  להסביר הסבר 'מצא'

הטיפולים כל וגם  ניסי, באופן נתרפאה  רגלי דבר , סוף אחד, שבר רק כאן יש  ובאמת אחד , (פיזיותרפי')באופן

טעויות  בכל  הפשט  מה יודע  איני רש "י, ומסיים  הרגיל . ערך לפי שלא – עצומה במהירות פעולתם  עשו  שלאחריהם

אורחא, אגב ברגלי. והטוב הנכון ה'טיפול ' לי ערך אשר הוא הפורים  ביום  התהלים  שספר  כשמש  ברור אך הצילומים ,

ובהלה בפחד קשות, שוב נחבטו  כשקרסוליו מכתו ' על 'מכה והוסיף שוב  נפל  שבועות ד' כעבור כי לספר, מוסיף

שבועות, כד' רש "י, ענה  מה 'שבר ', עבר זמן כמה  שאלו, הרופא, לפני התוצאה  משבא רגלו , על  'צילום' לערוך מיהר 

יותר . או  שבועות ו ' לכה "פ  השבר  על  שעברו כמי נראים  הצילומים הרופא, לו אמר

במאמרםפג . גם רמזו  ה .)וכן  והנה(מגילה  בפורים ', שמחה  של נטיעה  נטע  שמחה ,'רבי עת הנטיעה  אין כלל  בדרך 

וכמו"ש  האדם, שמח אז  והאסיפה הקצירה בעת ורק הזרעים , יצמחו ולא יתכן ה )שהרי קכו 'הזורעים(תהלים

יקצורו', ברנה מפני בדמעה מעמלו , פירות ופירי פירות שיראה לו מובטח  כי נטיעה , בעת אף שמחה  יש  בפורים  אבל 

בתפי  וישועות רפואות ויפעל  יבוא והחכם  ואחד , אחד  כל  לפני לרווחה  פתוחים  רחמים שערי לתו .שכל

בבחינת  להיות זוכה שבקלים  קל  שאף  פירוש גוזר', צדיק  א ווערט - שמוגער 'יעדער  בצחות קמאי  שאמרו  וכמו

רעות  גזירות כל  ולבטל להפוך בידו שיהא – מאד גדול  כח מקבל  ואחד אחד וכל  דבריו, מקיים  שהקב "ה גוזר  צדיק

בתפילתו . נשגבות ולפעול 

זי"ע אמת' ה 'שפת מהרה"ק  איתא תרל"ה )וכך כי (פורים - ודור ' דור בכל  ותקותם לנצח  היית 'תשועתם  וז "ל, ,

היהודים כל  להשמיד היתה שהגזירה כמו  עולם, לדורות היתה  בפורים  הבאיםהתשועה  הדורות כל  את ולהשמיד  לבטל (כלומר

עולם) הדורות,עד לכל  היה הנס גם ממילא הזה, נס ע "י הכל  ישראל זרע כל קיום  גםוהרי היה  הגזירה כי ואיתא .

בנ"י. על כן להושיעבשמים  עליו  לכן  תמיד, בו  וחוסים  עמו  שאנחנו  מצד רק ישראל , זכות בלי הנס  זה  עשה והקב "ה 



פורים - הפרשה באר  çì

úéá'ä ìòá ÷"äøä ãéâäù íéáäìðä íéøáãëå ,êìîä
,íéøåôá êøòù 'åðçìåù'á úåáäì áöåç ìå÷á ò"éæ 'íäøáà

áéúë ïëìã(â ç)êáúå'ïðçúúå'åìïðçúå êáúå øîàð àìå)

(åì,äìôú ìù úçà äáéèçì äúåäî ìë úà äëôä éë ,
,'åì' úåéäì ïòèòáéâ ¯ 'êéæ' èàä éæäáéèç' äîöò äúùò)

(äìéôúä íò 'úçàäæä íåéáå ,ù"áúé åéìà äáåø÷ úåéäì
êëì àîøâ ïîæä(ù"ééò â"éø 'åîò ùãçî ñôãðä íéðô úãåáò).

המגילה קריאת  ע"י ורחמים מגולים חסדים - מגילה  מקרא

úòù,àéä ïéåòøã àåòø ïãéò äìéâîä úàéø÷äàéø÷äå

òôùä ìëå ,íéîùá íéìåãâ íéãñçå íéîçø úøøåòî

äìéâîä úàéø÷ úòá äìâúî íéøåô íåé ìëá òôùðä
.פד

í"áîøä äðä(ç"éä á"ô äìéâî 'ìä)øúñà úìéâî äîéã
äøåú éùîåç äùéîçì(ù"ééò)íéøáãä ïî ãåîìì ùéå ,

'øôåñ íúç'ä âéìôä ïëî øúåé .äìéâîä úùåã÷ ìò
(.ãñ÷ úåùøã)åðéáø äùî éîéá äøåú úìá÷ã ïåéëã' .ì"æå

ùåøåùçà éîéá åäåìá÷ øãäå ,ñðåàá äéä ä"òúáù 'éò)

(.çôäìéâîá ìåìëä ùåã÷ øåàù ïôåàáøúåé ùîî àåä

äîöòá äùåã÷ä åðéúøåúî ãáëðå ìåãâ.ì"ëò ,'

øáëå'ùáã úåøòé'á êë ìò øøåò(â ùåøã à"ç).ì"æå
åðá 'ä øçá øùà ,íéîëçå íò éðåáð àð åòîù'
ùøåãë íëéðéòá äìéâîä úàéø÷ äéäú àð ìà ,íò ìëî
øùà úåàìúä ìëá åðéúåáà úåøå÷ øôñå úåðåøëæ øôñ
.íéøáã øåôéñå äùòîä úãâä àìà åá ïéà øùà ,íàöî

Y íééîòô äúåø÷ì äøäæà äúéä äæ ìéáùá éëåáééç)

(.ã äìéâî ,íåéá äúåðùìå äìéìá äìéâîä úà úåø÷ì íãàíðîà ,
,åðîî êùîð øùà úìòåúäî áåøúåáø úåãåñ ãáìî

åá ùéù,äìéâîä äæá øáãì ãåñå ïç éìòá åâéìôäå
¯ 'øúñà úìéâî' úàø÷ð éëäìåéøúñå íéøúñ åá ùéù

...ãåàîì úéùàøá äùòîäîå åìãâ äî åòîù íëéðæàå
äðîî ãåîìì ùé íâ óà ,àéää äìéâîä éøáã å÷îò
.'íäá éçå äùòé øùà íãà úâäðäå øñåîì íéáø íéøáã

íéáäìð'øùéä á÷'ä éøáã äîä(èö ÷øô)êéðéòá äàø'
ùé ãòåîå ãòåî ìëá ,åìà íéãòåî úùåã÷

úòãì äúà êéøöå ,íéàìôð úåãåñå úåùåã÷ ïäáùé éë

,ãàî àøåðå ùåã÷ àåäù äìòîì ùãç íìåòåúåà ïéàå
íòô íà éë åúùåã÷ áåø úîçî õåçì äìâúî íìåòä

,äðùá ãçà,äìéâî úàéø÷ úìçúäá úåìâúäì ìéçúîå

,÷éãöä éëãøî ìù åúîùð ùøåù äéä íìåòä äæîå
,õåçì ì"ðä íìåòä äìâúéù íéîçø øøåòì åðà ïéëéøöå
òåîùì íéôñàúîä äéîòã äéùéø ìò øéàéå òéôùéå

äðååë ìù áìá øåäè áìá äìéâî àø÷î'פהøàáîå ,
åéúåöîá åðùã÷ øùà' úåëøáä úåðååë åæù 'øùéä á÷'ä

ìò åðåöåàø÷îåîë ,äðîæä ïåùìî ,'äìéâî(á é øáãîá)

åðåéöù' ùåøéô ,'úåðçîä úà òñîìå äãòä àø÷îì'
,õåçì äìåãâ äøàä äúåà àéöåäìå äðååë øøåòì ú"éùä
äðååëá ïîà ìä÷ä äðòé äæ ìòå ,äìéâî àø÷î ìò åäæå

'ìàøùé çîùé'ä ïååéëå] 'äìåãâ(â úåà óåñ íéøåô),äéúòãì
äéìéãî ùøôî àåä óàùàø÷î'äðîæä ïåùìî 'äìéâî

úòá íéìâúîå íéôñàúî úåøåàä ìëù ,úåôñàúäå
.[äìéâîä úàéø÷

צרה . בעת בולנו לבטוח בגלות, לבנ"י ותקוה  ועוז  כח  נותן היו "ט זה אליוולכן אנחנו שמיוחדים דווקאמצד  (ולאו 

הטובים) מעשינו  כשרון –בזכות ישראל  זכות מצד טוב היום שאין להראות כו'. ידע דלא עד לבסום תקנו שלכך ונראה .

הכפורים, יום  כמו פורים כי ואיתא, 'יהודיים'... שהם זולתי מעלה, שום בהם ואין ידע ' 'לא של  במצב  הם שהרי

סליחת  בו ויש דחירות. לעלמא באים עי"ז  ועניתם ושתיה אכילה  הגוף  ביטול  ע "י מהטבע למעלה  באין וביוה"כ

שלא עונות. עליון בעזר לזה  ג"כ  לבוא  יכולין ושמחה  משתה  ע "י בפורים  כן מעשינוכמו  .מצד

כאשרפד . הרי פורים , על  של "ה בספה "ק הישיבה  תלמידי בפני ברבים שיעור זי"ע  חיים' ה 'אמרי הרה"ק  שלימד בעת

המגילה  קריאת על  הק' השל "ה  שכתב למה בשנההגיע אחת פעם הבאה  מצוה  והפטירוהיא  חיים האמרי נענה 

יאהר  גאנץ א אויף  חיות שעפין מען קען המגילה  קריאת השנה .פון לכל  חיות לשאוב ניתן המגילה מקריאת –

זי "עפה. ממונקאטש  אלעזר' ה'מנחת הרה "ק ביאר עו)וכך  אות מהדו"ב המשנה(ד"ת לשון יז.)את את (מגילה  'הקורא

יצא', לא למפרע  עוללמפרעהמגילה ולהסיר  חובתו את לפרוע  בכדי רק המגילה את הקורא כי פרעון, מלשון

יצא' 'לא ישראל , בני בניו עם ה' בחסדי להתבונן הלב בהתעוררות  אותה  קורא ואינו צווארו, מעל  הקריאה' 'חובת

על קרובו עם ישראל  בני עם שגמל  ה' בחסד בה , בכתוב  להתבונן המגילה שבקריאת המטרה עיקר את והפסיד –

חובתו . יקיים בכך ורק  ומדוקדקת, פרטית השגחה  ידי



פורים - הפרשה èìבאר 

úéá'á'ïøäà(:åñ øåëæ úáùì)íé÷éãö' áúëå âéìôä
äî ìë äìéâîäá íéìëúñî íäù ,íéøîåà
à÷ðéôñî 'óñåé éøîà'ä ÷"äøä åìéàå .'äðùä ìëá äéäéù
.ïãò ïâ éøòù íéçúôð äìéâîä úàéø÷ úòáù ,øîà ò"éæ

øôñá'ìàøùé úéøàù'(óà ä"ã íéøåô ,á øòù íéðîæä øòù)

àéø÷á' ,áúë ò"éæ ÷éðãòìéååî ÷"äøäìäìéâîä ú
éë åðééäå ,'å"ç úåéøò éåìéâ ¯ íéåìéâä ìëì ïå÷éú ùé
,ìàøùé éðá úåðååò ìò ä"á÷ä øôëî äàéø÷ä úòá

úåéúåàá æîøðëå ,øúåéá úåøåîçä úåøéáò ìò óàå
íâ éë íéøåîà íéøáãä úåéðçåøá ÷ø àìå .'äìéâî'
é"ò éðåæîå ééç éðáá áø òôù òôùð úåéîùâ éðééðòá

äìéâîä úàéø÷פו.

åðãîìåíé÷ñåôä åáúëù äîî éîð ïëà"ñ â"öøú 'éñ 'éò)

(á"ðùîáå¯ ìá÷úú ùéã÷ äàéø÷ä øçà øîåì
úàéø÷' ìëù ïàëîå ,úåìéôúä åìá÷úéù äù÷á àåäù
íéù÷áî äæ ìòå ,íå÷îä éðôì íéðåðçúå úåù÷á 'äìéâîä

בית פו. ושומרי האסורים , בבית זי"ע מרימנוב הרמ "מ  הרה"ק את חבשו שפעם זי"ע , אלעזר' ה 'מנחת הרה"ק  סיפר

תמוז תקופת ימי היו שהימים אף ועל לקבל , ברצונו  מה אותו ושאלו אחד, חפץ רק להכניס רשות נתנו הסוהר

מראפשיץ נפתלי רבי הרה"ק  תלמידו  כשמוע קלף , על  בדיו  כתובה  כשרה אסתר מגילת להביא מרימנוב  הרה "ק ביקש

יחריב המגילה  את לידו יקבל  אם כי  ואופן, פנים  בשום בקשתו ימלאו  לבל  התלמידים  את הזהיר תשובתו את זי"ע 

ובוהו . לתוהו  העולם את 

לן  קיימא דהא המגילה, קריאת סגולת גדולה כמה  - מזה ומסיק עובדא, האי  סיפר זי "ע ממונקאטש  הרה "ק

עב .) השנה,(מנחות ימות באמצע  קריאתה  ידי על  נשגבות לפעול  מרימנוב הרה"ק  ביד היה ואם בשעתה', מצוה  'חביבה 

נעלים . ודברים עולמות ולשכלל  לבנות אפשר בזמנה  הקריאה ידי שעל  ק"ו

במדרש איתא ב)וכבר  ט לעשות (אסת"ר  להמן אוהביו וכל  זרש יעצו  הכי מרדכי,דמשום את  עליו לתלות גבוה  עץ 

כבשן  מתוך ועזריה מישאל  חנניה את הציל  וכן סוף , ים להם שנבקע במים, לישראל  ניסים עשה שהקב"ה  ידעו  כי

המדרש . דברי ע"כ  להינצל , מרדכי יוכל  שלא  כדי ממנו , ישראל  ניצלו  לא שעדיין חדש בדבר ובחרו  התחכמו  ולכן האש,

לפני  מעץ הנעשה  לנס  במים הנעשה נס בין שאין ידעו  שלא היו  טפשים וכי דרשני, ואומרים סתומים והדברים 

ה'אגרא  ופירש  המן, אוהבי ושאר זרש  מחשבת לדורות חז "ל  לנו גילו צורך לאיזה הקושיא תגדל וביותר הקב"ה,

עקב)דכלה' מנפלאותיו(פרשת אח"כ  מספרים  אדם  בני וכאשר הזה , בעולם ונפלאות נסים  הקב"ה  עשה  הדורות שבמשך 

ההם , בימים  שהתרחשו הניסים את שוב בזה  מעוררים הם  לאחשוורושהרי המן יאמר שאם יועציו חששו ולכן

לשורפו יאמרו  אם וכן מידיהם, מרדכי ינצל  ועי"ז  סוף ים קריעת פרשת ישראל  ילמדו אזי בנהר מרדכי את להטביע 

בדרך  העולם  מן  להעבירו החליטו לפיכך האש , ותתקרר דניאל  בספר  ועזריה' מישאל ד'חנניה  במעשה בתורה יעסקו

אך  הפרשה, קריאת ידי על  הנס  את לעורר יוכלו לא וממילא ישראל , את הקב"ה  ממנה  הציל  לא שעדיין חדשה

מצפרניהם . וניצלו  חדש  נס  להם  וברא עליהם ריחם  וחסדיו רחמיו  ברוב הקב"ה

וביותר ההם, בימים שאירעו הניסים  את לעורר הניסים של  התורה ' ב'דברי הקריאה שבכח  למדנו , מדבריהם

מים ה'באר  מהרה"ק אסתר  מגילת על החיים' 'ארץ בספר  כתב כיו"ב, המגילה ', ב'קריאת פורים של  הנס  בלימוד

הגמרא דברי לפרש  זי"ע  ז.)חיים ' המעשיות (מגילה  שסיפורי דכידוע וכתב לדורות', קבעוני לחכמים אסתר להם 'שלחה 

וכמאמר לישועה ... צרכו  בעת איש כל  לספר מסוגלים  המה  לישראל  ונפלאות גדולות  עשה שהקב "ה מה  שבתורה

ט )הקרא א של'מה(קהלת הסיפור פירוש, שיהיה ', הוא שהיהשהיה  אלמה  הכנה  שיהיההוא וזהומה ישועה . עוד

דור בכל  לנצח תהיה  שתשועתי כדי בספר כתובה  זו מעשה  שיהא קבעוני פירוש לדורות', 'קבעוני אסתר שאמרה

המגילה . של  המעשה קריאת ידי על  בה ' נושע  ישראל  להיות ודור

האלה 'והימים פירוש וזה וז"ל , שלהם ,נזכריםומסיים , המעשה בסיפור - בארץונעשים' ישועה עתה ונעשה  -

אף  אלא ודור, דור כל  דוקא ולא ודור , דור בכל  ומקדם ועיר כמאז  ועיר  ומשפחה אחדמשפחה  כל  הצורך- בעת

וינצל . הלז  הנס  יזכור לישועה 

הפורים ביום המגילה  בקריאת וכמה כמה  אחת ועל  בזמנה, שלא גם המגילה  את בקורא אמורים  הדברים כאן עד

יששכר ' ה 'בני כתב וכן ו)עצמו , ד ויסורים](אדר  צרות [מכל  וניצולים לי, שנה'נראה  וצדקה '.בכל המגילה  קריאת ידי על 

זי"ע  הבעש "ט ממרן המאיר)איתא האור בשם הקורא בגמרא ד"ה  פורים  רמזי ושמש ' ב'מאור  הוא וכן  ח, אות אסתר עה "ת, (בעש"ט 

המשנה  לשון יז.)על  שאז(מגילה  מעשיות, סיפורי כדרך המגילה  את שקורא יצא, לא למפרע  המגילה  את 'הקורא



פורים - הפרשה באר  î

úåæåîøä úåìéôúä ìò éà÷å Y 'ïåäúåòáå ïåäúåìö ìá÷úú'
äìéâîä ïåùìá úåøúñðäåפז.

המגילה קריאת  בעת טובות קבלות - קבלוה הדר

ïîæìò ìá÷ì øùëåîå éåàø úò àåä äìéâîä úàéø÷
éåì éáø ÷"äøä éøáãëå ,íéîù úåëìî ìåò åîöò

'éåì úùåã÷'á ò"éæ áåùèéãøàáî ÷çöéäðåùàø äùåã÷)

(íéøåôìàäå ,äæ ïéðòá ùà úåáäì éáöåç íéøáã áúëù
' åùã÷ ïåùì êì,äìéâîä åàø÷á íãàä áì áäìúé äúòîå

åúøåú ìåò ìá÷î äúòîù äìéâîä åòîùáå åàø÷á ïååëéå

'åëå åéúåöîå,ïéà øáòå óìçù äî ¯ åîöò úà ïéëéå ,
.'åîù êøáúé åéúåöîå åúøåú ìåò åéìò ìá÷î àåä äúòîå

óéñåîå,íéøåôéëä íåéë àåä íéøåô éë øåëæì ùéù ,íù
ìë ìò ìàøùé éðáì ìçåîå çìåñ ä"á÷äù

,íäéúåðååòìò äìá÷å øáòä ìò äèøç êéøö êëéôì
äìñëì áåùé àìù äøåîâ äèìçäá èéìçäìå ,ãéúòä

,ãåòäìéâîä úàéø÷ úòá àéä êëì úøùëåîä äòùäå

,àìéòìã àúåøòúàá ìàøùé úà ä"á÷ä øäèî æàù

ù"áúé åéìà áø÷úäìå åáì øøåòì íãàä ìòåפח.

בעבר) - נסים ,(למפרע הקריאהנעשו  בזכות ודור דור בכל  ונפלאות נסים  לנו  עושה  השי"ת אשר לבו על  מעלה  ואינו

יצא ', לא  ממש .- בפועל  עכשיו ונעשים  נזכרים האלה  שהדברים  והיינו 

הרי"ם החידושי זאת הרי"ם)והוכיח  שמתו(ליקוטי  מפני אחת בנשימה  המן בני עשרת לקרוא שצריך שאמרו ממה

והיינו אחת כאחד, בנשימה  שנה  בכל לקרוא יש וע "כ  הנס , כח  עתה  שמתעורר מחדש , 'מתים' הם  הזה  בזמן .שעתה 

אמ זי"ע וכן מקאברין משה רבי הרה"ק פורים)ר משה  היינו (אמרות למפרע, היה אך נס  שזה שאמר איז מי  עס 

מרדכי  א  געווען אמאל  איז  עס  וועלט , דער אין  המן  א  געווען מרדכי)אמאל  היה ופעם המן, היה  המן (פעם אין  ועכשיו  ,

חובתו '. ידי יצא 'לא מרדכי ואין

שלמה התפארת כתב  מגילה )וכן בגמרא ד"ה פורים הגמרא(רמזי פירוש וזה וז"ל , ד:), עניים(מגילה של  שעיניהם  'מפני

ההשפעות יורד המגילה קריאת ע "י פירוש, מגילה', למקרא ומזוני נשואות חיי המצווהבבני כן ומפני ישראל, לכנסת

העולם לכל  טובות  השפעות שיתפשט כדי כאגרת המגילה  את אמן.לפשוט  ,

'מגילה' שתיבת שם  כתב יו"ד)עוד בגימטריא(חסר  'מזלא'עולה  אפשר(ע"ח)כמנין  המגילה  קריאת  שבעת ללמדנו ,

ומזוני לפעול חיי בבני רב  אמרושפע  שהרי כח .), תליא(מו"ק במזלא אלא מילתא תליא  בזכותא  לא  ומזוני, חיי בני

לטובה .מילתא מרעה מזלו את להפוך אפשר  הזאת בעת כן ואם ,

זי"ע מהרי"ל ' ה 'ליקוטי הרה"ק כתב מליז'ענסק)וכך הרר"א הרה"ק  מאחז"ל(תלמיד ומצינו טז:)בזה"ל , 'ליהודים(מגילה 

היינו תורה רמז, להיות ויוכל  תפילין '. זו  ויקר מילה, זו ששון תורה , זו אורה וכו '.פרנסההיתה  קמח  אין אם כי ,

היינו  מילה , זו היינו בניםוששון תפילין, זו ויקר ימים חיי . מאריך הוא בתפילין הזהיר כי מד.), בקריאת .(מנחות נמצא 

הצטרכות  כל נכלל ובתוכם  הנ"ל , שלש  ענין  ישראל  על  נמשך ג"כ  .מגילה 

ורחמים  ישועה בדבר  להיוושע  בנים  חשוכי יכולים  הקריאה שבעת צדיקים , אמרו  גידול כן  צער להם  שיש אלו  זה , (ובכלל

חלציהם) מיוצאי דקדושה נחת לראות לזכות שיכולים רח "ל, שהיא בנים 'ויהי' בתיבת שפותחת וסופה, המגילה  בתחילת ונרמז  ,

צער  י :)לשון בפסוק (מגילה  ומסתיימת ג), ל 'ונהפוך (י לזכות שאפשר  והיינו  זרעו', לכל שלום ודובר לעמו טוב 'דורש

ובמצוות. בתורה  עוסקים בנים ובני בנים בהולדת גדולה לשמחה  הצער את ולשנות הוא',

בזש "ק, שיברכו זי"ע מבעלזא אהרן רבי הרה"ק  לפני בפורים עצמו  את שהזכיר באחד שיוםומעשה  הרה "ק נענה 

לזש "ק, מסוגל שנותן הפורים ידי על  מנות' 'משלוח  מצות מקיים  שהקב"ה  זי"ע  מלובלין ה 'חוזה ' של  מאמרו  פי על 

ישראל . אלו  'לרעהו' בנים זה 'איש'

בגמראפז . כן שנרמז  ד.)ויתכן שנאמר(מגילה ביום , ולשנותה  בלילה  המגילה את לקרות אדם ג)'חייב כב (תהלים 

תפילה, מענייני דאיירי זה  ממקרא כן ילפינן  לחינם  ולא לי', דומיה ולא ולילה תענה, ולא יומם אקרא 'אלוקי

משו תפלה .רק  של  היא אחת חטיבה  וכולה אהדדי, לגמרי דאתקשי ם

המגילה,פח. את  זי "ע ישראל' ה'אהבת הרה"ק זקנו קרא כאשר אחת שנה זי"ע, מויז 'ניץ  משה ' ה'ישועות הרה "ק סיפר

הפסוק את הרבי קרא וכאשר ז"ל  שטערן  אליהו שמואל  רבי הנגיד החסיד לצידו ג)עמד את (ג  עובר אתה  מדוע 

המלך במשך מצות שנכשל  על בתשובה לחזור  התעורר שעה באותה  כי הפוגות, מאין תמרורים בבכי החסיד געה

להתבונן, מי בפני ידע  לא מעמד שבאותו  ואמר, משה ' ה'ישועות וסיים  המלכים, מלכי מלך מצוות על לעבור השנה 

הלב . מעומק בתשובה וחוזר  כמים  לב ששופך החסיד על או ובטהרה, בקדושה  המגילה  את הקורא זקנו  על  אם 



פורים - הפרשה àîבאר 

בפורים  שמחה מצות  – ושמחה צהלה

áéúë(áë è øúñà).'äçîùå äúùî éîé íúåà úåùòì'
ïéáééçîã' ïåàâ éàçà áøì 'úåúìéàù'á áúëå

,àéøåôá éúùîìå ìëéîì ìàøùé úéáãéçåáùå ééåãåàå

ä"á÷ ïåäì ãéáòã àñéð ìë ìò àéîù éî÷áéúëã ,
éåáéø ìò ãåîìì ùéå .'äçîùå äúùî éîé íúåà úåùòì

'óñåé úéá'ä àéáäù äîî äçîùä(ä"öøú 'éñ)áúëù äî
'íééç úåçøà'ä(íéøåô úãåòñ ïéã)'îâá àúéàã àäá ùøôì

(:æ äìéâî)éãé àöé àì äìéìá äìëàù íéøåô úãåòñ'
úë äçîùå äúùî éîé àîòè éàî ,åúáåçïéàù ,'áé

àìà ,ùîî äìéìá åúãåòñ äùåòù éîì à÷ååã äðååëä
éîìäìéì ïéòë' åúãåòñ äùåòùåãâðë ä÷åáà ïéàùá ,

äçîùä ïôåà ìò àöé ãîììå ,'è"åéå äçîù êøãàäúù

ááì áåèå äçîùáå 'äøåà' êåúî...

àúéàïåîã÷ä 'íòåð éøîà'á(æé æ øáãîá)àäá æîøì
áéúëã(âé ç øúñà)å"àåá ,'íéãåúò íéãåäéä úåéäì'

,[íéãéúò àåä 'éø÷'ä åìéàå ,'áéúë'ä àåä êë]íéãåäéäù

õåô÷ìå çåîùì íéøåôá íéãåúòë úåéäì íäì ùé
פט

[íéìåãâ ø÷áå ïàö éðéî íäù 'íéãezò' ìò æîøî íéãåúò]צ. ©¦

úåàøåðò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä éøáãá åðéöî(è"ìøú)

,äçîùä éãé ìò íéìòôðä 'íéðå÷éúä' ìãåâá
äúò ï÷úéðù äàøð ,'ùåøåùçà éîéá äåìá÷ øãä' ,ì"æå
.íéùòðå íéøëæð íéîéä ïëì ,äùòðä ìå÷ì÷ íéøåôä éîéá

זי"ע , מסאטמאר יואל  רבי הרה"ק  אמר תלאות נוראות ולסבול  הזה בעולם  שנה  שבעים  לחיות לאדם לו  שכדאי

בחיים אחת פעם  מגילה קריאת לשמוע כדי והכל  שונים , .ונסיונות

בקראפט. לבאר אחד , מצדיק י)ושמעתי כט ה'(דהי"א את דויד צ"ב,לעיני 'ויברך ולכאורה  דויד', ויאמר הקהל  כל 

ויברך לומרלעיני מהו לו  והיה  בעיניים, נראה ואינם באזנים, שומעים וההודאות הברכות את והרי הקהל , כל 

הייתהלאזני  שלא עד ומרומם , נפלא באופן הייתה דוד של שהודאתו לנו, להורות כן, כתיב דייקא אלא הקהל , כל 

לעיניהם , 'נראית' אלא הקהל , כל  באזני נשמעת מקרברק  ולהודות להתפעל  אמיתית, הודאה  של  דרכה היא  כך כי

ההודאה את 'יראו ' הקהל שכל עד קודש, ובאש שמח בלב .לב

שאלתך צ. מה  כי זה, קדוש ביום התפילה של  הגדול  כוחה על  בהרחבה  שנתבאר הגם כי להבין, תשכיל  ומכאן

מתוך  התפילות יהיו אלא לרבים ... יוצע ואפר ושק ובמספד בזעקה להתפלל  אמורים הדברים  אין אך  לך , וינתן

כעתודים ... וקפיצות מצווה  של רקידה  ומתוך יכלמו, ולא יבושו לא קוויך שכל  עזה ואמונה שמחה 

שלמה ' ה'תפארת פירש  וכן שמחה, מתוך  הבאה  תפילה  של  כוחה יפה ותשלח)כי ד"ה פורים דבפסוק (רמזי (אסתר

מרדכי ד) היה בגדים מחוסר וכי ביאור, וצריך  קיבל ', ולא מעליו , שקו ולהסיר מרדכי  את להלביש  בגדים 'ותשלח

מעולם, עשה  שלא מה ואפר  בשק  התלבש תחילה  שבכוונה ראתה הרי – בגדים  לו לשלוח שצריך  אסתר שחשבה

בגדים . לשלוח ולא האי' 'מאי לשאלו אם כי  לה היה  לא וא"כ 

עצמו על  קיבל  ולכן ומרה, קשה  בשורה איזה  שמע שמרדכי מיד הבינה  שאסתר  שלמה', ה'תפארת ומבאר 

יש וצוקה צרה בעת  אף כי הדרך, זו  שלא סבורה  הייתה שהיא אלא דינו, גזר רוע לקרוע כדי ולצום להתענות 

השמחה, במדת המצריםלהתחזק  מכל  לצאת אפשר השמחה  ידי על  דבעת ורק וסבר דבריה , קיבל לא ומרדכי .

הכריע הקב"ה  אמנם יעשון, אשר במעשה  שניהם ונחלקו מרירות, ומתוך לב בשברון ה' אל  להתפלל צריך  כזאת

בבגדי  ילבישנו  שהמן ידי על השמחה מידת לידי מרדכי שיבוא ההשגחה סיבבה וכך המלכה , אסתר עם  שהצדק 

ביקרו ', חפץ  המלך אשר לאיש  יעשה 'ככה  לפניו ויכריז באתחלתאמלכות שמחה  לידי  ובא המרירות נחלשה ועי"ז

הכל . מן להינצל  אפשר השמחה  ידי על  שרק ללמדנו  עין, כהרף הישועה  קרבה  ובזה  דגאולה,

במגילה  הגמרא על  יהוידע' ה'בן כתב האלה  האי)כדברים ורכיב ד"ה ואת (טז. הלבוש  את להביא המן הגיע שכאשר

לצלותיה' מרדכי דסליק  עד ואוריך קמייהו, ליה ויתיב המן אתא לצלותא, ליה  וקם מרדכי  'נתעטף  למרדכי, הסוס

שי  עד לו המתין  והמן להתפלל, אז נעמד תפילתו)(מרדכי  את ולא סיים לו  המתין ולמה  מה  על  זה, מרושע רשע על  יפלא ולכאורה ,

בשורה לו בישר ולא המתין שבדווקא יהוידע ' ה 'בן ומבאר ומיד , תיכף  מלך' 'גזירת לקיים  תפילתו באמצע  לו הפריע

כן  על  בעצבון, כעת מתפלל  שוודאי וחשב מתקבלת אינה עצבון מתוך שהתפלה  ידע  כי התפלה, בשעת זו  טובה 

אפסיקנו, לא מוטב - בוקעת אמר שמחה  מתוך ותפילה  שמחה , מתוך שנית להתפלל יחזור וודאי אפסיקנו אם כי

הכבוד לכסא  עד מלהגיע בעדה  שיעכב  ומבדיל  מחיצה  שום ואין ה'סוד',רקיעים  את ידע הרשע המן אם  מעתה, אמור  .

מתקבלת... היא וודאי אשר  שמחה  מתוך הבאה  התפילה מעלת על  לדעת צריכים שאנו  וכמה  כמה אחת על 
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íéð÷úî íéøåôá éë ÷"äåæá àúéàå óåâä âðòì äåöîä ïëìå
.ù"ò éåðéò é"ò ë"äåéá åîë âðåò é"òøîâð ë"äåéá åîëå

íåé 'îá äáåùú é"ò àåäå éúçìñ øîàå äøôëäæ"òù
.äàøéî äáåùúì ìåìà éîé ï÷úðøãà ùãçá ïë åîëå

ïëì ,äéùòä ï÷úðù é"òå äáåùúì ïéëåæ äçîùå äáäàî

äçîùå äúùîá äåöîä
.צא

àèéùôìåëéù éî êì ïéàù íùëù ,øîåì êéøö ïéàå
éî ïéà êë äìéâîä úàéø÷î åîöò øåèôì
äçîùä úååöî äøîàð á"åéëå éìò àìù øîåì ìåëéù

íéøåôáצבò"éæ òðöñàéôî ÷"äøä ùøã êëå ...íîåöéòá)

øôñá åñôãðå áúëä â"ò íúåà äìòä ë"çàå ,äàøåðä äîçìîä éîé ìù

(ùãå÷ ùà'÷ä øäåæ éðå÷éúá àúéà' ,÷"ìæå ,(:æð)íéøåôù

בהאלאנדצא. התגורר זצ"ל  רוקח ' ה'מעשה  של(הולנד)בעל גדול  נחיל הגיע  פעם הים , מאיי אחד  על  השוכנת

הצליח משלא האוכל , כל  את התולעים שיכלו  נפשות סכנת של  חשש והיה המדינה , פני כל את והציף  ַתולעים 

הגזירה על יתפללו שכולם כדי מלכותו עיירות בכל התושבים לכל  תענית יום קבע  המדינה מגבולות לגרשם  המושל 

יתכן  לא שהרי  לעשות, מה כדת ידעו  לא והיהודים  בפורים , חל  התענית בו לקבוע בחר שבו היום  והנה  שתיבטל ,

ה'מעשה אל  פנו  ולכן גדול , בעונש  יענשם גדולות סעודות עושים שהם  המושל  ישמע  אם גיסא ולאידך בפורים , לצום 

לא  אופן ובשום  הפורים, יום את ישביתו לבל ופסק  לדבריהם הקשיב  דעתו, חוות ולשמוע  עמו להתייעץ  כדי רוקח '

ומשתה מאכל  ולתת לרחבה שעריהם לפתוח החנויות בעלי כל  על  וציווה  היום, כמצות וישתו  יאכלו  ואדרבה  יצומו,

שכל הווה, וכן  ההוצאות, כל  את להם לשלם התחייב והוא בחינם , ליטול  הרוצה לכל  מטעמים, וכל ודגים  בשר –

ועיר ומשפחה משפחה ישבו  קודש  עם  ישראל  בני ולהבדיל  היום , אותו  כל  וצמו  תיפלתם לבית התכנסו הארץ  גויי

כ העיר, לכל  הרווחה  הייתה  הפורים יום ממחרת ויהי המלך, כיד גדולות סעודות וסעדו הלכוועיר פתאום לפתע  י

שבאו . כלעומת ונעלמו  התולעים כל 

וביותר מאד, הדבר לו חרה הזה, ביום  להתענות דבריו את קיימו לא שהיהודים  העיר  מושל  שמע  כאשר  ויהי

ובפרט רוקח', ה'מעשה ובראשם  היהודים  את מאד  שהעריץ  מאחר אך ברבים , שערכו  הגדולות הסעודות על  כעס

פשר אצלו לברר  כדי רוקח' ה 'מעשה אל  הלך בגו, דברים שיש  הבין התולעים שנעלמו הנס אירע למחרתו כאשר

באה פורענות שאין ומאמינים יודעים כולנו דהנה טעם , ובטוב בניחותא לו השיב לפניו שאלתו את מששטח הדבר,

יתב"ש אליו לשוב  דהיינו בתשובה , ולחזור  להתעורר עליהם ויסורים צער בעת ולכן  ישראל , בשביל  אם כי  לעולם

נענים היינו לא ה' רצון מקיימים  היינו  אלמלא לכן ולשמוח, ולשתות לאכול  נצטווינו בפורים והלא רצונו , ולעשות

שבשמים אבינו כרצון המצוה את שקיימנו  בגלל  ואכן יתב"ש, אליו להתקרב היא התשובה תכלית שהרי בתפילה,

לחיים  ממות פורים)ניצלנו  שמואל' ב 'דברי ובנפש ...(הובא בגוף ובלב, בראש  רוחשין ומיני 'תולעים' הרבה  ייאמר, ולדידן .

הפורים . שמחת ידי על  היו כלא נעלמים

עםצב . ושמח רקד  אשר בארה"ב, טעלז  ישיבת ראש זצ"ל  בלוך מאיר אליהו  רבי הגאון אצל  מעשה היה וכבר

כדת  למעלה למעלה גואה השמחה והייתה ארה "ב, אדמת על  כבר בהיותו תש "ד  בשנת הפורים ביום תלמידיו 

במלחמה משפחתו  בני כל  את שאבד לאחר באמת שמח הישיבה  שראש יתכן לא - מהנאספים אחד שם  טען היום,

ולחוץ , השפה  ומן עין' 'למראית אלא אינם  אלו ריקודים  כל בוודאי ויחידה , אחת בת אלא לפליטה לו נשאר  ולא

היסוד. עד הוא ורצוץ  שבור בפנימיותו אבל  ששמח, כמי  עצמו  שעושה 

לאמר ופתח  התלמידים , את סביבו  אסף והמחולות, הריקודים  את הפסיק  הישיבה', 'ראש לאזני הדברים  כשהגיעו 

בגמ ' איתא י :)להם, שירה(מגילה  לומר  השרת מלאכי בקשו יוחנן ר ' סוף )'אמר ים ידי (בקריעת מעשה  הקב"ה אמר

ש'מעשה אף הים שירת שעה  באותה  אמרו ישראל בני שהרי לתמוה , יש  ולכאורה  שירה', אומרים ואתם בים טובעים

חלקם נגרע ומדוע  המלאכים , על הטענה  מה כן ואם  כזה, במצב שירה לומר חסרון שאין  ונמצא בים ', טובעים ידי

שלי  שתי  עושה אחד מלאך שאין שידוע הדברים, ביאור כך אלא שירה. מלאך מלומר של בכוחו שאין והיינו  חויות,

הטובעים הקב"ה  ידי  מעשי על  בצער שעה  באותה  ולהיות שמחה מתוך שירה לשיר כאחד, דברים  שני לעשות 

אחדבים , מצד  בשמחה  מחתא  ובחדא אחת בבת להיות ביכולתם כי  מהמלאכים , בזה  עדיפים ישראל בני אמנם 

שני  מצד חז "ל ובאבלות שהעידו וכפי יא), נו 'וישלח(בר "ר המזבח גבי על  בנו יצחק  את שעקד בעת אבינו אברהם  על 

הסכין את ליטול  יד שולח הוא ידו , את מרחמנותואברהם יצחק של לעיניו דמעותיו  ונופלות דמעות מורידות ועיניו 

יוצרו רצון  לעשות שמח הלב כן  פי על  ואף  אבא , לפני של  ברצון נתקבלה סוף  בים ישראל  בני שירת כן ועל  ,'

על ליבם  כאב בבד ובד להם , שנעשה  הגדול  הנס על  ותהילה  שבח  מלא ופיהם בשמחה  אחד מצד היו  כי הקב"ה,
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,ë"äåé åîëù äæì íâ æîøî øùôà ,íéøåôéëä íåéë
íãàä íúåà äöåø íà àì äæ íåéá äáåùúäå úéðòúä
éðôî íîéé÷î ,àì ïéáå äöåø íà ïéá ÷ø ,äùåò úåùòì

íéøåô úçîù íâ ïë ,ä"á÷ä úøéæâíãàä íà ÷ø àì

çîùì ìåëéù áöîá íéðô ìë ìò åà äçîùá åîöòî

çåîùì àåä êéøö åîöò úà,úåìôùá àåä íà íâ ÷ø

êéøöù àåä ÷åç ,ñîøð åçåø ìëå çîä ,áìä úøéáùáå

åáéì ìà ñéðëäì äçîù ìù õåöéð äæéà ô"ëò'צג.

ורעות אהבה  שימת יום – לרעהו איש 

éø÷éòîúåáøäì Y 'åäòøì ùéà' úåéäì àåä íåéä úãåáò
åáéìå åéðéò úúì ,ìåáâ éìá ìàøùé úáäàá

úìåæä úçååøìצדúåðî çåìùî ì"æç åð÷ú êë íùìå .
äáäà úåáøäì åäòøì ùéàצהúåãéãéåצוúåöî úà ïëå ,

úåðúîíéðåéáàìצז.

òãåðåí"áîøä ïåùì(æ"éä á"ô äìéâî 'ìä)íãàì áèåî ,
åúãåòñá úåáøäìî íéðåéáà úåðúîá úåáøäì

,åéòéøì çåìùáåàìà äøàåôîå äìåãâ äçîù íù ïéàù

,íéøâå úåðîìàå íéîåúéå íééðò áì çîùìáì çîùîäù

äðéëùë äîãéð åìàä íéììîåàäøîàðù ,(åè æð äéòùé)

.'íéàëãð áì úåéçäìå ,íéìôù çåø úåéçäì'

øáëåúâàã éãé ìò ÷ø äéä ñð ìù åô÷ú ìëù åðéöî
åîò áéèéäì ïåöøäå åäòøì ùéàצחáúë äëå ,

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä(ìëáå ä"ã æ"ìøú)÷åñôä ìò
(àé á øúñà)äàøð ,ì"æå ,'êìäúî éëãøî íåéå íåé ìëáå'

ñðä êøåöì ìëä äéä äìéâîá íéøëæðä íéøáãä ìëù,
íéðù äùîçå äòáøàë äéäù ãàî ìåãâ øáã äæ éàãåáå

,ùåøåùçàì øúñà ç÷ìä úòîêìä ÷éãöä éëãøîå

äîåúé äúéä éë øåáòá äîåìù úåàøì íåéå íåé ìëá

,éøëðä úéáá äñéôúä øòöáåñðì äëæ äæ úåëæáå,
'åëå 'íåéå íåé åéìà íøîàá' ïë íâ áéúëå(ã â),é"òù

בכוחו אך משפחתו אובדן על  דם שותת שליבו למרות כי כן, הוא שאף רה "י, וסיים הקב"ה. של  ידיו מעשה  אובדן 

באמת. בשמחה ולהיות ומהעצבות מהכאב להתרומם יהודי של 

הגג, בעליית ולדור  לדלג ניתן אמנם בו , לדור אפשר שאי עד  בחפצים מלא שכולו  לבית דומה , הדבר  למה משל 

ואחד , אחד כל אצל  גם  להתרומםכך הכח  את בו  יש  ה "י, ראש  למעלה  עד ייסורים  ב'חבילות' הוא  שמלא שהגם

הקב "ה עם  ולשמוח  'לעלייה ' ולעלות שרוי  הוא  בו  הנורא  .מהמצב

גדולהצג. בעניות שהי ' ז"ל, מאוסטראה  ייב"א ר' מהרה"ק ז"ל , הק ' אביו בשם  סיפר  אברהם ', ב 'בית כתוב  בזה "ל 

פורים , של  שמחה  הבעל הוא מרדכי כי ואמר בעצמו. מרדכי היה והוא לשמחו  אחד איש ובא והואבפורים,

שמח . להיות  שרוצה  יהודי איש לכל  לשמח  בא  ובעצמו בכבודו 

יעקב רבי הרה"ק סיפר  דיליה, וגונדא המן של  בעיניהם  לצנינים  הוא הפורים  בימי ישראל  של  שמחתן כי ודע ,

זצוק"ל  מטאמשוב  יוסף ר ' הרה"ק  על  לספר רגיל  שהיה זצוק"ל  חותנו  בשם זי"ע  יהושע'לעמפשעווארסק ר' הרה"ק של (אביו

זצ "ל) שוכרמטאמשוב היה בכפר דר שהיה  חותנו כי זי"ע, יששכר ' ה'בני והרה "ק  זי"ע  מלובלין ' ה'החוזה  הרה"ק  מתלמידי

מזיגה )קרעטשמע  השנים)מהפריץ (בית באותם  בביתו (כנהוג  יוסף ר' ישב פורים  בליל  פ "א עמו, מנין אפי' היה  וזימרולא  אז,

טורדת  השירה כי  מלזמר שיפסיק לחתנו  לאמר עליו  ופקד לחותנו, הפריץ  הגיע שירתו ובאמצע  יעקב', 'שושנת יוסף ר 

מה על מחילה  ממנו  לבקש  הפריץ  לבית חותנו מיהר בבוקר  עוד. יזמר  שלא לו  ואמר  לחתנו תיכף  והלך מנוחתו, את

- אתמול  שבא שהפריץ  הבינו אז  סח ... הוא מה על  יודע  שאינו ענהו הפריץ  אך בלילה, אתמול לו  היהשהפריע  לא 

יוסף ר' שיפסיק כדי הפריץ, בלבוש  עצמו  את שהלביש בעצמו  הרשע  המן אלא האיש  זה  היה  ולא באמת, הפריץ 

מלזמר  שיפסיק כדי פעולות לעשות והוצרך  להמן  מאד הפריע  יוסף ר' של יעקב ' ה 'שושנת כמה  תראה  מכאן .מלזמר ,

שמשצד . בבית החבורה מחשובי  אחד מאיר)סיפר יוסף  פלוני,(רבי בביה"ד המגילה  קריאת לשמוע  הוא רגיל  אשר

המגילה קודם הלך שנים  כמה לפני ובדקדוק, ובעריבות במתיקות מופלג קורא בעל  המגילה  את קורא שם 

בחו "ל שהה  שנה באותה אשר אחד אדמו"ר נשיאות תחת העומד אחר ביהמ "ד תחת הנמצאת במקווה עצמו לטהר

לפניו, אשר  את הבין מיד  למנין... 'התשיעי ' הוא כי והודיעו  הרבי  של  בנו בו פגע  המקווה  מן יצא כאשר  בפורים,

לאחרים להיטיב עדיף כי הבין מקום  מכל  המומחה, הקורא מהבעל  המגילה את לשמוע נפשו שנכספה  אף ועל 

לחברו  שהתקשר אלא עוד  ולא שם , להישאר בדעתו יחזקאל)וגמר  לאחר(ר' עשרה. למנין להשלים  הוא אף שיבוא

בנים חשוך הינו  עתה שהו בו בביהמ"ד קורא והבעל והיות מצוה, גוררת מצוה הלא כי ביניהם  נדברו הגיע  שהחבר

להעתיררח בכוחם  ויש  חסדים גמילות במצוות עוסקים  שהינם  ובפרט רצון  עת הוא המגילה קריאת זמן והרי "ל ,
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òùøä ïîä úà çöðì äæì äëæ êìäúî íåéå íåé ìëáù

íåéå íåé ìëá åñéòëäìå.ì"ëò .

בין  וביותר בפורים  התורה  לימוד  חשיבות  - תורה  זו אורה
יום  לשל לילה של מגילה 

øîàðäìéâîá(æë è)ìòå íäéìò íéãåäéä åìá÷å åîéé÷' ,
åîëå ,äáäàî äøåúä úà ìá÷ì åáùù ¯ 'íòøæ

ì"æç åøîàù(.çô úáù)áé÷ éðéñ øäáùäøåúä úà åì
ùøéôå ,äáäàî äøåúä úà åìáé÷ íéøåôá åìéàå äàøéî
úøåúá úåâäì àîøâ ïîæä ïë ìò ,'ñðä úáäàî' é"ùø

'äãåáòä ùøåùå ãåñé'á áúë êëå .äæ íåéá 'äã÷ôîä øòù)

(å"ôäùåã÷ä àøîâá ì"æ åðéúåáø åùøã äðäóã äìéâî)

(:æè'åâå äøåà äúéä íéãåäéì ô"äòäøåú åæ äøåà,é"ùøôå ,

äøåúá å÷ñòé àìù ïîä íäéìò øæâù ¯ äøåú åæ äøåà
äàøé äæî .ì"ëòøôñ òãåé ìë ìò äæä íåéá ìåãâ áåéç

äãåîìá çåîùìå ,äùåã÷ä åðéúøåú ãåîìéù,äàãåä úúìå
øùà ,ù"áå ä"á åðàøåáå åðøöåéì åúáùçîáå åéôá äîåöò
øøåöä øöä ïîä ,íéîåøò úåáùçî øôéå íéåâ úöò àéðä
äùåã÷ä åðúøåúá ÷åñòìî ùåã÷ íò åðéìò øæâù

ò"åùá øëæð ïëå ,äîéîúäå(ä"âäá ä"öøú 'éñ).ì"ëò .

íéòåãé'øôåñ íúç'ä éøáã(ä"îø ãåîò ,úåãâàå íéùåøã)

âéìéì éìãðòî 'åäî áøä éáøî éúìá÷' áúëù
ïåàâäî ìáé÷ù ,î"ãôô ÷"÷ã ã"îäéáá áø äéäù ì"öæ

,ì"öæ 'á÷òé áù'ä íùáäìéâî ïéá äøåúá ÷ñåòä ìëù

àáä íìåò ïá àåäù åì çèáåî ,àîåéã äìéâîì äìéìã
צט
,

àîòè àðòãé àìå ,àîúñ éúìá÷ ïë'ק.

להיפקד  קורא הבעל לישועת בתחנונים  להעתיר המגילה  קריאת את שיקדישו  הראוי מן כן על  תפילתם, שתתקבל  עד

הנולד. הילד בבשורת הכל  נתבשרו הפורים לאחר חודשים  וכתשעה מצרתו , הלה  נושע  שבוע לאחר ואכן במהרה,

–צה. לרעהו ' איש מנות 'ומשלוח לפרש  זי"ע  חיים' ה 'אמרי הרה "ק של  בפומיה מרגלא שהיה שה 'משלוחוכמו

רעהו אל  איש וחיבה  אהבה  יהיה  ...מנות'

ידי  על  מנות לשלוח שצריך  הפוסקים שכתבו מה ידוע  שהנה  דשופריא, קרתא ויקירי מחכמי אחד בזה הוסיף

סקי"ח)שליח  תרצ "ה סי' במשנ"ב הובא מד , סי' ציון' 'בנין  'להרוויח'(עי' חז"ל  רצו  ומה בזה , העניין מה  ביאור צריך  והדבר  ,

פלוני  שאיש  הדבר  ומצוי וריעות, אהבה להרבות הוא מנות משלוח של  זו מצוה  של  עניינה  שכל  אלא זו, בתקנה 

בדבר... שמתבייש  אלא השני של ידיד להיות וד"ל)רוצה  שונים, טעמים שאיש(מכמה ב'תנאי' אך  לו  'לשלוח ' מוכן והוא ,

חז"ל  אמרו לזה ידע... רעךלא את אוהב  שהנך  בזה  תתבייש  אל ישראל, אהבת ריבוי יום  הוא  לופורים  שלח ...

אהבה ... על  אהבה ולהוסיף  הידידות, את לפרסם שליח ידי על  דווקא

לאביוניםצו . במתנות ואילו מנות שתי לתת צריך מנות שבמשלוח הדבר  טעם זי"ע  מנחם' ה'פני הרה"ק  ביאר ובזה 

ממתנ יותר  לו לתת הצריכו  לא כן על  אביון כשרואה  מתעוררים האדם  רחמי כי אחת, במתנה אכן סגי אחת, ה 

שנים לתת תקנו כן על  לו, שיש  במה  ומקנא טובה ' ב 'עין לרעהו לתת שלא הבריות מטבע  הרי מנות במשלוח

ואחוה . ואהבה  לב נדיבות מתוך לתת - טובה עין לעצמו  לסגל  כדי בדווקא

זי"ע צז. משה ' ה 'ישמח הרה"ק  הק ' קושיות שני אורחא, בישמח אגב נדפס נחו , אשר  כימים  ד "ה  אסתר  מגילת על רימוני (עסיס 

נ"ך) על ועוד משה  ליו"ט, קבלתם כל  נתבטלה  שלבסוף  בשעה יו "ט לעשותם רצה  שמרדכי במגילה נכתב מדוע ,

איתא דהנה בחברתה, מתורצת דחדא ומבאר  לבסוף. קיום לו היה  שלא דבר ואסתר מרדכי רצו  למה  (ביצה תימה ,

מרדכי טז.) קבע מתחילה  ולכן יו"ט ', והוצאת  שבתות מהוצאת  חוץ  יוה"כ , ועד מר"ה  לו קצובים  אדם  של  מזונותיו 'כל

מלאכה ואיסור ביו"ט הפורים יום  השנה ,את בראש לאדם שנקצב  ממה  הפורים  הוצאות את ינכו  שלא  ואףכדי

דכתיב כיוון מ "מ  לדורות היו"ט נתקבל  לא כח)שלבסוף  כב לך '(איוב  ויקם  אומר מרדכי 'ותגזור דברי את בשמים קיבלו

השנה בתחילת לאדם  שקצוב  מה בכלל ההוצאות את ינכו  שלא לענין יו "ט , בכלל  בשמיםשיהא  כי במגילה, נכתב  ולכן ,

ליו"ט . היום  נתקבל 

מקאזמירצח. מרדכי רבי הרה"ק  שכתב מה  להביא העניין לפורים)ומן  מרדכי, צדיקים)זי"ע(מאמר היה(ועוד אפשר  שאי

בגמ ' איתא עליו המן של  והטומאה  הקליפה  תוקף  את ולשבר יג :)להכניע  כהמן'(מגילה  בישא לישנא דידע  'ליכא

מגדת'. אסתר  'אין  ע "י והוא הלשון, שמירת של  נגדי כח  ידי על  אלא

תורהצט. הלומד  גם הדברים שמכלל  להוסיף, יש  צחות לשנהבדרך דלילה  למגילה  זו  דשנה  דיממא  מגילה  בין

הבא...הבאה עולם  בן שהוא לו מובטח

ועוסק.ק  יושב  היה  פורים שבליל  אחד רב על  ושמעתי חסידים ', 'יעלזו בספרו זי"ע יועץ ' ה'פלא בעל  כתב וכך
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êëåà"îøä ÷ñô(â óéòñ ä"öøú ïîéñ),àðåøá é"øäî íùá
áéúë àäã ,äãåòñä éðôì äøåú ãåîììç øúñà)

(æèì"æç åùøãå 'äøåà äúéä íéãåäéì'(:æè äìéâî)äøåà'
'äøåú åæקא.

øáëåò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øîàíéøåô ,à"ç úåùøã)

(å"ö÷úíéøåôä íåé úà òåá÷ì éåàø äéä äøåàëìù ,
äîä íéãåäéä åèìùù ñðä äéä åáù øãàá â"é íåéì
òøéà åá íåéì íéâçä ìë úà åð÷úù êøãëå ,íäéàðåùá

ñðä(úåøð íé÷éìãî øáë íåéá åáå ,'ä"ë åðç'ù ,äëåðç ïåâëå)òåãîå
íéùåò åéä úîàá íàù àìà ,äçåðîä íåéì âçä òá÷ð
÷åìéç äéä àì éæà 'åá øùò äùåìùá' íéøåôä íåé úà
â"é íåéá íéââåç åéä ãçàë íìåëå ,ïéô÷åîì íéæøôä ïéá
úåùòì ì"æç åòá÷ ïë ìò ,äøåúî íîù íìåòä äéäå

,íéîé 'á àåä íéøåô àìéîîå ,'äçåðîä íåé'á íéøåôä
á íìåòä àäé àì áåùå ,ïéô÷åîì å"èå íéæøôì ã"éìè

íé÷åñò åéäé íéæøôä íéãåäéäù úòá éë ,äøåúä ãåîéìî
àëôéà ïëå ,äøåúá ïéô÷åîä éáùåé å÷ñòé íåéä úååöîáקב.

שערי  כל  נפתחים אז  כי – לך וינתן  שאלתך מה היין במשתה 
שמים 

úååöîàéøåôá éîåñáì ùéðéà ìë ìò íéîëçקגäìéâî)

(:æéôëå ,åæ äååöî úìåâñá íé÷éãöä åâéìôäå ,
ò"éæ 'áì áèéé'ä ÷"äøä õéìîäùìå÷ Y íéøåôì íéðô áèéé)

(äæááå ä"ã äìéâîàøîâä ïåùìá(:æ äìéâî)'àçååøàîéñáì
úåëæì øùôà íéøåôá úåîñáúää éãé ìòù ,'çéëù
äñðøôá áø òôù ,íéðéðòä ìëá äìöäå ìåãâ çååéøì

íéáåøîä åðéîò éëøö øàùå äáçøäá
äéìקד æîøå .

ושמחים ושותים אוכלים הכל  זה בליל  ואמר , הלילה , רוב בתורתו,בתורה  שיעסוק  מי להקב"ה לו אעסוקואין

המקום לפני  חשובה  תורתי ותהא .אני ,

לןקא. קיימא דהא הסעודה , קודם  פסח הלכות ללמוד שנהגו  צדיקים ו .)והיו הפסח(פסחים בהלכות ודורשין 'שואלין

פסח . קודם  יום שלושים הוא ופורים  יום', שלשים  הפסח קודם 

יהוידע'קב. ה 'בן יום)כתב ד"ה  יב: דאמרו(מגילה  הא הפסוק(שם)על  י)על א המלך (אסתר לב כטוב השביעי 'ביום 

רבא אמר תשבחות ביין', ובדברי תורה בדברי מתחילין  ושותין אוכלין שישראל היה שבת השביעי וז "ל .יום ,

גדולה תשועה  לישראל  יצא ישראל, על  קטגוריא ממנה שיש  אחשוורוש של  הסעודה  מתוך  איך תתמה אל  פירוש,

לכך  יולד. לצרה  ואח מקומה ולקחה אסתר באה שעי"כ ישראל , ישועת סיבת היא ושתי הריגת כי – רבה  והצלחה 

תורה', בדברי מתחילין ושותין אוכלין 'שישראל  ישועהאמר  להם  וצמחה  ישראל , על סנגוריא  יצא  זה  מצד ולכן

ביום בו ושתי והייסורים .בהריגת הצרות מן להגן התורה לימוד של  כוחה בגדולת למדנו ומכאן עכ "ל . ,

להעבירקג. המלך משרתי ובבוא אחרת, לעיר משכנו  להעתיק  צריך שהיה  ודם  בשר למלך  ממשילים היו  צדיקים

הכתובים את ובעיקר המלך מחפצי ויגזלו  ליסטים יבואו שמא פחדו החדש  הארמון אל  המלך חפצי כל  את

המלך, אויבי בם יפגעו  לבל  השיירה  על  שישמרו  מזוינים חיילים העמידו כן על  המלכות, ומצבא המלוכה מסודות

להעביר בבואם אולם  מעולה , בשמירה  המלך גנזי אל ולהעבירם וליסטים אורב  כל מכף  עליהם לשמור הצליחו ואכן

פשוטה בעגלה  המפואר הכתר את הניחו עשו, מה  שומריו. על  לסמוך המלך רצה ולא החשש גבר המלכות כתר  את

ויקר . גדול  אוצר כאן שנמצא הליסטים בדעת עלה לא וכך שחוקים, בגדים בבלאי כיסוהו ביותר,

קודש  בספרי שהובא וכמו הפורים, ביום נעשה  הזה  החול)כדבר  בימות והנה ד"ה  פורים ושמש מאור היורדים(עיי' שהאורות

יש זה וקדוש  גדול שביום  ונמצא הפורים , יום  של  לעת ' ה 'מעת שעות בכל  מתגלים 'כתר' אמירת בעת  ביוהכ "פ 

אמנם לבוא, לעתיד שתהיה  התיקון לשלימות שנזכה לפעול  ואף יחפוץ  אשר  ככל המלך מן לבקש  אחד  כל  ביד

נוסח או מלאכה איסור בו [ואין ושמחה למשתה  הזה  היום את חז "ל  קבעו בו  ממשמשת הכל  יד תהא שלא כדי

שחז "ל אלא עוד ולא הפשוטה , לעגלה  דומיא וזה  לחול , קודש בין מבדילים אין  פורים ובמוצאי טוב, כביום תפלה

שאנשים בכדי והכל  בסמרטוטין], הכתר כיסוי ענין שהוא וה łכל , הדעת את ולבטל  בגילופין להשתכר  החיוב הוסיפו 

לכל מתחת גדול  אוצר  שיש  מזה יבין המשכיל  אבל המלכות , בכתר יגעו ולא בטלים בדברים עסוקים  יהיו פשוטים 

ונעלים . נשגבים דברים  לגלות ובידו הללו, המסכים

זי"עקד . הרי "ם' ה 'חידושי הרה "ק הסביר נ"ג)וכבר אות פורים צדיק בשפתי  שכלוז"ל(הובא רצון  עת כך  כל יש בפורים 

שיעור, לאין לפעול יכול ישראל  שנפסיד איש  אמינא הוה שום ואין בכוס, חז"ל כיבדו כהוגן שלא ידרוש  פן אך 

לבקש יכוון מאשר  חז "ל , פקודת לציית חפצו  שמבטל מי רוח נחת יותר עולה הסתם מן כי חז "ל . תקנת ידי על ח "ו

שיפעול  אף  טובות עצמו שתייתו)עבור עת עד בתפילה  להשתדל שאפשר .(בפרט ,
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זי"ע הרי"ם' ה'חידושי דברי מרן מפורסמים אצל  שהיה  מעשה ע"פ  ידע, דלא עד  היין שתיית מצות טעם  לפרש

היה שפעם  העולם], בפי המקובלת השמועה את נקטנו ואנו זה , בסיפור  נוסחאות הרבה [יש  זי"ע  הק ' הבעש"ט 

עולה יללה  קול שמע הכסף צרור עם בדרך בהיותו ויהי עבירה, בו לעבור כדי גדול  כסף  סכום שאסף  אחד חוטא

שלא  לו סיפרו והם ובשביה , בצרה הנתונים  מישראל שלימה משפחה  ראה לשם התקרב כאשר הבורות, מאחד

כסף כמה האיש אותם שאל  הזה , הבור אל  אותם השליך  כן ועל  לפריץ , חייבים שהיו החכירות דמי את שילמו 

כשמוע ויהי עבירה , לדבר בכיסו לו שהיה  המדויק בסכום  המשפחה  ראש  נקב חובותיהם , לפרוע  כדי לשלם עליהם

בסוף אך הרעה, בדרכו להמשיך או המשפחה  את להציל  אם  מאד והתלבט לעשות, מה ידע  לא דבריו את  האיש

שחת. מבאר המשפחה  את ופדה  הפריץ  אל והלך ברוחו התגבר

טענו וחלקם  מישראל, שלימה  משפחה  שהציל  זכות עליו  לימדו  אלו  בשמים , גדול רעש נעשה שעה באותה

וכל יחפוץ  אשר  כל  את לברך הברכה  כח  את לו לתת שפסקו  עד וזדונות... בפשעים ימיו כל  וחטא הוא שרשע

עליו, צלולה דעתו תהא ולא שיכור , שיהא בבד בד עליו גזרו אחד לכל יברך שלא כדי אולם יתקיים, מפיו היוצא

הווה . וכן

אל הקהילות ראשי  של  חשובה משלחת שלחו  הקיצין כל  ומשכלו בעולם, גשמים עצירת  גזירת הייתה לימים

היא  שגזירה באמרם ריקם, פניהם את השיב הבעש"ט  אולם רחמים , עליהם שיבקש  כדי זי"ע  הק ' הבעש "ט  מרן

שיכור זה שאיש  להם , ואמר והוסיף  עליהם , שיתפלל  כדי פלוני איש אל ושלחם לבטלה , בידו  ואין השי"ת מלפני

משנתו קומו שאחר הספורים ברגעים אותו לתפוס ועליכם  בכלל , ועד ערב ועד  בוקר מן ביינו המשתכר הוא

שירדו שיתפלל  אצלו  להתעקש עליכם  הדעת צלילות של  זו ובשעה  הבאה, השתיה  עד הקודמת משתיה והתפכחותו

מעצירת  סובל שהעולם  לו וסיפרו - כזו רצון' ב 'עת אותו  מצאו שונות תחבולות ולאחר להתם  נסעו ואכן גשמים ,

שאין  הוא שיכור  והלא כמותו, ונבזה  פשוט  לאיש שבאו  על  האיש עליהם לגלג עליהם, שיתפלל  וברצונם  גשמים 

הבעש"ט, בשליחות  שבאו לו ענו  הם אולם בתפילתו, לפעול  בידו  יש ואיך  יי"ש של  מרה  מטיפה  יותר בעולמו לו

גשמים, שירדו עליהם והתפלל ה ' אל ידיו  פרש  ברירה  בלית יוושעו, תפילתו ידי שעל שלימה  באמונה  מאמינים והם

'מוריד ובאמרו  זיקא נשב הרוח' 'משיב אמר כאשר השליחיםואכן חזרו כאשר בשפע . ברכה  גשמי  ירדו  הגשם'

שכל השמים מן עליו  שגזרו  שיכור  אותו  שהוא להם גילה תפילתו, אחר גשמים ירדו שאכן הבעש"ט לפני וסיפרו

יתקיימו . ברכותיו

הטבע , מדרך למעלה נשגבות  ישועות לפעול  אפשר הזה  ביום כי לעיל , הנאמר את הרי"ם' ה 'חידושי  ביאר  זה לפי

במגילה כמרומז  התקיימו, וברכותיו דבריו שכל  שיכור  אותו ב)ודוגמת לך',(ז ותנתן המלכה אסתר  שאלתך  'מה 

בפוריא. לבסומי איניש  דמיחייב חז "ל  קבעו  לפיכך

כדי  לו  למוסרם  ורצו ובקשות פתקאות עם  החסידים אליו ניגשו הרי"ם' ה 'חידושי כן הגיד שכאשר מספרים ,

שהרי  הפורים...' חג עליכם התקדש  לא שעדיין 'כנראה ואמר אליהם נענה ורחמים , ישועה  בדבר עליהם  שיעתיר 

ביין. הדעת ולבטל  לשתות צריך

כדרכם ובטהרה [בקדושה היום  כמצות ביינו  להתבשם זי"ע  מסאטמאר יואל  רבי הרה"ק  התחיל  בטרם אחת שנה

שלום רבי הרה"ק  גם  שם ששהה  לעיר  שהגיע  זי"ע מראפשיץ  נפתלי רבי בהרה "ק שהיה מעשה  סיפר צדיקים], של 

פשוט כפרי איש  ניגש  צדיקי תרי הני יחדיו התוועדו כאשר ויהי  פניו, לקבל  לקראתו יצא והמהר"ש  זי"ע, מבעלזא

אמרו כך שהרי הדיוט, ברכת הרבי שיברכו ביקש , ובתמימותו  מראפשיץ , הרה "ק טו .)אל ברכת (מגילה  תהי אל  'לעולם

הרה "ק אולם שחוק , פיהם מלאו בתמימות שנאמרה  בקשתו את התלמידים שמעו כאשר  ויהי בעיניך', קלה הדיוט

כסף, לקבל  שברצונו היינו הדיוט, בקשת לבקש  היתה  כוונתו  הלא צוחקים, הנכם  'מדוע  לעומתם נענה  מראפשיץ

נעלות...'. מדריגות ולא כמשמעו, פשוטו ומזוני, חיי בני

הכתוב  בלשון הלצה  בדרך מסאטמאר הרה"ק  רימז  דיומא כ)ובענינא ט כרם',(בראשית ויטע  האדמה  איש נח 'ויחל 

יום היה  האם  כיצד , הא יו"ט , דהיינו מנוחה מלשון משמעו 'נח' ואילו חולין', עצמו עשה  - 'ויחל  פירש  רש"י דהנה

שהוא  הפורים יום זה  ואיזהו, החול ], בימי [-יו "ט וואכן' די אין טוב 'יום  שהיה לומר צריך כרחך ובעל  יו"ט , או ָחול 

החפצים הדיוטים  של  ארציות הבקשות אלו האדמה ' 'איש בשביל  זה יום לנו  שניתן תורה ואמרה החול , בימות יו "ט

ומש יין כששותים  פירוש כרם ', 'ויטע כאשר  היא לכך  לפעול  מסוגלת והשעה גשמיים, היום,דברים  כמצות תכרים

לתפילתנו . פתוחים  שמים  ושערי היא רצון שעת כאמור



פורים - הפרשה æîבאר 

ò"éæ 'øæòìà úçðî'ä ÷"äøäïåùù éîé øîàî øëùùé øòù)

(æð úåàáåúëä ïåùìá(å ä øúñà)øúñàì êìîä øîàéå'
,'êì ïúðéå êúìàù äî ïééä äúùîáúò ïééä äúùîù

éë ,íéëìîä éëìî êìî éðôì ïðçúäìå ù÷áì àåä ïåöø

êéúåìàùî ìë 'êì ïúðé'
קה
.

ùéíéøåô úãåòñ êéøàäì íéâäåð ïë ìòù åøîàùêåúì

äìéìäè"ô÷ú íéøåô ñ"úç úåùøãå ,á"ñ ä"öøú à"îø ïééò)

(íçìä àöå ä"ãåìà ìë úà êéùîäì éãë äæá æîøì ,
ìë øîåìë 'äìéìä' êåú ìà íéøåô úãåòñî úåòåùéä

.äìéì úðéçáá íäù íéøåñéäå úåøöä

זי"עקה . נועם' ה 'אמרי הרה"ק  שהוכיח  בהקדם)וכמו יאמר או ד"ה אדר הש"ס(לר"ח ז:)מדברי נתבסם(מגילה אחת ששנה

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

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

ולהיענות  להיוושע  יכול המתים ' 'תחיית בבחינת לרפואה .הנצרך

של ר "ת כי לדבר רמז שלמ'החיותל'תהאנאמןו'ונתן כר "ת הם שלל'ישא'נותמ'משלוחו'תים וס "ת 'רעהו,

ניתן מתנ "ההואםמתי''ת להחיוהאת'ןונאמ' לאביונים ומתנות מנות משלוח  - היום  מצוות קיום ידי שעל  לרמז ,

מתים . להחיות

' כי כתב חלאים עוד מיני תתק"ג מבטלים  לאביונים  ומתנות מנות משלוח  מצות ושלשה ע"י  מאות תשע  ח. ברכות  (עי'

בעולם) נבראו מיתה  ח "ומיני ממיתה  וניצול  העליונים  החיים  '.ונשפעים

ושאלו הקטנה בתו עם  בדרך ההולך באברך  בפורים  פעם  פגש  הי"ד זי"ע מקארלין אלימלך  אברהם רבי הרה "ק

תמה אותה, שיבדוק כדי  פלוני  לרופא הולך  והוא שונים  ממיחושים סובלת שבתו  הלה השיב מועדות, פניו  לאן

רפואה' א משקה  איז  פורים לרופא, הולכים בפורים 'וכי ושאל  מקארלין הפורים)הרה "ק ביום 'הרפואה ' היא ונתן (ה 'שתיה' ,

ונתרפאה . מכאוביה כל  נעלמו  ואכן לה , לתת כדי משקה לו

אברהם' ה'בית הרה "ק  רבו  אצל  אחת שנה נוכח היה  שהוא זצ"ל , קאסטעלאניץ  שמעון ישראל  רבי הגה "ח סיפר 

עילאה, בקדושה כלפידים בוערים  הרה"ק  פני  היו היין  משתה  ובעת הפורים, ביום לאדז ' בעיר שהה כאשר זי"ע 

גבוהה מקומה נפל  הקטן שבנו  שליש בדמעות וסיפר  ובהלה, במרוצה  ז "ל  ריבאק יודל  רבי החסיד  נכנס לפתע

ה'בית  כשמוע  ויהי מנגד , לו  תלויין  הבן  חיי כי כלל , בילד יגעו  לבל  הזהירוהו והרופאים גדולה , אבן  על  בראשו 

ישראל  ארץ  עניי עבור לצדקה  כסף  רובל מאות שלש  לתרום לו הורה דבריו את בעתאברהם' בקודש דרכו היתה  (כך 

נכסים) ובעלי עשירים של מגורם מקום  שהיתה  לאדז' בעיר וביותר לישועה, הזקוקים חולים לפניו את שהזכירו לתת החסיד התחייב מיד ,

טשעק יתן לפיכך לשלם, מזומן  כסף  כעת לו שאין  על  והתנצל  הרבי , לידי הסכום כדי (צ 'יק)מלא זה  סכום עם 

הקודמת  כבפעם  הטשעק 'יחזור ' גם הזאת בפעם  האם ושאלו דבריו, את  קיבל לא הרבי אולם  לרפואה , בנו שיזכה 

כנגדו) מעות שם לו היה שלא אחר בעדו, מאומה נתנו לא (בנק) הבאנק ופקידי  לרבי, טשעק נתן  בעבר והבטיח(כי התחייב החסיד  אך ,

הסכום מלא את למשוך יוכלו הזאת סכנה,שבפעם  של  במצב השרוי לבנו רפואה  הרבי שיפעל  ובלבד  מחשבונו ,

החסיד  בכה לביתו, שיחזור לעברו וצעק  בחזקה, ראשו על  וזרקו השלחן על  שהיה תפוח אברהם' ה 'בית נטל מיד

לחזור שוב עליו ציוה  הרבי אולם למות', חיים בין ומפרפר  דוי ערש על  מוטל בני כאשר ביתי אל אעלה 'איך ותמה 

בנו את וראה  הדלת את פתח הביתה הגיע  כאשר ויהי ביתו , עבר  אל  מחבריו  כמה  אותו ליוו ברירה בלית לביתו,

ולפלא. לנס  ויהי האדם, כאחד מסתובב

- היה לכך גרמא הזמן מיהו הרה"ק , של  הגדול  ובכוחו אר "י לעניי הצדקה  בזכות נס  לו  שנעשה  הגם והנה 

מתים, לפגרים  נשמות להחזיר ואף  הטבע , מדרך למעלה וישועות רפואות לפעול מסוגלת שעה ואותה היין, משתה

כזה . וגבוה נשגב מיום  אחד רגע ויבזבז  יבטל  פתי מי כן ועל 

תמיד  עצמו את מזכיר והיה בבנים , להיפקד זכה לא רבות שנים שבמשך דירושלים  קרתא מיקירי באחד מעשה 

לו השיב לא אף  ולפעמים רפה  בשפה הרבי בירכו לעולם אך זי"ע , מקארלין אלימלך אברהם  רבי הרה"ק  רבו בפני

ולהזכיר כסדרן תמידין רבו  בית את לפקוד והמשיך ברוחו נפל לא ואעפ"כ  ביותר, דחוק  שמצבו  החסיד והבין כלל ,

ומצא  קארלין, חסידי של  המדרש  לבית נכנס  הפורים ביום אחת  שנה ורחמים. ישועה לדבר ושוב שוב עצמו את

לבם ובטוב המשקה להם נגמר  שעה באותה  היום , כמצות חדא בצוותא מבוסמים  יושבים החבורה בני את שם

את  הלה קיבל  זכר , בן לו יוולד  השנה  שלתקופת לו  הם 'מבטיחים ' משקה להם  יביא שאם כאחד, כולם לו אמרו 



פורים - הפרשה באר  çî

áúëå'éøèéå øåæçî'á(ä"ñú ïîñ)ì"æåíãà ìëù íéøåô

,åúìéàù åàìîé íéîùä ïîå Y åúãåòñá êéøàî

íéøåô úãåòñ úòá åéúåìàùî åàìîéù åðééäå.

íùáäúùîáù ,àøîàúî ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä
ïåùàøä íãà úâøã éãéì àåáì íãà ìë ìåëé ïééä

éîåñáì ùéðéà áééç åäæå ,àèçä íãå÷àìã ãò àéøåôá
'äòéãéä íãå÷' äéäù ïå÷éúìå áöîì òéâéù øîåìë ,òãé
åúåéîöòå åúòã úà ìèáî ïééä éë ,úòãä õò é"òù
éðçåø åìåë úåéäì úåìòúäì åãéá ùé æ"éòå ,íãàä ìù
áåùìå åùôð êåôùìå ,åáù éøîåçä ÷ìçî åúòã çéñäìå
'úîà éøîà'ä ÷"äøä øîà øáëå .ä"á÷ä éðôì äáåùúá

ò"éæ(:æ äìéâî ,íéèå÷éì)ú"ø 'éîåñá' éëñøîîêãçô
áéøùåêéèôùîîé,éúàøúåøëù úòá åìéôàù æîø äæå

íéîù íùì úåéäì êéøö.ì"ëò ,

את יבייש  לא ידע' 'לא כשהוא אף - יכלמו ולא יבושו  לא
חברו

íéøáãïúðåäé 'ø éáøä ÷"äâä áúë íéìéäáîå íéàøåð
ò"éæ õéùáééà(â ùåøã à"ç ùáã úåøòé)äðäù ,

'îâá àúéà(:åè äìéâî)úéáì øúñà äñðëðù äòùáù
éì÷ éì÷ ,äøîà' ,äðéëù äðîéä ä÷ìúñð ùåøååùçà
ñðåà ìòå ãéæîë ââåù ìò ïã äúà àîù ,éðúáæò äîì

,ïåöøëáìë åéúàø÷ù ìò àîù åàøîàðùáë íéìéäú)

(àëåúàø÷å äøæç ,éúãéçé áìë ãéî éùôð áøçî äìéöä

øîàðù äéøà(áë íù)åàåá äúòå ,'äéøà éôî éðòéùåä
,ïåáùçùåøååùçà éôìë àìà íéøåîà íéøáãä ïéà àìäù

íéãåäéä øøåö òùøä(.ãé íù 'éò)úãåáò úà ìèéá øùà ,
ìàøùé éðá ìë úà ãáàì úã áúëå ,ùã÷îä úéá

,äìåãâ äçîùáäëìîä øúñà äðéáä ïë éô ìò óàå

ãò ,'áìë' íùá åúåà äúðéëù äîá äðåùìá äàèçù

äðéëù äðîéä ä÷ìúñð ïë úîçî àîù äøáñùäúòîå ,
íéîòô óìà øîåçå ì÷äðëîä ìù íâôä øåîç äîë ãò

ìàøùéî ãçàì íù.

äðäåãò ,àéøåôá éîåñáì ùéðéà áééçéî' ì"æç åøîà
,íðîà ,'éëãøî êåøáì ïîä øåøà ïéá òãé àìã
øäæéì ùé úåáø ,'éîåñá'ä ìù åúìòîå åúåáéùç ìë íò
äæá øäæð åðéàù éî éë ,åãé úçúî äì÷ú àöú àìù
÷ø åìéôà åðåùì úåáåöøçá å"ç òâåô åúåøëùáå äìéìç
àöéå äúùé àìù åì óéãò éàãåå 'ìàøùéî úçà ùôð'á

ãñôäá åøëùåקוàìà åøîà àì éë .Y òãé àìã ãò

äúåùä úòã ìèáú äéúùä é"òùìáà ,åøîà àì úàæ

åúòãî àöé åøáç íâù åúééúùá íåøâéù åøéúä àìå

,åúîçîíéòâåôä íéðô úðáìäå íéøáã úàðåà éãé ìò
.åúîùð é÷îò ãò íãàá

åðééäåú"øäù ,ò"éæ 'ìàøùé úáäà'ä ÷"äøä øîà÷ã
ìù'òã'ãàì'éäòéãé êéøö éë ,'òãé' àåä 'òã

.äæ øîàî íéé÷ì êéà äìåãâ

הסעודה את בכך והמשיכו  מאד  כך  על שמחו  והם לפניהם, והביאם  יי "ש בקבוקי כמה ומצא חיפש  דבריהם,

בהתרוממות.

מאותה החסיד גם שכח מלבוא התמהמהה  והישועה  שבועות כמה  עברו וכאשר  מלבם, הדבר  נשתכח פורים אחר

ה'קוויטל' את לפניו  והגיש  מקארלין הרה"ק  רבו בית את הבאה בפעם פקד כאשר  אולם רחמים)הבטחה, בבקשת (פיתקא

מי  אצל  ושאלו נושעת', כבר 'הרי לו ואמר ב'קוויטל' היטב והסתכל  הרבי הביט לבנים , לזכות כדרכו שוב ביקש  בו 

צדיק איזה אצל  היה לא כי מקצתיה, ולא מיניה שלא ואמר  החסיד נענה זאת, רבתי  ישועה עבורך פעל  ומי היית

מ 'ה שנזכר עד האחרונה... לובתקופה אמרו שהחסידים  כהווייתן, דברים  הרבי לפני וסיפר בפורים, החסידים בטחת'

אזוי  'אויב ואמר פניו , אורו מקארלין הרה"ק  כן  כשמוע ויהי בן, לחבוק  הבאה לשנה יזכה  זה  ובשכר משקה להביא

פשוט שנושעת)איז פשיטא כן שייך(אם ס'נישט אז גיזעהן מיר האבען געקוקט האבן מיר לפעול , שייך שלא וראינו (הסתכלנו

כאשר) אמנם הטבע, בדרך ישועה ביזעבורך זיין, בוקע אלץ זיי  קענען גארנישט  פון וויסען זיי און צוזאמען, זיצען יודען

הכבוד', כסא הכבוד)צום לכסא עד ולהגיע המחיצות כל לבקוע בכוחם  יש  ורעות ושלום ואחוה  באהבה  חדא בצוותא יושבים יהודים  ,(כאשר 

רבים . ורחמים ישועה דבר  פעלו איך חידוש  שום  אין וממילא

ר"תקו. 'שכור ' אחד  מצד כי  אמרו  בתוקףר מרחביכבחששפתותינוווכך להתעלות יכול  המשתה ידי על  כי קיע ,

ולאידך  כמוך, מי ה ' תאמרנה עצמותיו וכל  חי לקל  ירננו  ובשרו וליבו  להקב"ה, להודות שיבוא עד השמחה

ר "ת לז)שרי ראה ום ת מורש'שתוי' לז יהיו(תהילים  ושאכן שמים , לשם השכרות שתהא יתירה  שמירה צריך כי ,

ח"ו . להיפך  ולא ושבח  שיר ברון רקיע  כמרחבי שפתותיו



פורים - הפרשה èîבאר 

àèéùôåéìåãâ ìò êåîñì éôè óéãò ,àðååâ éàäëáã
íé÷ñåôä(ïî÷ì àáåä íéøôà ãé)åøîàù äîã

ãò'ãò åðééä 'òãé àìãììëá ãò àìåäáøä åè÷ð ïëå ,
íéðåøçà(íù ë"åðáå ä"öøú ïîéñ ç"åàá 'éò)àåä áåéçäù

ìò øãäì äöåøä ïëìå ,àì åúå åãåîéìî øúåé úåúùì
àåä íà àìà ïë úåùòì åì øåñà ¯ øëúùäìå åîöò
íà ìáà ,åøéáç úà øòöé àìå òâôé àìù øåøéáá òãåé
éæà êëá øäæéäì ìëåé àì àîù à÷éôñ ÷ôñ åì ùé

øëúùäìî äùòú ìàå áùá òðîéù éôè óéãòù øåøáקז.

úåëæáêéøàäù åîë úåëøáä áåøá êøáúé åæ úåøéäæ
'äùî äèî'á(á"éøúú)àåä ìåãâ áåéç äîë ãò

ìù áöî äéúùä åì àéáú àìù øîùéäìå øäæéäì
æ"îäëøá ,íéãé úìéèðë 'äøåúä úåëìä'á ìåæìæå úåøëù
úåùòì íéòåøä éá÷òá àöåéä ìëå' ¯ íù íééñîå ,äìéôúå

íëøã ô"ò äìàä íéùòîä ìë úààìù úåøéäæá åðééäã)

(äéúùä é"ò ìåùëî éãéì àåáìíéñðä ìë úà íøëæá íéçîùå ,
,ìåãâä åîùì íéçáùîå åðéúåáàì 'ä äùò øùàíäåîë

çéìöé åãéá 'ä õôç øùà ìëå åéòî éàöàö åéäé.'

êëå'åá ìë'á ùøåôî(íéøåô 'ìä óåñ)éîåñáì ùéðéà áééç'
àéøåôáקחøåñéà úåøëùäã øëúùéù àì ìáà ,

ò"âì íøåâ àåäù ,åæî äìåãâ äøéáò êì ïéàå ,àåä øåîâ
åãåîéìî øúåé äúùéù êà ,íúìåæ úåøéáò äîëå ã"ùå

èòîå íéðåéáàä çîùìå çåîùì äáøéù éãë,íúåà íçðé

äîéìùä äçîùä éäåæå ,íáì ìà øáãéå.'

ãåòúåéìâøî ïîìæ íéøôà éáø ïåàâä éøáãî ,êëì êîñ
ãàøáî ì"öææ"èä éøáãá ä"öøú ò"åùä ìò 'íéøôà ãé')

(à"÷ñäéúù øåòéù øàáî ã"åúáå ,'òãé àìã ãò' ïéðòá
äðååëäù ,äìéì ïåéæçá ùøôúð øéòöä éìå' .ì"æå ,íéøåôá
éåøù äéäéù àåä äúùîä ìù áåéçä ø÷éòù ,àåä

áéúëãë ,äçîùá(åè ã÷ íéìäú),'ùåðà ááì çîùé ïééå'
ïúéå ,åæåòî 'ä úåãç äéäé äçîùá éåøù äéäéù úîçîå
ïëì ,'åëå áìä úáçøä êåúî ñðä ìò 'äì ììäå úåãåú
øéëé àìå åúòã ìáìáúéù éàãî øúåé øëúùäì åì ïéà
éîåñáì íãà áééç' åøîàù åäæå ,ììë ñðä ó÷åúá
,'ììëá ãò àìå' àåä 'ãò' êä ¯ òãé àìã ãò àéøåôá
àìã ìåáâ ãò éîåñáì äæá äéúùä áåéç øãâù ì"öøå

,òãéíéîëç úðååë ìåèéá àåä äàìäå äæä ìåáâä ïîù

,äàãåäå ììä ïúéù éãë ¯ éîåñáììáìáúúù ïååéëã
çáùì äðåáúå úòã åá ïéàù àèéùô êë ìë åúòã
éë éúéàøå ø÷åáá åéìà ïðåáúàå ,ñðä ó÷åú ìò øàôìå

.'àåä ïåëð

äæáåùéðéà áééç' ìù åæ àøîéî øçà òåãî ùøôî
àøîâá åëéîñä 'òãé àìã ãò àéøåôá éîåñáì
äæ àìäå ,'àøéæ éáøì äéèçùå äáø í÷' àãáåòä úà
,øëúùäì éåàø åðéàù òîùî àäîã ,øåúñì äùòî
øåîàäì êà ,êë ìë ìåãâ ìåùëî äæî íøâð éøäù
øëúùäì øåñàå äéúùá ìåáâ ùéù øîåì àøîâä úðååë
,åðåùì ÷éúòðå] ,íäì äìò äî éæç ÷åôã ,éàãî øúåé
úéá'ä åîë äøåúá ìåãâ éôî íéøáãä åàöé àìîìà éë
åøîùð àìù éôìå' [ïë øîåì øùôà äéä àì 'íéøôà
øäæéì ùé êëì ,äðëñ éãéì øáãä àá ìåáâä øåáòìî
.'øåáòé àìå ,òãé àìã äæä ìåáâä ãò ÷ø éîåñáì àìù

ïàëîåáìä úà íîåøì àéä íéøåôá äéúùä ïéðòù
íãå øùá ìëåé æ"éòå ,úåéøîåçäå úåéîùâä ïî
,äçîùå äåãç êåúî úåàìôðä ìòå íéñéðä ìò úåãåäì
úà ùáùî àåä éøä èåì ìù åúåøëùë øëúùîä ìáà
àåäù àìà ãåò àìå ,ììë úåãåäì ìåëé åðéàå åúòã
,äùåò úåøëù äáøäã ,íéøåîç íéøåñéà éãéì àåáì ìåìò

ובאמצעקז. הפורים , ביום לחתן ברכות שבע  בשמחת השתתפתי כאשר זר , ולא ראו עיני כי זה, בכל מאריך הנני

ביי  לבו כטוב החתן של מחבריו אחד קם מצא המשתה  ועתה ועדה , קהל  בפני הראשונים' 'מעשיו לו והזכיר  ן

הסתגר הסעודה שאחר קאמינא ביודעי אך שוחקות, פנים החתן הראה חוץ  שכלפי והגם  חובו, את לגבות מקום

חרב . כמדקרות רגשותיו את שפצעו כגידין  הקשים  הדברים מחמת שליש בדמעות ובכה מחדר, לפנים  בחדר החתן

עבירה לידי האדם  את תביא שמצוה  יתכן לא והלא ידע ', דלא 'עד במצות חז "ל  התכוונו לזאת וכי אנן , נחזי  ועתה 

עדיף . תעשה ואל ושב כלל , יין ישתה שלא פשיטא להכי למיחש דאיכא במקום  כן על  דמים, כשפיכות שחמורה

שלום 'קח. 'דברי זי"ע)בספר  מבראהין שלום  ר' מזקינו (להרה "ק זי"ע)מביא חיים שלמה ר ' בלשונם(הרה"ק  חז "ל דייקו כן שעל  ,

לבסומי איניש 'מיחייב 'לבסומיבפוריאואמרו אמרו ולא מרדכי', לברוך המן ארור בין ידע  דלא כי בייןעד ,'

המסובבים והדאגות העצבות את לסלק  כאמצעי אלא היין  יהא ולא עצמו, הפורים  יום עם  לשמוח האדם חובת

יום . של בעיצומו  השמחה ותהיה  השנה , ימות כל  אותו



פורים - הפרשה באר  ð

àøåòéù íåôë ãçà ìë øäæéå ñìô éðæàîá åéùòî ìå÷ùéå
...íéðô úðáìäá äçéöø ïåò éãéì àáé àìù äéáéìã

באהבה בזיונות וקבלת הוותרנות  מעלת – דבר ביקשה  לא

àúéà'îâá(.áé äìéâî)áåúëä ìò(æ à øúñà)íéìëå'
ùîúùî òùøä ùåøååùçà äéäù 'íéðåù íéìëî
äúöé äòù äúåàá ,àáø øîàå ,åúãåòñì ùã÷îä éìëá
íéðåù íúàå íéìë éðôî åúî íéðåùàø äøîàå ìå÷ úá
íäéøáãëå ,éúùå ìù äúúéîì àéáä äæ ïååò ïëàå .íäá

ì"æ(:àé íù)Y åäá ùîúùàå àùã÷î éáã éðàî ÷éôà
åúãåòñá íäá ùîúùäå ùã÷îä éìë àéöåä ùåøååùçàù
ùé äøåàëìå .éúùå úà âøäå ïäéðéá ã÷éøå ïèù àá ¯
íùë ,ùåøååùçà úà àìå éúùå úà âøä òåãî ,äåîúì
ùîúùäù äìéìä åúåàá âøäð ìáá êìî øàöùìáù

.ùãå÷ä éìëá

åøàéáåé"ôò ,ì"÷åöæ øòâåì÷ äîìù éáø ÷"äâä íùá
ùøãîá àúéàã äîåðéáø' êøò íéùøãî èå÷ìé)

(.æé ä"ø æ"éòëå ,'ùåã÷äêùîðå ,ùìç ì"áéøã äéøá àðåä áø
íìåò åúåàì(ïåéìòä)íìåòì øæçùëå ,úåìéìå íéîé äîë

,éðá' åéãéîìúì øîà äæäìò ãîåò åðéàù éî éøùà

åéúåãéî(åìùî ãéîú øúååî àåä àìà).úåúéë åàá ,äãåáòä

,íäî åìáé÷ àìå úåëæ éìò åãîéìå úøùä éëàìî ìù
,úåëæ íéãîìî íúà éî ìò íäì øîàå êàìî àáù ãò
éðåøèô ãéî ,åéúåãéî ìò ãîò àì íìåòîù äæ ìò àîù
ìåöéð åìùî 'øåúéåå'ä úåëæáù ïàëîå .'íééçì äúéîî

ùîî åèåùôë íééçì úåîî íãàקטäãåòñ äúåàá äðäå .
ãîò àìå ,'ùéàå ùéà ïåöøë úåùòì' ùåøååùçà äåéö

åðåöøë åùòé íìåëù åìù ìòקיìëî åìéöä äæ øåúéåå ,
'úåëìîä úéá íéùð äúùî äúùò'ù éúùå ÷ø .ùðåò
òåîùì íéáééç ìëäù äãåòñ äúåàá äëìîë äâäðù ¯
ïèù àáå åáåç úà úåáâì áåç ìòá àöî ïàë ,äìå÷ì

.éúùå úà âøäå

ãåòéúùå åúåà äùééá íåé åúåàá éë ,äæá åøàéá
åúåà äúðéëù ,ãàî íéù÷ íéøáã åá äçéèäå

åì äøîàå éàðâ ïåùìá(:áé äìéâî)'íéñåñä øîåù' àð òîù
éáà ìù(øàöùìá ìù åéñåñ øîåù äéä ùåøååùçà)äéä éáà ¯

äúà åìéàå ,øëúùä àìå íéùðà óìà ãâðë ïéé äúåù
,úéèúùäå úøëúùä øáëå úéúù ïéé úö÷ ¯äúåà é"òå

åéìòî äøéæâä ä÷úîåä äùåáìò ÷ø óö÷ä àöé ïëìå ,
íéìëî íéìëå' áéúëã åðééäå ,àåä àìå äâøäð àéäù éúùå
äîéìëäå äùåáä éãé ìòù ,íéìëî äéá éø÷ ¯ 'íéðåù©§¦

íééçì úåîä ïî ìåöéðå åðéã øæâ äðúùäקיאùé äúòî .

בגמראקט. שאמרו מה  ליבו אל  יב :)וישים הצדיק(מגילה מרדכי 'שמעי')כי בן יאיר המלך (בן  שדוד בזכות רק  נולד

קלל ' לו אמר  ה' 'כי האמונה  מתוך אותו , שקילל גרא' בן 'שמעי את מלהרוג ונמנע מידותיו על  (שמואל העביר 

י) טז הישועה .ב ' ונצמחה  מרדכי נולד בה' והאמונה המידות על  העברה בזכות שרק והרי ,

נעשהקי. ואין שונות, 'תקלות' גם  מצויים היום מצוות לרוב  כאשר הפורים , ביום  ביותר  חיזוק  צריכים והדברים 

וינהג  מידותיו, על יעמוד לא אלא ובחוץ, בבית ויקפיד  יתרגז  שלא המשמר על  לעמוד וצריך וד"ל , כרצונו, הכל 

הפורים ... שמחת את להעכיר שלא גם  ירוויח ובכך הוותרנות, במידת

בגמ'קיא. שהנה המוסר, בעלי בשם אומרים יב :)וכך שנאמר(מגילה  מה  א)דרשו ב  עשר(אסתר  ואת ושתי את 'זכר 

ישראל בבנות משעבדת שהיתה  מאחר להריגה שתצא הגזירה עליה שנגזר עליה ', נגזר אשר ואת עשתה

עליה כועס המלך היה  לא לבוא ומסכימה  מתרצית הייתה  שאילו  להתבונן צריך ומעתה בשבת, מלאכה שיעשו

נפלא, חידוש  אלא שעשתה , מה על  נענשת היתה  כיצד כן ואם להיפך.. אדרבה לבואאלא מתרצית הייתה  אילו 

חטאיה , על  לה מכפרים  היו  בזיונות אותם  הרי מתבזית, והייתה  המלך , כלל .כבקשת לעונש מקום  היה  לא ששוב עד

בכתוב לרמז זי"ע  מקאזמיר יחזקאל  רבי הרה "ק בשם זי"ע  ממאדזיץ  ידידיה שאול  רבי הרה"ק  אמר  אכה (אסתר

וז "ל ,יח) וקצף ', בזיון הקצף'וכדי על  לכפר כדי די יהי כט )הבזיון עמו' ח "ה ברכה  .(ישא

בגמ ' דאיתא מהא זצ"ל  שמואלביץ  חיים  רבי הגאון הוכיח טו :)נוראות המן (מגילה  את שזימנה  אסתר ראתה 'מה 

' רש "י, ופירש נס ', לנו ויעשה המקום ירגיש אולי אומר מנסיא בן שמעון רבי רשעוכו', להחניף צריכה  שאני ירגיש

בכבודי  ולזלזל  נלמד זה  מכאן אלא רשע, לאותו  להחניף צריכה שהיא מה  יוסיף  ומה יתן מה  לתמוה  הבאנו וכבר .'

ואף ויום לילה ימים  שלושת צמו ישראל  שבני שאף וצוקה, צרה מכל  ולהציל  לכפר הבזיונות כוח מגיע היכן  עד

עליהם, וירחם שיחוס  הקב"ה  לפני בתפילה בכךעמדו  אסתר הסתפקה  לא  עדיין הרשעאך  המן את הזמינה  אלא ,

ישראל . כלל  כל  על  כליה גזירת תיבטל  אלו בזיונות בזכות כי בכבודה , וזלזלה  היין למשתה



פורים - הפרשה àðבאר 

úà åéìò ìáé÷ àìù òùø åúåà äîå ,ïãéãì å"÷ øîåì
ïá å"÷ ,åðéã øæâ òåø÷ì äëæ äðåîàáå äáäàá úåðåéæáä
íéùåòä íéðéîàî éðá íéðéîàî ìàøùéù å"÷ ìù åðá
äìåëé äéøá ìë ïéàù éàãåá ,íéøåñéá íéçîùå äáäàá

åìà úåáåè úåãî øëùá åìëàéù íøëù ìãåâ âéùäìקיב.

éäéåçåìùî ù"áúé àøåáä úàî ìá÷ì äëæðù ,ïåöø
úåðúîå úåðîקיגáåø÷áå ,úåòåùé éðéî ìëå áø òôù ,

úìéâî' äàøð áåø÷áå ,äîéìùä äìåàâì äëæð åðéîéá
éøáãë ,äëøáìå äáåèì äéä ìëä ãöéë äëåøàä 'úåìâä
ìàøùé ììë ìù úåøöä ìëîù ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä
ùåøååùçà éîéá øúñà úìéâî ïåâë ,äìéâî äáúëð
ìëäù óåñáì øøáúäå ,íéðååéä éîéá ñåëåéèðà úìéâîå

,äáåèì äéä'äìéâî'ä úà úåàøì äëæð øáëå ïúé éîå

ãáòã äî ìëã ïéòá ïéò äàøðå ,äæä øîä úåìâä ïî

äáåèì äéä àðîçø...

שמה,קיב. 'בזיונות' אשר  טובה  מתנה אותה לנצל  שידעו בזיונות של  קיתון לקבל  שזכו  לאלו הקריאה תצא ומכאן

נפלא  רצון עת כי לישועה, הם  זקוקים  בהם הדברים אותם על רחמים לבקש לפניהם נקלעה  הכושר שעת כי

בדבר להיפקד וזכו הפורים  ביום שנתבזו  אנשים  על  לרוב מעשיות שמענו  וכבר הזמן. באותו תפילותיהם  לקבל  הוא

ורחמים . ישועה

זמן  לפני חסיד, איש נאמן ידיד לי סיפר לאחרונה, שאירע  ממה  יצא, כולו הכלל  על  ללמד אחד  מעשה ונביא

ביופסיה  לה עשו הרופאים בדיקת  אחר  בטוב, שלא בתו חשה שהמצב(ביאפסיע)מה שם מצאו  הרופאים ולדברי ,

ובכלל ענין כל לסדר  בידם  אשר בזיונות , של  בערכם והכיר  ידע האמונה ' מ 'באר חי שהוא מאחר ל "ע ... טוב אינו 

על שיוכל  הגון בזיון  אחר ולתור להמתין החליט  זי"ע , מזוויעהיל שלמה'קה  רבי הרה"ק כדברי ממות לפדות גם זה

קבע שבו לביהמ "ד דהו מאן נכנס הבוקר  לפנות ימים כמה  כעבור ואכן סכנה , מכל  בתו את ולהציל  להנצל  ידו

קללות  מיני בכל  אותו ומגדף  מקלל ומבזה, נוזף  וזועק , גוער והחל  הבוקר, לפנות של  בשעות מושבו  את האיש

שותק ולעומתו מקללה, פיו  פוסק אינו הלה כיצד ראו תמהים, יום , בכל  לצידו  היושבים  שכניו  כל  והיו  ובזיונות,

מינוט 10 במשך  אירע  כך אחר, שכן על  אלא עליו והקללות הגערות אין  כאילו ככלותו(דקות)שכננו  ויהי תמימות,

זכות  את לה מעניק  והוא לבתו שלמה  רפואה שיחיש  הבורא לפני והתפלל  בכה  זוית, לקרן האיש  פרש  לדבר

על ביררו  שהם 'בשורה' ובפיהם הלימודים  לשולחן שכניו  היום  במשך אליו כשפנו גם עתה , עליו שעברו בזיונותיו

אל כלל , בדעתו שפוי שאינו  להם  והוברר  עליו, עובר ומה  מעשיו מה  רבו, ומי הוא מי והמבייש , המקלל זה  אדם 

ההוצאות דמי את פדיתי כבר האיש להם  אמר  דיבוריו , לך יכאיבו ולא לב ג'קעשט )תשים שוין  עס האב שלא (איך אלא ,

הללו . 'הוצאות' בזכות עליו לבוא עתידה ישועה איזו להם  גילה 

ביופסיה בדיקת שוב לבדוק  ממנו ותבקש הרופא לבית שתשוב מבתו האיש ביקש  יום, כשהאיר  שעות כמה  אחר

בקל(ביאפסיע) שאפשר קטן דבר בקושי אך שם  שנראה  ימים  כמה לאחר  נתבשרו  ורינה  צהלה  ובקול עשתה, וכן

דא)להסירו כגון קל באופן שיהיה מתברך זה חולי עליו  שנגזר  מי כל רפואה , עסקני של .(בלשונם

זי"עקיג . מבאיאן שלמה מרדכי רבי הרה "ק אמר זי"ע)כה  מבאיאן  יצחק  הפחד הרה "ק אביו של דהילולא יומא אדר, הנה(בי"ז

וב'ירושלמי' לאביונים, ומתנות מנות משלוח  מצות העעל "ט בפורים  קיימו ישראל  ה"ג)בני פ"א שהקב"ה(ר "ה איתא

בני  שאם  פשיטא זה והרי הקב"ה , מקיים לאביונים ומתנות מנות משלוח  מצות אף וא"כ , כולה , התורה  כל  מקיים 

טוב  כל  עליהם שישפיעו ראויים כ 'מתנות'ישראל  נחשב זה  –אין כ'מתנה ' להם  נחשב ומתי אז , ראויים... כשאינם 

להם 'יתן בתורת עכל "ק .מתנות הקב"ה  ומזוני, חיי בני לאביונים'



ַ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' 424 ּלָ ָנה ט | ּגִ ְקָרא תשפ"ב ׁשָ ּיִ ת ַו ָרׁשַ ּפָ

ת י ּב מ י  ע ּו ב ׁש ן  ֹו י ּל תּג י ב מ י ע

ְוֹכ
ה –  ה ְקַטּנָ ִמּלָ
יָרה ָעְצָמה ַאּדִ

ְּבַׁשָּבת זֹו ָאנּו ַמְתִחיִלים ִלְקרֹא ֶאת ֻחַּמׁש 
ַוִּיְקָרא. ַהִּמָּלה 'ַוִּיְקָרא' ִהיא ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות 
 ֶׁשל: 'ַוַּיֲענּו ִיְׂשָרֵאל קֹול ָרם ָאֵמן'. ְוָאֵכן ָּכ
ִלְּמדּונּו ֲחָז"ל (ַׁשָּבת קיט ב): "ָּכל ָהעֹוֶנה 
לֹו  ּפֹוְתִחים  ָרם]  [ְּבקֹול  ּכֹחֹו  ְּבָכל  ָאֵמן 
רֹוֶצה  א  ּוִמי  ָּפחֹות!  א  ֵעֶדן",  ַּגן  ַׁשֲעֵרי 
ְׁשָעִרים  ֵעֶדן,  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  ַּבֲעבּורֹו  ֶׁשִּיְפְּתחּו 

ֶׁשל ַהְצָלחֹות ִויׁשּועֹות ְּבָכל ֲאֶׁשר ִיְפֶנה?!

זֹו  ְּבַוִּיְקָרא,  א'  ָהאֹות  ִּכי  ֵלב,  ָנִׂשים 
ָהרֹוֶמֶזת ְלָאֵמן, ְזִעיָרה ִהיא. ַּגם ְּבָכ ָטמּון 
ֶרֶמז ִנְפָלא ַהְּמַסֵּמל ֶאת ַמהּוָתּה ֶׁשל ָאֵמן: 
ְּבַהְׁשָקָעה ְקַטָּנה, ַא ִעם ָרצֹון ְוַכּוָָנה, ִנָּתן 

יג ַהְרֵּבה ְמאֹד. ְלַהּׂשִ

ֲאָנִׁשים  ָהֲעָסִקים  ְּבעֹוַלם  ְלַהְבִּדיל, 
ְמַחְּפִׂשים ְלַהְׁשִקיַע ְמַעט ּוְלַקֵּבל ְּתׁשּוָאה 
עֹוַלם  ָהֲאִמִּתי,  ָּבעֹוָלם  ָלנּו  ְוִהֵּנה  ְמֻרָּבה, 
ְנפֹוָצה  ִמְצָוה  ָאֵמן;  ַּכֲעִנַּית  ִמְצָוה  ַהֶּנַצח, 
ֵאיָנּה  ַהּיֹום,   ְּבַמֲהַל ַרּבֹות  ְּבִהְזַּדְּמֻנּיֹות 
ִלְמאֹד.  ַעד  ַרב  ּוְׂשָכָרּה  ְמאּוָמה,  ּדֹוֶרֶׁשת 
ִיְכֶלה ַהָּמקֹום ְוא ַנְסִּפיק ְלָתֵאר ַאף ְמַעט 
ֲחָכֵמינּו  ֶׁשֶהֱאִריכּו  ַהְּגדֹולֹות  ֵמַהַּמֲעלֹות 

ְוַקְדמֹוֵנינּו ְּבגֶֹדל ַמֲעָלָתּה. 

ֶׁשַהְּדָבִרים  ִמּשּׁום  ַּדְוָקא  אּוַלי  יֹוֵדַע,  ִמי 
ָּבֶהם  ְוֵאין  ּוְברּוִרים  ְּפׁשּוִטים  ְידּוִעים, 
חֹוֶמֶקת  ַהִהְזַּדְּמנּות  ַּפַעם  א  ִחּדּוׁש,  ָּכל 
א  ַהִאם  ֵלב.  ִׂשיַמת  ֵמחֶֹסר  ָיֵדינּו  ִמַּתַחת 
לֹו  ֶׁשִּנְּתנּו  ְלִמי  ּדֹוֶמה  ַהָּדָבר  ֲהא  ֲחָבל?! 
אי  ַרּׁשַ ְוהּוא   ַהֶּמֶל ְלאֹוְצרֹות  ַמְפְּתחֹות 
ִלּטֹל ֵמֶהם ְּכָכל ֶׁשַּיְחּפֹץ, אּוָלם הּוא ְמַבֵּכר 

ַלֲעמֹד ִמֶּנֶגד ְּבִחּבּוק ָיַדִים.

ִנְׁשַּתֵּדל ְלָבֵר ְּבקֹול, ְלַזּכֹות ֶאת ָהֲאֵחִרים 
ְּבָרָכה  ְלָכל  ֵלב  ָלִׂשים  ְוַכּמּוָבן  ְּבָאֵמן, 

ֶׁשִּבְסִביָבֵתנּו ְּכֵדי ְלַהְרִויַח עֹוד ָאֵמן.

ָהאֹוָצר ָּכאן, ְּכַדאי ָלקּום ְוַלֲחטֹף!

ִּבְקִריַאת "ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו ַיְחָּדו",
,ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹר

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ

ה ִפּלָ ַח ֶאת ַהּתְ ִלְפּתֹ
ה' ל ִחּבָ 'ְקִריָאה ׁשֶ  ּבִ

ר ה' ֵאָליו ֵמאֶֹהל מֹוֵעד ֵלאמֹר" (א  ה ַוְיַדּבֵ ְקָרא ֶאל מׁשֶ "ַוּיִ
א)

ּוָבָאה  ִחָּבה,  ְלׁשֹון  ִהיא  ֶׁש'ְּקִריָאה'  ֵּפֵרׁש  ַרִׁש"י 
 ַהּתֹוָרה ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשְּבָכל ֵעת ֶׁשָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ְמַבֵּקׁש ְלַדֵּבר ִעם מֶֹׁשה ָהָיה ַמְקִּדים ְוקֹוֵרא 
ָנַהג   ָּכ ִאם  ְלָהִבין:  ְוֵיׁש  ִחָּבה.  ֶׁשל  ִּבְקִריָאה  לֹו 
ֶאל  ֶׁשִּדֵּבר  ִּדּבּור  ָּכל  ִלְפֵני  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
מֶֹׁשה, ַמּדּוַע ִנְתָּפֵרׁש ַהָּדָבר ַּדְוָקא ָּכאן, ְּבָפָרַׁשת 

ַהָקְּרָּבנֹות?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר ִּכי ְּבָכ ִּבְּקָׁשה ַהּתֹוָרה 
ְלַלְּמֵדנּו ֶאת ֶׁשהֹורּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות לב א): "ְלעֹוָלם 
ְיַסֵּדר ָאָדם ִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום ְוַאֲחֵרי כֵן ִיְתַּפֵּלל"; 
ִּדּבּורֹו  ֶאת  ָּפַתח  א  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְּכִפי 
ִּבְקִריָאה  לֹו  ְוָקָרא  ִהְקִּדים  ֶאָּלא  ְּבִצּוּוי,  ְלמֶֹׁשה 
ֶׁשל ִחָּבה, ָּכ ְלַהְבִּדיל ַאף ָאנּו, ְּבעֹוְמֵדנּו ְלַבֵּקׁש 
ּוְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה' ַנְקִּדים ְוִנְפַּתח ְּתִחָּלה ְּבִדְבֵרי 
ָּכ א ִיָּפֵלא ִמְּפֵני ָמה ָּבֲחָרה ַהּתֹוָרה  ֶׁשַבח. ִמּׁשֶ
ְלַלְּמֵדנּו זֹאת ְּבֶפַתח ַּפְרִׁשּיֹות ַהָקְּרָּבנֹות, ֶׁשֲהא 
('ָחְכַמת  ַהָקְּרָּבנֹות  ִּבְמקֹום  ַהְּתִפָּלה  ִנְתְקָנה 

ַהּתֹוָרה' עמ' טז). 

ְמַחל'  'ָמח ֹל ּתִ
ַמע ָ ּשׁ ְתָך ּתִ ִפּלָ ּתְ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ֶמַלח  ית  ּבִ ַתׁשְ ְולֹא  ְמָלח  ּתִ ַלח  ּמֶ ּבַ ִמְנָחְתָך  ן  ָקְרּבַ "ְוָכל 
ְקִריב ֶמַלח"  ְנָך ּתַ ל ָקְרּבָ ִרית ֱאלֹקֶיָך ֵמַעל ִמְנָחֶתָך ַעל ּכָ ּבְ

(ב יג)

ָּדַרׁש ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַּפאּפֹו ַּבַעל 'ֶּפֶלא יֹוֵעץ':

ְּבאֹוִתּיֹוֵתיֶהן  ָׁשוֹות  ִּתְמָלח"  "ֶמַלח  ַהֵּתבֹות 
ְּבאֹוְמָרּה:  ַהּתֹוָרה  ָרְמָזה  ִּתְמחַל'.  'ָמחֹל  ַלֵּתבֹות 
ִּכי  ִּתְמָלח",  ַּבֶּמַלח   ִמְנָחְת ָקְרַּבן  "ְוָכל 
ְּכֶנֶגד  [ֶׁשֵהן  ֶׁשְּתִפּלֹוָתיו  ָהָאָדם  ְמַבֵּקׁש  ִאם 
ִלְנהֹג  ָעָליו  ִּבְׁשֵלמּות,  ִּתְתַקֵּבְלָנה  ַהָקְּרָּבנֹות] 
ִמּדֹוָתיו.  ַעל  ּוְלַהֲעִביר  ֲחֵבָריו  ְּכַלֵּפי  ְּבַסְלָחנּות 
ּוְכַמֲאַמר ַהַּקְדמֹוִנים ('ָאְרחֹות ַצִּדיִקים' ַׁשַער ָהָרצֹון, 
ִמּדֹוָתיו  ַעל  ֶׁשַּמֲעִביר  "ִמי  ב):  כה  ַּתֲעִנית  ע"פ 

ְּתִפָּלתֹו ִנְׁשַמַעת" ('ֶאֶלף ַהָּמֵגן'). 

'ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי'
ֶרׂש  ֵאׁש ּגֶ ּכּוִרים ַלה' ָאִביב ָקלּוי ּבָ ְקִריב ִמְנַחת ּבִ "ְוִאם ּתַ

ּכּוֶריך" (ב יד) ְקִריב ֵאת ִמְנַחת ּבִ ְרֶמל ּתַ ּכַ
ָלׁשֹון: "ְוִאם  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּנְקָטה  ֶׁשַאף  ַרִׁש"י  ֵּפֵרׁש 
ִמְנָחה  ֶׁשַהְקָרַבת  לֹוַמר  ַּכּוָָנָתּה  ֵאין  ַּתְקִריב" 
ְמַדֵּבר  ַהָּפסּוק  ֶׁשֲהא  'ְרׁשּות',  ְּבֶגֶדר  ִהיא  זֹו 

ְּב'ִמְנַחת ָהעֶֹמר' ֶׁשִחּיּוב ָּגמּור ַעל ַהִּצּבּור ְלָהִביָאּה 
ִני ֶׁשל ֶּפַסח.  ַּבּיֹום ַהּׁשֵ

ַמּדּוַע ִאם ֵּכן ִצּוְָתה ַהּתֹוָרה ַעל ִמְנָחה זֹו ְּבָלׁשֹון 
ַהִּמְׁשַּתַּמַעת ִּכ'ְרׁשּות'?

ֵּבֵאר ַרִּבי מֶֹׁשה ַפְיְנְׁשֵטיין:

ִּבְּקָׁשה ַהּתֹוָרה ְלַלְּמֵדנּו ְּבָכ, ֶׁשַאף ֶאת ָקְרְּבנֹות 
 חֹוָבה ּוְכִפָּיה, ֶאָּלא ִמּתֹו א ָנִביא ִמּתֹו ַהחֹוָבה
ְּבנֹוֵגַע  ֲחָכִמים  ֶׁשהֹורּונּו  ּוְכִפי  ְוָרצֹון.  ְּבִחיָרה 
ִלְתִפָּלה ֶׁשִּנְתְקָנה ִּבְמקֹום ַהָקְּרָּבנֹות (ָאבֹות ב יח): 
"ּוְכֶׁשַאָּתה ִמְתַּפֵּלל ַאל ַּתַעׂש ְּתִפָּלְת ְקַבע ֶאָּלא 
א  ִּתּׂשָ ַאל   – ַהָּמקֹום"  ִלְפֵני  ְוַתֲחנּוִנים  ַרֲחִמים 
ְלִהְתַּפֵּלל   ָעֶלי ֶׁשחֹוָבה  ֵמֲחַמת   ְּתִפּלֹוֶתי ֶאת 
ְוַהֵּכר  ְּתִפָּלה,  ָּכל  ִלְפֵני  ִהְתּבֹוֵנן  ֶאָּלא  ִּבְקִביעּות, 
ָּכל  ַעל  ַרֲחִמים  ּוְלַבֵּקׁש  ְלִהְתַחֵּנן   ֶׁשָעֶלי  ְּבָכ

ְּפָרט ְּבַחֶּיי ִלְפֵני ֲאדֹון ַהּכֹל ('ָּדַרׁש מֶֹׁשה'). 

ִניֵני ֱאמּוִניר  ָעִריםּפְ ְ+חּו ׁשְ ּפִ
ֵני ֱאמּוִנים' יא 'ּבְ ד ּוְנׂשִ ַבר ְמַיּסֵ ּדְ
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י ַיְקִריב  ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ "ּדַ
ַהּצֹאן  ּוִמן  ָקר  ַהּבָ ִמן  ֵהָמה  ַהּבְ ִמן  לַה'  ן  ָקְרּבָ ם  ִמּכֶ

ְנֶכם" (א ב) ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ ּתַ
ַהּתֹוְספֹות:  ִמַּבֲעֵלי  ַּפְלִטיֵאל  ַחִּיים  ַרִּבי  ָּדַרׁש 
ַהּתֹוָרה  ָּבָאה  ֵמָאה.  ְּבִגיַמְטִרָּיה   – "ִמֶּכם" 
ְּבָרכֹות  [ֵמָאה]  "ִמֶּכם"  ֶׁשֲאִמיַרת  ְלַלְּמֵדנּו 
ְּבָכל יֹום ְּכ"ָקְרָּבן לַה", ְרצּוָיה ּוִמְתַקֶּבֶלת יֹוֵתר 
ִמָּקְרָּבנֹות ַהָּבִאים: "ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר ּוִמן 

ַהּצֹאן" ('ֵּפרּוֵׁשי ַהּתֹוָרה ְלַרִּבי ַחִּיים ַּפְלִטיֵאל'). 

ֶרֶמז ַאֵחר ְּבִעְנָין ֶזה ָּכַתב ֶהָחָכם ַהַּקְדמֹון ַרִּבי 
קֹולֹו  ַהַּמְגִּביַּה  "ָּכל  ֱאִליֶעֶזר:  ַרִּבי  ֶּבן  ִיְצָחק 
ְואֹוֵמר ְּבָרכֹות ְּבקֹול ָרם, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב 
ַהְּכתּוִבים  ַהָּקְרָּבנֹות  ָּכל  ֶאת  ִהְקִריב  ְּכִאּלּו 
ְּבָפָרַׁשת ַוִּיְקָרא. ֶׁשֲהֵרי ָאנּו אֹוְמִרים ְּבָכל יֹום 
 ,ם ִיְתָּבַר ֵמָאה ְּבָרכֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַהְזָּכַרת ַהּׁשֵ
ְוֵיׁש אֹוְמִרים ְּבָרכֹות נֹוָספֹות ֶׁשֵאין ָּבֶהן ַהְזָּכַרת 
ְּבָרכֹות,  קי"א  ֲהֵרי  ֶׁשָאַמר',   ְּב'ָברּו  – ם  ַהּׁשֵ
ַהַּגן'  ('ֵסֶפר  ַוִּיְקָרא"  ָּפָרַׁשת  ְּפסּוֵקי  קי"א  ְּכֶנֶגד 

ְליֹום ֵׁשִני). 

ֶׁשִּמְצַות  ַהִּסָּבה  ֶאת  ֶזה  ִּפי  ַעל  ֶׁשֵּבֵאר  ֵיׁש 
ֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות מּוֵבאת ַּבַּתְלמּוד ְּבַמֶּסֶכת 
ְמָנחֹות (מג ב) ְוא ִּבְמקֹוָמּה ַהִּטְבִעי – ְּבַמֶּסֶכת 
ְלַלְּמֵדנּו  ֲחָכִמים  ִּבְּקׁשּו   ְּבָכ ֶׁשֵּכן  ְּבָרכֹות. 
ֶׁשֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות ְׁשקּוָלה ַּכֲהָבַאת ָקְרָּבן 

('אֹוַצר ִּפְלאֹות ַהּתֹוָרה'). 

ָרכֹות ם' ֵמָאה ּבְ ָהִביאּו 'ִמּכֶ



ה בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ

הרה"צ  ַהַּמִּגיד,  ִסֵּפר  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ֲאֶׁשר  ְׁשִליָט"א,  ְּגִריְנַווְלד  ִמיָכֵאל  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ְּכֵדי  ֵּתֵבל  ְּבַרֲחֵבי  ְונֹוֵסַע  טֹוֵרַח  ָׁשִנים  ִמֶּזה 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ִלְבבֹות  ֶאת  ּוְלַהְלִהיב  ְלַחֵּזק 
'ָאֵמן'  ַוֲעִנַּית  ַהְּתִפָּלה  ַמֲעַלת  ְּבגֶֹדל  ְקדֹוִׁשים 

ְו'ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא'.

ָנָׂשא  ַהְּבִרית  ְלַאְרצֹות  ִמַּמְּסעֹוָתיו  ְּבַאַחד 
ִיְׂשָרֵאל.  ְלַיְלֵדי   ֶׁשֶּנֱעַר ָּגדֹול  ְּבִכּנּוס  ְּדָבִרים 
 – 'ָאֵמן'  ֲעִנַּית  ְלנֹוֵׂשא  ִהְקִּדיׁש  ְּדָבָריו  ֶאת 
ְּבִׂשיָחתֹו  ְוִהְלכֹוֶתיָה.  ְסֻגָּלָתּה  ַמֲעָלָתּה, 
ְּבִסּפּוִרים  ְּכַדְרּכֹו  ִׁשֵּלב  הּוא  ַהְּמַרֶּתֶקת 
ְלַהֲעִביר,  ֶׁשִּבֵּקׁש  ַהְּמָסִרים  ֶאת  ִנְפָלִאים 

ְוַהְּדָבִרים ָעׂשּו רֶֹׁשם ַרב ַעל ׁשֹוְמֵעיֶהם.

ַטאּוֶּבר  ָהַרב  ִהְתַלּוָה  ְּגִריְנַווְלד  ָהַרב  ֶאל 
ֶׁשִהְתַנֵּדב ְלַתְרֵּגם ֶאת ְּדָבָריו ְלַאְנְגִּלית. ְלַאַחר 
ַהְּדָרָׁשה ִנְזַּכר ָהַרב ַטאּוֶּבר ִּכי ְּבֵבית ַהחֹוִלים 
ְּדַוי  ֶעֶרׂש  ַעל  ׁשֹוֵכב  ֶשְּבַמְנֶהֶטן  ִסיַני  ַמאּוְנט 
יֹוְרק,  ִּבְניּו  ַהְּקִהּלֹות  ַרָּבֵני  ֵמֲחׁשּוֵבי  ֶאָחד 
ְלַאַחר ֶׁשָעַבר ֶהְתֵקף ֵלב ָקֶׁשה. ָהַרב ַטאּוֶּבר 
ְלַבְּקרֹו  ַיַחד  ִלְנסַֹע  ְּגִריְנַווְלד  ָלַרב  ִהִּציַע 

ּוְלַחְּזקֹו, ְוָהַרב ְּגִריְנַווְלד ַנֲעָנה ְּבִׂשְמָחה.

ִעם ְּכִניָסָתם ְלַמְחֶלֶקת ִטּפּול ִנְמָרץ ִהְבִחינּו 
ֵמַחְדרֹו  ַהּיֹוְצִאים  רֹוְפִאים  ַּבֲעַדת  ַנִים  ַהּׁשְ
ֶׁשל ָהַרב ְּבָפִנים ְּדאּוגֹות. ָהַרב ַטאּוֶּבר ִּבֵּקׁש 
ְלִהְתַעְדֵּכן ִמִּפי ָהרֹוֵפא ַהְּמַטֵּפל ִּבְדַבר ַמָּצבֹו 
ר ִּכי ַמָּצבֹו ִהַּדְרֵּדר  ֶׁשל ָהַרב, ְוֶנֱחַרד ְלִהְתַּבּׂשֵ
ָהְרפּוִאִּיים  ַהַּמָּדִדים  ְקִריִטי.   ְוָהַפ ְּבַמְפִּתיַע 

ָׁשעֹות  לֹו  נֹוְתרּו  ִּכי  ְוִנְרָאה  ְוָיְרדּו,  ָהְלכּו 
ְספּורֹות ִלְחיֹות.

ְּבֵלב ָּכֵבד ִמֲהרּו ָהַרב ְּגִריְנַווְלד ְוָהַרב ַטאּוֶּבר 
ְּכֵדי  ָהַרב  ֶׁשל  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִלְבֵני  ר  ְלִהְתַקּׁשֵ
ִמָּיִדי  ְּבאֶֹפן  ָלבֹוא  ֲעֵליֶהם  ִּכי  ָלֶהם  ְלהֹוִדיַע 
ְלֵבית ַהחֹוִלים ְּבֶטֶרם ְיַאֲחרּו ֶאת ַהּמֹוֵעד. ְּבֵני 
ַהִּמְׁשָּפָחה ִקְּבלּו ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ְּבֶהֶלם ּוִמֲהרּו 

ְלַהִּגיַע ְלֵבית ַהחֹוִלים.

ֵּביְנַתִים ִהְמִׁשי ַהַּמָּצב ְלִהַּדְרֵּדר. ְוָכ, ַּכֲאֶׁשר 
ָהָיה  ַהחֹוִלים  ְלֵבית  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ִהִּגיעּו 
ֶׁשִּיְהיּו  ֲאָנִׁשים  ֲעָׂשָרה  ִמָּיד  ְלַכֵּנס  ֲעֵליֶהם 
ְסִפיָרה  ַהְּנָׁשָמה.  ְיִציַאת  ְּבַמֲעַמד  נֹוְכִחים 
ְּגִריְנַווְלד  ָהַרב  ִעם  ַיַחד  ִּכי  ֶהֶעְלָתה  ְמִהיָרה 
ּוְמַלּוֵהּו ֵהם מֹוִנים ַרק ִּתְׁשָעה ֲאָנִׁשים. ִמַּנִין 

יגּו ֲעִׂשיִרי? ַיּׂשִ

ֶאת  ִלְראֹות  ִנְכַמר  ֶׁשִּלּבֹו  ֵמָהרֹוְפִאים  ֶאָחד 
ַהָּקִׁשים  ָּבְרָגִעים  ֶנֱאָלִצים  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני 
ֲעִׂשיִרי  ַאַחר  ְלַחֵּפׂש  ִלְטרַֹח  ְּבַחֵּייֶהם  ְּביֹוֵתר 
ׁשֹוֵכב  ַהְּסמּוָכה  ַּבַּמְחָלָקה  ִּכי  ִנְזַּכר  ַלִּמְנָין, 
ָקֶׁשה,  ְּבַמָּצב  ְּכָליֹות  חֹוֶלה  נֹוָסף  ְיהּוִדי 
ִּכְלָיה  ְלַהְׁשָּתַלת  ִּבְדִחיפּות  ַמְמִּתין  ְוהּוא 
ִלְמִדיִנּיּות  ֻמְחָלט  ְּבִנּגּוד  ַחָּייו.  ֶאת  ֶׁשַּתִּציל 
ַהֻּנְקִׁשים  ָהֵאִתיָקה  ְוִלְכָלֵלי  ַהחֹוִלים  ֵּבית 
 ָּכ ַעל  ְלַסֵּפר  ָהרֹוֵפא  ֶהֱחִליט  ּבֹו,  ַהְּנהּוִגים 
ְוִהִּציַע  ַהִּמְׁשָּפָחה  ִלְבֵני 
ַהחֹוֶלה  ֶאת  ְלַגֵּיס  ָלֶהם 
ַהְּמֻדָּבר ַּכֲעִׂשיִרי ַלִּמְנָין.

ַלְמרֹות ַהְּקָׁשִיים ָהַרִּבים 
ַהְּכרּוִכים ְּבַהֲעָבָרתֹו ֶׁשל 
ְלֶחֶדר,  ֵמֶחֶדר  חֹוֶלה 
ַמֲאַמִּצים  ָהרֹוֵפא  ָעָׂשה 
ְלַהֲעִביר  ְּכֵדי  ַּכִּביִרים 
ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ַהחֹוֶלה  ֶאת 
ַהִּמְכׁשּור  ָּכל  ִעם  ָהַרב 
ְמֻחָּבר  ֶׁשָהָיה  ָהְרפּוִאי 
ֵאָליו. הּוא ִהְתַאֵּמץ ֵמַעל 
ְּכֵדי  ְוַרק   ַא ִליָכְלּתֹו 
ִמְׁשַאְלָּתם  ֶאת  ְלַמֵּלא 
ָהַרב  ִמְׁשַּפַחת  ְּבֵני  ֶׁשל 
ֶׁשַּיֲעמֹד  ִמְנָין  יג  ְלַהּׂשִ

ְלַצד ֲאִביֶהם ִּבְׁשַעת ְיִציַאת ַהְּנָׁשָמה.

ג,  ַהחֹוֶלה הּוָבא ֶאל ַהֶחֶדר, ַהִּמְנָין ַהִּנְכָסף ֻהּׂשַ
ִּבְקִריַאת  ְלַהְתִחיל  ָעְמדּו  ַהִּמְׁשָּפָחה  ּוְבֵני 
ַהְּמֻתָּקנֹות  ַהְּמֻיָחדֹות  ְוַהְּתִפּלֹות  ַהּוִּדּוי  ֵסֶדר 
ְלֶפַתע  ִנְׁשַמע  ֶׁשָאז  ֶאָּלא  זֹו.  ָקָׁשה  ְלָׁשָעה 
ַהִּכְלָיה  חֹוֵלה  ַהְּיהּוִדי  ֶׁשל  ֶהָחלּוׁש  קֹולֹו 

ַכב ַּבִּמָּטה ַהְּסמּוָכה. ֶׁשּׁשָ

"ֶרַגע, ֶרַגע, ַהְמִּתינּו!" ִהְתַחֵּנן ַהחֹוֶלה, "ִנְזַּכְרִּתי 
ֶׁשל  ַהָּיאְרַצייט  ָחל  ַהּיֹום  ְּבִדּיּוק  ִּכי  ְלֶפַתע 
ְלַנֵּצל  ְּבַבָּקָׁשה  ִלי  ְּתנּו  לֹום.  ַהּׁשָ ָעֶליָה  ִאִּמי 
ֶאת ָהֻעְבָּדה ֶׁשִהְתַאְּספּו ָּכאן ִמְנַין ְיהּוִדים ְּכֵדי 

ֶׁשאּוַכל לֹוַמר ַאֲחֶריָה ַקִּדיׁש ְּבִמְנָין!"

ְרָגִעים  ְּבאֹוָתם  ַּבֶחֶדר  ְרָרה  ֶׁשּׂשָ ָהֲאִויָרה  ֶאת 

ַנֲעִלים ָקֶׁשה ְלָתֵאר ְּבִמִּלים. ֶאל ַהִהְתַרְּגׁשּות 
ֶזה,  ַמְרִטיט  ְלַמֲעָמד  ַהּתֹוֶאֶמת  ַהִּטְבִעית 
ֶׁשָאֲחָזה  ָהֲעצּוָמה  ַהְּפִליָאה  ִהְצָטְרָפה 
ַהְּפָרִטית  ַּבַהְׁשָּגָחה  ֶׁשּנֹוְכחּו  ַּבִּמְׁשַּתְּתִפים 

ַהֻּמְפָלָאה ֶׁשִּנְגְלָתה ְלֵעיֵניֶהם.

ַהחֹוֶלה ָאַמר ַקִּדיׁש ְּבעֹודֹו ׁשֹוֵכב ַעל ִמָּטתֹו, 
ְוַהּנֹוְכִחים, ְּכֶׁשְּדָמעֹות ְמִציפֹות ֶאת ֵעיֵניֶהם, 
ָענּו ַאֲחָריו ַיְחָּדו 'ָאֵמן' ְו'ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבה' 
ַּכָּדת ְוַכֲהָלָכה – ְּבָכל ַּכּוָָנָתם, ּכָֹחם ְוִנְׁשָמָתם...

ָהרֹוֵפא ֶׁשּנֹוַתר ְלַהְׁשִּגיַח ְּבֶחֶדר ַאֵחר ַעל ְׁשֵני 
ַהחֹוִלים, ָעַקב ִּבְדִריכּות ַאַחר ַמָּצָבם. ְּבאֹותֹו 
ָהֶרַגע ֶׁשּבֹו ִהְסַּתְּיָמה ֲאִמיַרת ַהַּקִּדיׁש, ְּבעֹוד 
ַהּמֹוִניטֹור   ְּבָמַס ִּבְדִריכּות  ַמִּביט  ָהרֹוֵפא 
ִנְפְלָטה  ָהַרב,  ֶׁשל  רֹאׁשֹו  ֵמַעל  ָּתלּוי  ֶׁשָהָיה 

ִמִּפיו ַזֲעַקת ַהְפָּתָעה.

ַמֲאִמין!"  א  "ֲאִני   – ִאיט"  ְּבִליב  ּדֹוְנט  "ַאיי 
הּוא ָזַעק, "ַהּמֹוִניטֹור ַמְתִחיל ְלִהְתַיֵּצב!"

ֵנס ֻמְפָלא ִהְתַרֵחׁש ְּבאֹוָתן ַּדּקֹות; ְלַאַחר ַּכָּמה 
ְּבצּוָרה  ַהַּמָּדִדים  ָיְרדּו  ֶׁשָּבֶהם  ְרצּוִפים  ָיִמים 
ַמַעְרכֹות  ֶׁשָּכל  ְּבָׁשָעה  ַמָּטה,  ְּכַלֵּפי  ִעְקִבית 
ַהִּסיָמִנים  ְוָכל  ְקִריָסה  ַעל  ֶהְראּו  ְּכָבר  ַהּגּוף 
ָהַאֲחרֹונֹות  ְּבַדּקֹוָתיו  ָמצּוי  ַהחֹוֶלה  ִּכי  הֹורּו 
ֲעֵלי ֶחֶלד, ָחל ְלֶפַתע ִמְפֶנה ַמְפִּתיַע ְּבַמָּצבֹו, 
ְלַהְגִּדירֹו  ֶׁשִּנָּתן  ַאֶחֶרת  ַהְגָּדָרה  ֶׁשֵאין  ִמְפֶנה 

ָּבּה ִמְּלַבד "ְּתִחַּית ַהֵּמִתים"!

ִני הּוָצא ֵמַהֶחֶדר ְוָׁשב ַלַּמְחָלָקה  ַהחֹוֶלה ַהּׁשֵ
ַהִּמְׁשָּפָחה  ֶׁשְּבֵני   ּתֹו ְמֻאְׁשָּפז,  ָהָיה  ֶׁשָּבּה 
ַהִּנְרָּגִׁשים מֹוִדים לֹו ּוְמָבְרִכים אֹותֹו ְּבִבְרַּכת 
'ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה' ֵמעֶֹמק ִלָּבם. ַּבָּיִמים ֶׁשְּלַאַחר 
ִמֵּכן ִהְמִׁשי ַמָּצבֹו ֶׁשל ָהַרב ְלִהְתַיֵּצב ְּבאֶֹפן 
ַעד  ַהַּמָּצב,  ִהְׁשַּתֵּפר  ְליֹום  ִמּיֹום  ַהְדָרָגִתי. 
ֶׁשְּבאַֹרח ֵנס, ְלַאַחר ִּכְׁשבּוַעִים ָיִמים הּוא ָׁשב 

ְלֵאיָתנֹו, ְלֵביתֹו ְוִלְבֵני ְקִהָּלתֹו.

ַהִּנִּסים  ַׁשְרֶׁשֶרת  ִהְסַּתְּיָמה  א   ְּבָכ אּוַלם 
ַהֻּמְפָלָאה.

ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ִהְתַרֵחׁש ַּבֶחֶדר ֵנס נֹוָסף. ַמָּמׁש 
ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשָּבּה ֶנֱאַמר ַהַּקִּדיׁש ִהְתַרֲחָׁשה 
ְּתאּוָנה ָקָׁשה ְּבַאַחד ִמְּכִביֶׁשיָה ַהּסֹוֲאִנים ֶׁשל 
ּגֹוי  ַחָּייו  ֶאת  ִקֵּפַח  ַּבְּתאּוָנה  ַהְּבִרית.  ַאְרצֹות 
ֶאת  ִלְתרֹם  ֶהְחִליטּו  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ּוְבֵני  ָצִעיר, 

ֵאיָבָריו. 

ִּכְלָיתֹו  ִּכי  ִהְתָּבֵרר  ִראׁשֹוִנית  ְּבִדיָקה  ְלַאַחר 
ֶׁשל ֶהָהרּוג ָּתֲאָמה ְּבִדּיּוק ְלגּופֹו ֶׁשל ַהחֹוֶלה 
ָעַבר  ָקָצר  ְזַמן   ּתֹו ַהַּקִּדיׁש.  ֶאת  ֶׁשָאַמר 
ַהחֹוֶלה ֶאת ַהַהְׁשָּתָלה ְּבַהְצָלָחה ְמֻרָּבה, ְוַאף 

הּוא ָׁשב ְלֵביתֹו ְלִׂשְמַחת ֵלב ֻּכָּלם.

מּוָתם  ִהְתַּגּׁשְ ֶאת  ֻּכָּלם  ָראּו  ֵעיֵניֶהם  ְלֶנֶגד 
ַהֻּמְפָלָאה ֶׁשל ִּדְבֵרי ֲחָכִמים: "ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן 
ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָכל ּכֹחֹו קֹוְרִעים לֹו ְּגַזר ִּדין ֶׁשל 

ִׁשְבִעים ָׁשָנה". ַוְיִהי ְלֶפֶלא.

'נֹוְטֵרי ְּבָרָכה' עמ' רסא

ים   ֵני ִנּסִ יׁש ֶאָחד ּוׁשְ   ַקּדִ

י ֱאמּוִניר  ַמֲעׂשֵ

ַהחֹוֶלה ָאַמר ַקִּדיׁש ְּבעֹודֹו ׁשֹוֵכב 
ַעל ִמָּטתֹו, ְוַהּנֹוְכִחים, ְּכֶׁשְּדָמעֹות 
ַאֲחָריו  ָענּו  ֵעיֵניֶהם,  ֶאת  ְמִציפֹות 
ַיְחָּדו 'ָאֵמן' ְו'ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבה' 
ַּכָּדת ְוַכֲהָלָכה – ְּבָכל ַּכָּוָנָתם, ּכָֹחם 

ְוִנְׁשָמָתם...

ֵּבית ַהחֹוִלים ַמאּוְנט ִסיַני ְּבַמְנֶהְטן



ָרכֹות  ט ְמרֹוָמם ַעל ֵסֶדר ַהּבְ ַמּבָ

ִנים'   ָ ת ַהּשׁ ְרּכַ   'ּבִ

ָנה ַהּזֹאת', ְוִתְׁשֶרה  ִּבְבָרָכה זֹו ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֵמה' ֶׁשְּיָבֵר ָעֵלינּו ֶאת 'ַהּׁשָ
ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ִּביבּול ָהָאֶרץ. ּוְכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ֶׁשִהְתָּבֵר ִיְצָחק ָאִבינּו, ַּכָּכתּוב 

ָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים  (ְּבֵראִׁשית כו יב): "ַוִּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוִּיְמָצא ַּבּׁשָ
ַוְיָבְרֵכהּו ה'" ('ֵסֶדר ַהּיֹום' ָׁשם). 

ְוִלְכאֹוָרה, ָמה ָמקֹום ֵיׁש ְלָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָכל יֹום ַעל ַּפְרָנָסתֹו, ֲהא ָאְמרּו 
ָנה ִנְגָזר ַעל ָּכל ָאָדם ַּכָּמה ָעִתיד הּוא  ֲחָכִמים (ֵּביָצה טז א) ִּכי ְּכָבר ִּבְתִחַּלת ַהּׁשָ

ְלִהְׁשַּתֵּכר ְּבָׁשָנה זֹו ְלַפְרָנָסתֹו. 
ִּדין  ְּגַזר  ְלַאַחר  ֶׁשַאף  סֹוֵבר  ִיְצָחק  ַרִּבי  זֹו:  ֻקְׁשָיה  ְּבֵבאּור  ֶנֶאְמרּו  ְּדָרִכים  ַּכָּמה 
מֹוִעיָלה 'ְצָעָקה' [ְלׁשֹון ְּתִפָּלה] ְלָאָדם ְלַבֵּטל ֶאת ְּגַזר ִּדינֹו, ְוִאם ֵּכן ַּגם ִאם ִנְגַזר 
ה ְּבַפְרָנָסתֹו, ְּתִפָּלתֹו ְיכֹוָלה ְלהֹוִעיל ְלִבּטּול  ָנה ֶׁשִּיְתַקּׁשֶ ַעל ָהָאָדם ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ַהְּגֵזָרה (ר"ה טז א. ּוְרֵאה ִריְטָב"א ָׁשם ֶׁשֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִיְצָחק ְוַעל ָּכ ָאנּו סֹוְמִכים ִּבְתִפָּלֵתנּו). 
ְוהֹוִסיפּו ַהּתֹוְספֹות (ָׁשם ד"ה ְּכַמאן) ֶׁשַּגם ַהחֹוְלִקים ַעל ַרִּבי ִיְצָחק מֹוִדים ֶׁשְּגֵזָרה 
ֶׁשִּנְגְזָרה ַעל ַהִּצּבּור – ִנָּתן ְלַבְּטָלּה ִּבְתִפָּלה ַאף ְלַאַחר ְּגַזר ִּדין, ְוֵכיָון ֶׁשְּתִפַּלת 
ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְמֻנַּסַחת ִּבְלׁשֹון ַרִּבים, ִנְמָצא ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ָאנּו ַעל ְּכַלל ַהִּצּבּור. 
עֹוד ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ַּתם ֶׁשְּלִׁשיַטת ַהחֹוְלִקים ַעל ַרִּבי ִיְצָחק ִמְתַּפְּלִלים ָאנּו ִּבְבָרָכה 
ּוָבֹאֶפן  ַּבְּזַמן  ָלנּו  ה'  יֹוִריֵדם  ָנה,  ַהּׁשָ ְּברֹאׁש  מּוָעִטים  ְּגָׁשִמים  ִנְגְזרּו  ֶׁשִאם  זֹו, 

ַהָּנכֹון, ְּכֵדי ֶׁשָּיִביאּו ֶאת ֵמַרב ַהּתֹוֶעֶלת ָהֶאְפָׁשִרית (ּתֹוְספֹות ָׁשם). 

ָרָכה ְמקֹור ַהּבְ

ָרָכה ִמְבֵנה ַהּבְ

ַנת ָאֵמן ּוָ ּכַ

ָרָכה ַמהּות ַהּבְ

ֵענּו ִמּטּוֶבָך' ּבְ ֵענּו ִמּטּוָבּה' אֹו 'ְוׂשַ ּבְ 'ְוׂשַ
כ)  ד  ְּכָלל  ָהרֹא"ׁש  ׁשּו"ת  שמו"ע;  ָיָקר  ֶּבן  ְלר"י  ְוַהְּבָרכֹות'  ַהְּתִפּלֹות  ('ֵּפרּוׁש  ָהִראׁשֹוִנים 
ֶׁשַּכָּוָנֵתנּו  ְלִפי  "ִמּטּוָבּה",  ְוא   "ִמּטּוֶב "ְוַׂשְּבֵענּו  ַּבְּבָרָכה:  לֹוַמר  ֶׁשֵּיׁש  ָּכְתבּו 

ְלַבֵּקׁש ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשַּיְׂשִּביֵענּו ִמּטּובֹו (ע"פ ְנֶחְמָיה ט כה). 
"ְוַׂשְּבֵענּו  לֹוַמר  ֶׁשֵּיׁש  ָהֲאִר"י,  ִסּדּור  ְּבֵׁשם  (ָׁשם)  ֵהִביא  ְּברּוָרה  ַהִּמְׁשָנה  אּוָלם 
ִמּטּוָבּה", ְוָכ ִהיא ַּדַעת ַהְגָּר"א ('ַמֲעֵׂשה ַרב' אֹות מח). ְלִׁשיָטָתם ַהִּמָּלה "ִמּטּוָבּה" 
ִמְתַיֶחֶסת ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָעֶליָה ָאנּו ְמַבְּקִׁשים קֶֹדם: "ְוֵתן... ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה". 
ִמִּפְרָיּה  "ֶלֱאכֹל   – ָׁשלֹוׁש  ֵמֵעין  ִּבְרַּכת  ִמֻּנַּסח  זֹו  ְלִׁשיָטה  ְרָאָיה  ְלָהִביא  ְוֵיׁש 
רח  סי'  או"ח  טּור  ְרֵאה  אּוָלם  ַהְּתִפּלֹות'.  'אֹוַצר  ַּבִּסּדּור  ְּתִפָּלה'  ('ִעּיּון  ִמּטּוָבּה"  ְוִלְׂשּבַֹע 
ְרָאָיה  ְוֵהִביא  הֹוִסיף  ַאְבַרְמְסִקי  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ֶזה).  ֻנָּסח  אֹוֵמר  ָהָיה  א  ֶׁשָהרֹא"ׁש 
ְלִׁשיָטה זֹו, ִמָּכ ֶׁשְּבֻנַּסח ִּבְרַּכת 'ֲהִביֵננּו' ַהַּמְקִּביל ִלְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ְמַבְּקִׁשים 

ֵננּו ִּבְנאֹות ַאְרֶצ" ('ֲחזֹון ְיֶחְזֵקאל' ָּתָנ" עמ' שסג). ִנים: "ְוַדּׁשְ ְּכֶנֶגד ִּבְרַּכת ַהּׁשָ

ַעל  ְלַבֵּקׁש  ֶׁשֵּיׁש  ְמבָֹאר  א)  לג  (ְּבָרכֹות  ַּבִּמְׁשָנה 
ִנים'. ַּבּטּור (או"ח קיז, ע"פ  ַהְּגָׁשִמים ְּבתֹו 'ִּבְרַּכת ַהּׁשָ
'ֵּבית יֹוֵסף' ָׁשם ד"ה ּוְבַאְׁשְּכַנז) ֵהִביא ְׁשֵּתי ִׁשיטֹות ְּבִעְנָין 
ֶזה: ְלֻנַּסח ְּבֵני ְסָפַרד אֹוְמִרים ַּבַּקִיץ ֻנָּסח ַהַּמְתִחיל 
 יֹוֵתר ַהַּמְתִחיל ְּב'ָבֵר ְֹּב'ָבְרֵכנּו', ּוַבחֶֹרף ֻנָּסח ָאר
ָעֵלינּו'. ְואּוָלם, ְלֻנַּסח ְּבֵני ַאְׁשְּכַנז ֵאין ִׁשּנּוי ְּבֻנַּסח 
ֶׁשַּבַּקִיץ  ֶאָּלא  ַלחֶֹרף,  ַהַּקִיץ  ֵּבין  ַעְצָמּה  ַהְּבָרָכה 
ּוַבחֶֹרף:  ָהֲאָדָמה",  ְּפֵני  ַעל  ְּבָרָכה  "ְוֵתן  ְמַבְּקִׁשים: 

ֵלם'). "ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה".  ִנים, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשְּתָבֵר ָׁשָנה זֹו (ִסּדּור 'ְנהֹוָרא ַהּׁשָ ֱאֶמת ֶׁשַאָּתה ְמָבֵר ַהּׁשָ

ְרלּו ֱאמּוַני ּבָ

ּוְמַבְּקִׁשים  ַמְמִׁשיִכים  ָאנּו  'ְרָפֵאנּו'  ִּבְרַּכת  ְלַאַחר 
'ִּבְרַּכת  ַעל ַהַּפְרָנָסה ִּבְבָרָכה ַהְּמֻכָּנה ְּבִפי ֲחָכִמים 
ִנים". ְּבָרָכה  ִנים', ַעל ֵׁשם ֲחִתיָמָתּה "ְמָבֵר ַהּׁשָ ַהּׁשָ
זֹו ִנְקְּבָעה ְּתִׁשיִעית ְּבֵסֶדר ִּבְרכֹות ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, 
ֶׁשִּיָּנֵתן   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ִּבֵּקׁש  ֶׁשּבֹו  ֶׁשַהִּמְזמֹור  ִמּשּׁום 
ְזרֹוָעם  ֵבר  ִּתּׁשָ  ּוְבָכ ָּבעֹוָלם,  ְּתבּוָאה  ֶׁשל  ֶׁשַפע 
ֶאת  ָהעֹוְׁשִקים  ָעִרים  ַהּׁשְ ַמְפִקיֵעי  ָהְרָׁשִעים  ֶׁשל 
ָהֲעִנִּיים הּוא ַהִּמְזמֹור ַהְּתִׁשיִעי ֶׁשַּבְּתִהִּלים (ְמִגָּלה יז 
ב). ְּבָיֵמינּו ַהָּפסּוק (ְּתִהִּלים י טו): "ְׁשבֹר ְזרֹוַע ָרָׁשע", 
ַהְּמַכּוֵן ַלְּתִפָּלה ָהֲאמּוָרה, ָּכתּוב ַּבִּמְזמֹור ָהֲעִׂשיִרי. 
ִּכּנּוהּו  ֶׁשֲחָכִמים  ְוָדִוד)  ד"ה  (ָׁשם  ַהּתֹוְספֹות  ּוֵבֲארּו 
ְּתִׁשיִעי ְלִפי ֶׁשֶּפֶרק ְּתִׁשיִעי ּוֶפֶרק ֲעִׂשיִרי ִּבְתִהִּלים 

ֶנְחְׁשבּו ִּבְזַמָּנם ְלֶפֶרק ֶאָחד. 

ִּבְרַּכת  ֶאת  ֶׁשאֹוְמִרים  ֵּבֵאר  (תנג)  ֲחִסיִדים  ְּבֵסֶפר 
ְזַמן  ֶׁשָּכל  ְלִפי  ָהְרפּוָאה,  ִּבְרַּכת  ְלַאַחר  ִנים  ַהּׁשָ
ַעל  ְמַבְּקִׁשים  ֵאין   – ַהַחִּיים  ַעל  ֻמְבָטִחים  ֶׁשֵאין 
יט): "ְלַהִּציל  ְּתִהִּלים (לג  ְּבֵסֶפר  ַהַּפְרָנָסה, ַּכָּכתּוב 
ִמָּמֶות ַנְפָׁשם – ּוְלַחּיֹוָתם ָּבָרָעב". ָּכ הּוא ַהֵּסֶדר 
ָנה; ַרק ְלַאַחר ִחּתּום  ַאף ִּביֵמי ַהִּדין ְּבֵראִׁשית ַהּׁשָ
ַהִּדין ְלַחִּיים ְּבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבה, ִנּדֹוִנים ַעל ַהְּגָׁשִמים 
ִּבְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת. עֹוד ֵּבֵאר ַּבַעל 'ֵסֶדר ַהּיֹום' (שמו"ע, 
ִנים ִנְקְּבָעה  ֱהִביאֹו ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' קטו א) ֶׁשִּבְרַּכת ַהּׁשָ
ְלַאַחר ִּבְרַּכת ְרפּוָאה, ְלִפי ֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשָאָדם ָזקּוק 

ִלְרפּוָאה, ֵאין הּוא ָּפנּוי ְלַבֵּקׁש ַעל ַּפְרָנָסתֹו.

ְוַכֲאֶׁשר ָּתקּום ִמן ַהֵּסֶפר, ְּתַחֵּפׂש ַּבֲאֶׁשר ָלַמְדָּת ִאם ֵיׁש ּבֹו ָּדָבר ֲאֶׁשר ּתּוַכל ְלַקְּימֹו

ָרכֹות ְוָאֵמן  ִהְלכֹות ּבְ ֵאָלה ּבְ ׁשְ
ַעל  ַלֲחזֹר  ָעָליו  ַהְּגָׁשִמים,  ִּבימֹות  ּוָמָטר"  ַטל  "ְוֵתן  ִּבֵּקׁש  ְוא  ֶׁשָּטָעה  ֶׁשִּמי  ִהיא  ֲהָלָכה  ְׁשֵאָלה: 
ְּתִפָּלתֹו. ְוִאם ָעַבר ְזַמן ַהְּתִפָּלה, ִיְתַּפֵּלל ַּבְּתִפָּלה ַהָּבָאה ַּפֲעַמִים ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה. ְוֵיׁש ְלִהְסַּתֵּפק: 
ַעְרִבית  ִּבְתִפַּלת  ֶׁשֲהֵרי  ַׁשָּבת,  ֶעֶרב  ֶׁשל  ְּבִמְנָחה  ּוָמָטר"  ַטל  "ְוֵתן  ִּבֵּקׁש  ֶׁשֹּלא  ִמי  ִיְנַהג  ֵּכיַצד 

ִנים? ֶׁשְּלַאֲחֶריָה ֵאין ֶאת ִּבְרַּכת ַהּׁשָ

י ַאְלּתִ ַאַחת ׁשָ

ֵאָלה: ִּביֵמי ַּתֲעִנית מֹוִסיף ְׁשִליַח ַהִּצּבּור ַאַחר ִּבְרַּכת 'ְּגֻאָּלה' ְּבָרָכה נֹוֶסֶפת – ִּבְרַּכת 'ֲעֵננּו'. ֵיׁש ְלָהִבין ִמְּפֵני  ַהּׁשְ
ָמה ָקְבעּו ְּבָרָכה זֹו ַּדְוָקא ַאַחר ִּבְרַּכת 'ְּגֻאָּלה'?

ָּיכּות ֵּבין ְּבָרכֹות ֵאּלּו ָּכ: ְּבִבְרַּכת 'ְּגֻאָּלה' ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ְלִהָּגֵאל  ַהְּתׁשּוָבה: ָהַרְמָּב"ן (ַּתֲעִנית טו א) ֵּפֵרׁש ֶאת ַהּׁשַ
ֵמַהָּצרֹות ַהָּבאֹות ָעֵלינּו ְּבָכל ּדֹור ָודֹור (ְוִכְדֵפֵרׁש ַרִׁש"י ְמִגָּלה יז ב ד"ה ַאְתַחְלָּתא), ְוַאף ָּתְכָנּה ֶׁשל ִּבְרַּכת 'ֲעֵננּו' 

הּוא ַּבָּקָׁשה ְלִהָּנֵצל ֵמַהָּצרֹות ַהִּמְתַרְּגׁשֹות ּוָבאֹות ָעֵלינּו. 

ֵאָלה ְוַהְּתׁשּוָבה ֵמָעלֹון ָּפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל  ַהּׁשְ

ְּתׁשּובֹות ִנָּתן ִלְׁשַח ְלַפְקס 
ֶׁשִּמְסָּפרֹו 08-9746102 

9139191@gmail.com :אֹו ִלְכתֶֹבת ַהֵּמייל

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה ֻיְגַרל 
אי"ה ַׁש"ס 'עֹז ְוָהָדר 
ַמְתִמיִדים'. ַהַהְגָרָלה ִּתְתַקֵּים 
ִמֵּדי ָׁשבּוַע ְּביֹום ְׁשִליִׁשי 
ֶׁשְּלַאַחר הֹוָפַעת ֶהָעלֹון. 
ַהְּתׁשּוָבה ְוֵׁשם ַהּזֹוֶכה 
ְיֻפְרְסמּו אי"ה ַּבֲעלֹון 
ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני.

ַהּזֹוֶכה ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ֵּבין ׁשֹוְלֵחי ַהְּתׁשּובֹות 
ֵאָלה ֶׁשהֹוִפיָעה ַּבֲעלֹון ָּפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל הּוא  ַלּׁשְ

הבה"ח ְׁשמֹה ֶּפֶרץ ִמְּנִתיבֹות. 

@g

ׁשֹולחי הּתׁשּובֹות  ּימה ּבין



י ְיהּוָדה ֶהָחִסיד  ַרּבִ
ֲאָדר ד"א תתקע"ה י"ג ּבַ

ת ָאֵמן ִליַח ְמֻיָחד ַלֲעִנּיַ ׁשָ
ַאף ַעל ַרִּבי ַחִּיים ִמּוֹולֹוִז'ין ְמִעיִדים ִּכי ָּגַדר ַעל ַעְצמֹו ֶׁשֹּלא ְלָבֵר ׁשּום ְּבָרָכה 

ִאם ֵאין ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחֶריָה ָאֵמן. 

ַרֲאַב"ד ְירּוָׁשַלִים, ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ַרִּבי ֶזעִליג ְראּוֵבן ֶּבְנִּגיס, ֶׁשָהָיה ַּתְלִמיד ְיִׁשיַבת 
וֹולֹוִז'ין ִּבְזַמן ַהָּנִצי"ב ָהָיה ְמַסֵּפר ִסּפּור ִנְפָלא ְּבִעְנָין ֶזה:

ְּבַאַחד ַהֵּלילֹות ְּכֶׁשָּיַׁשב ַרִּבי ַחִּיים ְוָהָגה ַּבּתֹוָרה, ֵהֵחל ַהָּצָמא ְלָהִציק לֹו. ִּבֵּקׁש 
ַרִּבי ַחִּיים ִלְמצֹא ִמיֶׁשהּו ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרָכתֹו, ַא א ָמָצא. ָּכל ְּבֵני ַהַּבִית 
ַהַּדּקֹות  ַּבחּוץ.  ׁשֹוֵטט  א  אַֹרח  עֹוֵבר  ַאף  ָּכזֹו  ּוְבָׁשָעה  ְּבֵׁשָנה,  ְׁשקּוִעים  ָהיּו 
ִהְתָאְרכּו, ְוַהָּצָמא ָהַל ְוָגַבר. ְלֶפַתע ִנְׁשְמָעה ְּדִפיָקה ַעל ַהֶּדֶלת. ַּבֶּפַתח ָעַמד 
ֶאָחד ִמְּבֵני ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשִּבֵּקׁש ְלָהִבין ֶאת ִּפְׁשָרּה ֶׁשל סּוְגָיה ְמֻסֶּיֶמת. ָׂשַמח ַרִּבי 
ַחִּיים ַעד ְמאֹד ּוֵבֵר 'ֶׁשַהּכֹל' ְּבַכּוָָנה. ַהָּבחּור ָעָנה ָאֵמן, ְוַרִּבי ַחִּיים ִהְרָוה ֶאת 

ִצְמאֹונֹו. ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתַּפָּנה ַרִּבי ַחִּיים ַלֲענֹות ַלָּבחּור ַעל ְׁשֵאָלתֹו.

ְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר, ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנס ַרִּבי ַחִּיים ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש, ִנַּגׁש ְּתִחָּלה ִלְמקֹומֹו 
 .ֶׁשל ַהָּבחּור ַהִּנְזָּכר ּוִבֵּקׁש ְלהֹודֹות לֹו ׁשּוב ַעל ֶׁשִּבְזכּותֹו ִהְתַאְפֵׁשר לֹו ְלָבֵר
ה ֶזה ְּכָלל. ֶאְתמֹול  ַא ַהָּבחּור ִהִּביט ִּבְפִליָאה ְוָאַמר: "ַרִּבי, ֵאיֶנִּני זֹוֵכר ַמֲעֹשֶ
ַּבַּלְיָלה ָעִליִתי ַעל ְיצּוִעי ְּכֶהְרֵּגִלי ְּבָׁשָעה ֻמְקֶּדֶמת ְוא ִהְתעֹוַרְרִּתי ַעד ַהּבֶֹקר".

 אֹו ָאז ֵהִבין ַרִּבי ַחִּיים ֶׁשֵּמֲחַמת ֶׁשִהְתַעֵּקׁש ֶׁשֹּלא ַלֲעבֹר ַעל ִּגְדרֹו ֶׁשֹּלא ְלָבֵר
ַמִים ִּבְדמּותֹו ֶׁשל  ִמְּבִלי ֶׁשִּבְרָכתֹו ֵּתָעֶנה ְּבָאֵמן, ִנְׁשַלח ֵאָליו ָׁשִליַח ְמֻיָחד ִמּׁשָ
אֹותֹו ָּבחּור, ְּכֵדי ְלַאְפֵׁשר לֹו לֹוַמר ֶאת ַהְּבָרָכה ּוְלַהְרוֹות ֶאת ִצְמאֹונֹו ('ְׁשַאל 

ָאִבי ְוַיֵּגְד' [ְלַרִּבי ָׁשלֹום ְׁשַבְדרֹון] ח"א עמ' פז).

ִפים ַלֲענֹות ָאֵמן ְלָאִכים ִמְתַאּסְ ַהּמַ
ִהיְרׁש  ְצִבי  ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי  ִהְזִּכיר  ְּכָבר  ַהַּמְלָאִכים  ִמִּפי  ָאֵמן  ִעְנַין  ֶאת 

ַקייְדנֹוֶבר ְּבִסְפרֹו 'ַקב ַהָּיָׁשר' (ֶּפֶרק צו), ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:

ַמְלָאִכים  ְוִנְבָרִאים  נֹוָלִדים  עֹוֶׂשה  ֶׁשָאָדם  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ֶׁשְּבָכל  ָּפׁשּוט  "ְוֶזה 
ְקדֹוִׁשים ִמֶּמָּנה, ְוָלֵכן ֵהן ִנְקָרִאים 'ַמֲחֶנה' ֶׁשל ִמְצָוה זֹו. ּוְבָכל ִמְצָוה ֶׁשְּמָבְרִכין 
ְסִביבֹות  ְועֹוְמִדים  ַהַּמְלָאִכים,  אֹוָתן  ֵאֶליָה  [ִמְתַאְּסִפים]  ִמְתַּכְּנִשׁין  ָעֶליָה 
ַהְּמָבֵר ְוׁשֹוְמִעין ַהְּבָרָכה ְועֹוִנים ָאֵמן. ְוֶרֶמז ַלָּדָבר: 'ַמְלָא' הּוא ַּבִּגיַמְטִרָּיה 

'ָאֵמן'".

ְוָלעֹוְמִדים  ַמֲאִמיִנים'  'ְוכֹל  ַהִּנְפָלא  ֶהָעלֹון  ְלַמֲעֶרֶכת 
ָהַרב  ּוְברֹאָׁשם  ָהַאִּדיָרה  ַהְּפִעילּות  ְּברֹאׁש 

ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט"א,

'ָאֵמן' ִמָּלה ַאַחת ְקַטָּנה, ֲאָבל ָעְצָמִתית ֵמֵאין ְּכמֹוָתּה. 

'ָאֵמן' ִמָּלה ַאַחת ִמּתֹו ֵסֶדר ַהְּתִפָּלה, ֲאָבל ַהְּתִפָּלה 
ֻּכָּלּה סֹוֶבֶבת ְסִביָבּה. 

'ָאֵמן' ִמָּלה ַאַחת ֶׁשִהיא ַעּמּוד ַהָּתֶו ֶׁשל ַחֵּיי ַהְּיהּוִדי 
ַהַּמֲאִמין. 

ִנים ִהְּנֶכם ַמְׁשִקיִעים ּכֹה ַהְרֵּבה ְּבִמָּלה זֹו,  ַרּבֹות ַּבּׁשָ
ְּבִדּבּור, ִּבְכִתיָבה ּוְבַמֲעֶׂשה. ַהְׁשָקָעה ֶׁשָּנְׂשָאה ְּפִרי – 

ֲעִנַּית ָאֵמן ִקְּבָלה ֶאת ַהָּמקֹום ָהָראּוי ָלּה. 

ב):  ו  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי  ְּתֵקִפים  ֶׁשֲעַדִין  ָסֵפק  ֵאין 
ָאָדם  ּוְבֵני  עֹוָלם,  ֶׁשל  ְּברּומֹו  ֶׁשעֹוְמִדים  "ְּדָבִרים 
ְוָׁשַמְעִּתי  ְּתִפָּלה".  "ְּכגֹון  ּוֵפַרִׁש"י:  ָּבֶהן",  ְמַזְלְזִלין 
ַרִׁש"י  ֶׁשַּכָּוַנת  ִזי"ַע  מֶֹׁשה'  ַה'ְּיׁשּועֹות  ַּבַעל  ִמּמֹו"ר 
ַלֲעִנַּית ָאֵמן, ֲאָבל ֵאין ָסֵפק ֶׁשַהִּזְלזּול ּפֹוֵחת ּופֹוֵחת 

ָּכל ָהֵעת. 

ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  זֹו  ִמְצָוה  ַעל  ַמְקִּפיד  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ַּגם 
ַיֲעֶׂשה ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה. ֶׁשֲהא ַהְבָטחֹות ַרּבֹות ִהְבִטיחּו 
ֲחָכִמים ַלִּנְזָהר ְּבִמְצָוה זֹו, ּוִמּתֹו ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה ָיבֹא 
ֶׁשִהיא  ִנְרָמז  ָאֵמן  ַּבִּמָּלה  ֶׁשַאף  ְוָחַׁשְבִּתי  ִלְׁשָמּה. 
ְמִגָּנה ַעל ָהָאָדם, ֶׁשֵּכן ָאֵמ"ן ָראֵׁשי ֵּתבֹות: "ֵאינֹו ִנּזֹוק 

ִמְּכלּום". 

ְּבַהֲעָרָכה, 

א.כ. - ְּבֵני ְּבַרק.

ִנָּתן ִלְׁשַח ִמְכָּתִבים 
ְלַפְקס ֶׁשִּמְסָּפרֹו 08-9746102
9139191@gmail.com :אֹו ִלְכתֶֹבת ַהֵּמייל 

ָאֵמן ֲעֵנית ּבְ ָרָכה ַהּנַ ב ִמּקֹוֵרא ֶנֱאָמןַמֲעַלת ַהּבְ ִמְכּתָ
ֶר+ ֱאמּוִנירֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ִאּגֶ

ְּבָכל  ַהּסֹוד  ּתֹוַרת  ַּבֲעֵלי  ִמְּגדֹוֵלי  ֶׁשָהָיה  ֶהָחִסיד  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ַרִּבי  ְלָאִביו  ַהּתֹוְספֹות  ַּבֲעֵלי  ִּבְתקּוַפת  ְּבַאְׁשְּכַנז  נֹוַלד  ַהּדֹורֹות 
ָהיּו  ַחָּייו  ָּכל  ַאְׁשְּכַנז'.  ַל'ֲחִסיֵדי  רֹאׁש  ֶׁשָהָיה  ֶהָחִסיד  ְׁשמּוֵאל 
ֻמְקָּדִׁשים ְלתֹוָרה ְוַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו ִמּתֹו ִהְתַנְּזרּות ֻמְחֶלֶטת, ְוַעל ָּכ ִנְקָּבע ְׁשמֹו ְלדֹורֹות: 

ַרִּבי ְיהּוָדה ֶהָחִסיד. 

ַרֵּבנּו ִהְרִּביץ ּתֹוָרה ָּבַרִּבים ְוִׁשֵּמׁש ְּכרֹאׁש ְיִׁשיַבת ֶרְגֶנְסּבּוְרג. ֶהֱעִמיד ַּתְלִמיִדים ְּגדֹוֵלי עֹוָלם, 
ּדֹורֹו.  ְּבֵני  ְלָכל  ַּתְלִּפּיֹות  ֵּתל  ְוָהָיה  ַהְּסַמ"ג,  ּוַבַעל  ָה'רֹוֵקַח'  ַּבַעל  ָזרּוַע',  ָה'אֹור  ַּבַעל  ֻּדְגַמת 
ְּבִסְפרֹו ַהָּידּוַע 'ֵסֶפר ֲחִסיִדים' סֹוֵלל הּוא ֶּדֶר ְלָכל ֶהָחֵפץ ְלִהְתַמֵּסר ְלִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַלֲעבֹוַדת 
ה'. ַאף ִחּבּור ַהִּפּיּוט 'ִׁשיר ַהָּכבֹוד' ְמֻיָחס לֹו. ַרֵּבנּו ִנְפַטר ְּבֶרְגֶנְסּבּוְרג ְּבַׁשַּבת ָזכֹור, י"ג באדר 
ד"א תתקע"ה ְּכֶׁשהּוא מֹוִתיר ַאֲחָריו ְלדֹורֹות ֶאת ַצָּוָאתֹו ַהּנֹוַדַעת ְּבֵׁשם 'ַצָּוַאת ַרִּבי ְיהּוָדה 

ֶהָחִסיד'. 

ל ָהָאָדם  ָרכֹות – ּכָ ֵמָאה ּבְ
ָּדָבר  "סֹוף  יג):  יב  (קֶֹהֶלת  ַהָּפסּוק  ַעל 
ְוֶאת  ְיָרא  ָהֱאקים  ֶאת  ִנְׁשָמע  ַהּכֹל 
ָהָאָדם",  ָּכל  ֶזה  ִּכי  ְׁשמֹור  ִמְצֹוָתיו 
ָהָאָדם"  "ָּכל  ֶהָחִסיד:  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ּכֹוֵתב 
ְּבָרכֹות'  'ֵמָאה  ְּכֶנֶגד  ֵמָאה  ְּבִגיַמְטִרָּיה 

('ֵסֶפר ַהִּגיַמְטִרָּיאֹות' אֹות סט). 

לֹא ִלְגֹזל ֲאֵמִנים
ֵיׁש ְלָבֵר ָּכל ְּבָרָכה ְּבקֹול, ְלִפי ֶׁשָהאֹוֵמר 
ְּבָרכֹות ְּבַלַחׁש ּגֹוֵזל ִמן ַהִּצּבּור ֶאת ִמְצַות 

ֲעִנַּית ָאֵמן (ֵסֶפר ֲחִסיִדים רנד). 

ַעל ַהִהּלּוָלא ַנת ּבַ ִמׁשְ ָאֵמן ּוְבָרכֹות ּבְ ֱאמּוָנתֹו  יק ּבֶ ַצּדִ

ֵני ֱאמּוִנים  ּבְ ֶכן ׁשֶ קֹו ֱאמּוִנים - ַקו ַהּתֹ
ָכִנים ִקים  |  ִמְגַון ּתְ ים  |  ִסּפּוִרים ְמַרּתְ ִחּזּוִקים יֹוִמּיִ

ֲחִזית ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּבִעיר 
ֶרְגֶנְסּבּוְרג, ֶׁשָעַמד ַעד 
ִנָּיה ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּׁשְ

03-913-9191 י יֹום  ִמּדֵ
ׁש ִמְתַחּדֵ



החלטה גורלית

ההתלבטות

זו לא הייתה החלטה פשוטה, אבל זו אחת ההחלטות 
ששינו ועיצבו לי את החיים. היה זה בפרוס הפורים 
באחת השנים הראשונות שלי בעולם היהדות. מצד אחד 
ידעתי על מעלת היום הקדוש ועל הייחודיות שלו ועל 
מעלת השמחה של פורים, בפרט לפי האריז"ל שאומר 
שמי שנזהר מחמץ בפסח ניצול כל השנה מחטא ועוון, 
ורבי נחמן אומר שעל ידי פורים זוכים להינצל מחמץ 
בפסח! ולכן וכל כך התפללתי וכספתי וחיכיתי וציפית 
ליום הקדוש ולהשפעותיו. אבל מצד שני, הזיכרונות 

מהשנים האחרונות השאירו בי טעם עגום מאוד.

אני מניח שהקוראים מבינים על מה אני מדבר. 
מן הסתם נתקלתם גם אתם בתופעה הרווחת של 
הוללות והקאות, שטויות והבלים, שיכורים שמאבדים 
צלם אלוקים ואפילו מזיקים לזולת. ולבסוף במקום 
להתעלות ולרקוד ולשמוח מתוך תפילות ורצונות ויראת 
שמים כמו שראוי לעשות ביום קדוש כזה, הם במחילה 
מכבודכם מתגוללים בקיא על הרצפה כאחרוני השיכורים 
ומפסידים ברכת המזון ותפילה ואפילו מצערים ופוגעים 

ועוד ועוד. זה הרס לי את כל אווירת הפורים.

התפללתי לה' שיאיר את עיני וקיבלתי החלטה. הודעתי 
לאשתי: השנה אני חוגג את הפורים לבדי בבית. אני 
לא יוצא לשום מקום. אני לא רוצה שיהרסו לי את 
הפורים. היה לי יין ביתי מהודר שמיוצר בקדושה על 
ידי יהודים יראי שמיים, היה לי טייפ קטן עם קלטות של 
שירי קדושה ושמחה, והרבה רצונות טובים ותפילות...

איך שותים את זה?

חוץ מזה הייתה לי עוד בעיה קטנה. אני לא יודע 
לשתות. קצת יין כבר מסחרר אותי ומרדים אותו וגורם 
לי לכאבי ראש. אבל ידעתי שהיין בפורים הוא תיקון 

הברית ומרומם את המוחין ומברר את כוח המדמה, 
שכאשר המדמה אינו מתוקן הוא שורש כל התאוות 
ומצד שני כאשר הוא מתוקן הוא שורש האמונה האמתית 
והזכה – וכל כך רציתי לזכות למעלות הנפלאות האלה.

לשתות,  שהתחלתי  לפני  הסעודה,  בשעת  לכן 
התפללתי לה' מכל לבי במילים האישיות שלי שישמור 
עלי שלא יזיק לי היין ולא יעשה לי כאבי ראש ולא יביא 
אותי חלילה לידי שכרות ואיבוד הדעת או לידי שינה, 
אלא שיביא אותי לאור הפורים ולכל המעלות הטובות, 

והארכתי מאוד מאוד בתפילה.

לאחר התפילה והתקשרות לצדיקים שתיתי את הכוס 
הראשונה, ומה אומר לכם, "ותבוא כמים בקרבו", לא 
רק שלא הרגשתי שום תופעת לוואי, כאבי ראש או 
נמנום, אדרבא, הרגשתי כמו זריקת התעוררות, קמתי 

ורקדתי לבדי והרגשתי שמחה עצומה.

כמעשי בכוס הראשונה כך עשיתי גם בשנייה ובכל 
הכוסות שלאחריהן. הרביתי בתפילה והרגשתי איך אני 
מתעורר יותר מכוס לכוס והשמחה רק עולה וגוברת 
ואני רוקד ורוקד לבדי במשך שעות. לאחר הסעודה 
בירכתי ברכת המזון בצלילות וביישוב הדעת, ועוד 
הלכתי ברגל לכותל לתפילה ערבית. חזרתי הביתה 
ועליתי על מיטתי, וזכיתי לקום בחצות הלילה כאילו 

כלום לא קרה.

זה מגיע לכם

הפורים הזה הדהים אותי. רק אז הבנתי מהו כוחה 
של ההכנה. רק אז הבנתי איך אפשר לגשת לפורים 

ולקבל את כל האורות והמעלות בלי להינזק.

במהלך השנים התקבצו סביבי תלמידים. הם רצו לחגוג 
איתי את פורים, אבל אמרתי להם שאם הם רוצים אני 
מוכן רק אם זה יהיה בדרך שלי. הכנתי אותם לפורים 

וכתבתי עבורם תפילה לפני כל כוס וכוס, וכך במשך 
השנים ראיתי מאות תלמידים ועוד אלפים ששתו יין 
עם התפילה הזאת ושמרו על אווירת היראת שמים 
ולא נפלו להוללות ולכסילות. ]תפילת הלשם ייחוד 

לפני שתיית היין מצורפת כאן בגיליון[.

עם ישראל היקר, אנחנו מגיעים ליום כל כך גדול, 
לעת רצון כל כך נפלאה, הייתי רוצה לראות כל אחד 
ואחד מהאחים היקרים שלנו זוכה לאור של היום הגדול 
בשלימות, זוכה לשמחה, זוכה לבירור הכוח המדמה, 
למחיית עמלק והגאווה שלו בשלימות, לתיקון הברית, 
לקדושת הפסח. זה מגיע לכם. אתם הבנים של ה'. ה' 

רוצה לתת לכם כל טוב.

לכן תקשיבו לי טוב, כדי שתלמדו איך לקבל הכול בלי 
לקלקל ובלי להרוס, כמובן, תכינו את עצמכם בתפילות 
כבר מהיום, ותראו לנצל את יום הפורים ובפרט את 
שעת המשתה והשמחה באופן הטוב והמועיל ביותר, 

כפי שאדריך.

הלילה המאיר

אז קודם כול זה שמיעת המגילה שהיא מצוות עשה 
מדברי קבלה. זו גם עת רצון שהחסידים הראשונים היו 
מרגישים בה התעוררות עצומה ואפילו מגיעים לבכי. 
זה לא זמן לנפצים ולליצנות. זה זמן של התעוררות. 
ותאמינו לי אפשר לשמוח ולהיות באווירה מעולה גם 

בלי לצער יהודים.

אבל גולת הכותרת היא הלילה! יש לנו הלכה בפורים 
שכל הפושט יד נותנים לו ואומרים הצדיקים שכך בדיוק 
מתנהג ִאתנו הקדוש ברוך הוא. זה לילה שכל מה 
שתבקש תקבל! לכן אנחנו נוהגים או להישאר ערים 
או ללכת לישון מוקדם ולקום בחצות, אבות ואימהות, 
נערים ונערות, וגם ילדים, ופשוט להרבות בתפילה 

ובתחנונים כמה שעות טובות!

יש ביטוי בעולם "לא כל יום פורים" – זה נאמר על 
התפילה הזו של ליל פורים. זו כזאת עת רצון עצומה 
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עיקרי הדינים לשבת זכור

בשבת זו מוציאים שני ספרי תורה, ובספר השני 	 
קוראים בפרשת “זכור את אשר עשה לך עמלק” 
והטעם כדי להסמיך מעשה המן למעשה עמלק. 
)רש”י מגילה כ”ט( ונחלקו הראשונים האם מצווה 
זו מדאורייתא או מדרבנן, ולכן צריכים ליזהר 

בקריאתה מאד ולכוין לצאת ידי חובה. 
שולחן ערוך )סימן קמ”ו סעיף ב’(.

להודיע 	  ציבור  השליח  צריך 
לצאת  שיכוונו  לציבור 

ידי חובת מצוות זכירת 
שהיא  ומחייתו  עמלק 
מצוות עשה מן התורה, 

ושגם הוא מכוין להוציא 
ידי חובתם.  את השומעים 

שלחן ערוך סימן תקפ”ט )סעיף 
ט’(. ועיקר הכוונה לצאת ידי חובה 

בקריאתו של השליח ציבור ואין צריך 
לכוין לצאת בברכות, והמחמיר תבא עליו ברכה. 

הגרי”י קנייבסקי )ארחות רבנו חלק ג’ עמוד לב(.

מי שנאנס ולא שמע בשבת זכור קריאת פרשת 	 
זכור, כדאי שיקרא בשבת זכור פרשת זכור מתוך 
החומש, וכשיקראו בבית הכנסת )בחודש אלול( 

פרשת כי תצא יבקש מהקורא בתורה שיכוין 
להוציאו ידי חובה בקריאתו עתה “זכור”. חזון 

עובדיה )עמוד ד’(.

נחלקו הפוסקים האם נשים חייבות בקריאת 	 
פרשת זכור, ולהלכה פסק מרן הרב עובדיה 
שאף שהאשה המקילה יש לה על מה לסמוך, 

מכל מקום המחמירה תבוא עליה ברכה.

כאשר ירד שלג רצינו לאכול ממנו, האם 
יש לברך על כך לפני כן, ואם אכלתי 
ממנו כזית האם יש לברך עליו 

ברכה אחרונה?

לפני שאוכלים שלג יש לברך 
כל  כמו  בדברו”  נהיה  “שהכל 
דבר שנהנים ממנו. הנותן שלג )עמ’ 189 
בשם הגר”ח קנייבסקי( ובמדרש איכה מובא 

שהנזירים היו שותים את השלג ובוודאי שהיו 
מברכים עליו שהכל. 

אמנם אין לברך אחריו ברכה אחרונה, והטעם משום 
ששלג נקרא משקה ולא אוכל, וצריך לאכול שיעור 
רביעית בתוך 3 שניות )שיעור שתיית רביעית( ומכיון 
שאי אפשר לאכול כל כך הרבה שלג בבת אחת לכן 
אין לברך עליו ברכה אחרונה. הנותן שלג )סימן ה' אות א'( בשם 
שו"ת יביע אומר )חלק ה' אורח חיים סוף סי' יח( שהאוכל גלידה קרה ע"י 

כפית שדינו כשותה משקים, ובספר ועליהו לא יבול )חלק א' עמ' קי"ב מס' 

144( בשם הגרש"ז אויערבך. 

כאשר יש רעמים וברקים או קשת וכדומה, מברכים 
ברכה על הראיה של תופעות טבע אלו, האם 
יש לברך איזו ברכה כאשר רואים את השלג  

ומתפעלים ממנו?

אין לברך ברכת הראיה על השלג, משום שאינו תופעה 
מיוחדת בטבע אלא רק מים שקפאו, ושונה משאר ברכות 
הראיה שבה אנו מברכים על תופעה מיוחדת שנראית 
לעינינו מה שאין כן בשלג שרק לא הספיק להפשיר, 

אין לברך עליו. ספר ‘הנותן שלג’ )עמ’ 194( בשם הגר”ח קנייבסקי.

האם תבניות/רשתות של תנור צריכים טבילה? 
במידה וכן האם מותר להשתמש בהם כשהן לא 

טבולות כשהם מכוסים בנייר אפייה?

יש לחלק בין כלים שנוגעים ישירות באוכל שחייבים 
זה כמו סיר, אמנם רשת שלא  כי  להטבילם כדין, 
משתמשים בה ישירות באוכל אלא רק מניחים עליה 
את התבניות אינה צריכה טבילה. ובמקום שחייב טבילה 
נייר אפיה אינו פוטר את הבעיה כי אינו אטום לחלוטין 
והלחלוחית עוברת דרכו לכלי ונחשב שמשתמש בכלי 
עצמו. על פי שלחן ערוך יורה דעה )סימן ק”כ סעיף ד’( וכן פסק בקובץ 

מבית לוי )וואזנר חלק ט”ו עמ’ ע”ט(.

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"
קו ההלכה הספרדי: 3030*

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

פנינים חסידות ברסלב הפרשה לאורו של
הנחל נובע

אזמרה

כל אחד שואל את עצמו כיצד בדור מסוחרר כזה 
יכולה לעמוד נפש יהודית חלשה כל כך מול גלי צונמי 
רוחניים ולהצליח כראוי במשימה! לזכות גם היום בדור 
כזה לשמור ולעשות, ולקיים את כל השש מאות ושלוש 
עשרה מצוות הניתנות לנו מסיני, איך זה מציאותי? איך 

זה יתכן? זה נראה כל כך לא ישים...

אלא שבדיוק כאן נכנסים לתמונה הצדיקים שבכל 
דור. במילים אחרות ההתגלמות של רחמי ה' הגבוהים 
ביותר לתוככי עומק הבריאה המגושמת ככל שתהיה. 
כזה היה דוד המלך עליו השלום, שנתן לנו אחד עשרה 
מפתחות, אחד עשרה עצות, שעל ידם יוכלו לקיים את 

כל השש מאות ושלוש עשרה.

אבל הגלות לא נגמרה ולכך אותם אחד עשרה 
היו קשות ליישום, עד שבא ישעיה וגילה לנו שוב רק 
שש, ואחריו עוד צדיקים שירדו שוב יותר למטה. עד 
ש"בא חבקוק והעמידן על אחת "וצדיק באמונתו יחיה", 
)ראה גמ' מכות כד( זה אומר במילים הפשוטות ביותר 
שהמפתח והכלי הכי נגיש והכי יעיל לכל יהודי באיזה 

מדריגה שהוא גדול או קטן זה רק "אמונה".

אלא שמזמן חבקוק עד דורינו אנו עבר עוד שנים של 
סבל וגלות בלי שיעור, עד שגם לעצה "השלימה הזו", 
לזכות ל"יהלום האמונה", צריכים כל מיני דרכים ועצות 

האיך לזכות לאותה מרגלית.

כאן הגיע מאור עינינו רבי נחמן מברסלב וגילה לנו 

את העצה האחרונה עד ביאת משיח! "רק אזמרה" 
"רק אזמרה" "רק אזמרה" )ראה ליקוטי מוהר"ן ח"א 
רפב( התבטא פעם ר' נחמן, הוא גם גילה שעם צופן זה 
נכנס משה רבינו למשכן בקריאתו הראשונה שקרא לו 
הש"י אל אוהל מועד, הוא גם גילה שכל ילד יהודי כל 
הכניסה שלו לחיי היהדות בהיכנסו ללמוד תורה בגיל 

שלוש הוא רק בכוח עצה מופלאה זו!!!

מהו אותו צופן, מהי אותו עצה.

כשאני יושב בביתי או כל סיטואציה אחרת שתהיה 
ובדרך כלל, נפשי מחפשת באופן אוטומטית אחר 
משמעות רוחנית אמיתית שתמלא אותי ותעשה אותי 

שמח ומלא סיפוק.

אלא שיחד עם זה, ההרגשה שתמיד שמגיעה יחד עם 
אותו תחושת חיפוש פנימית, היא עד כמה אני לא שייך 
להש"י, כמה אני רחוק ממנו, כמה ה"חסרונות" הם אלו 
שבולטים, עד שבדרך כלל התוצאה שממהרת להגיע 
זה חלישות נפש תוך כדי בלבול, שמביאה לחיפוש אחר 
איזה שהוא תאווה מזדמנת, שאולי תצליח לעמעם או 
להשתיק במקצת את תחושת הנפש הסוערת מהחיפוש, 
והחוסר בחמצן רוחני, ודברים אלו בדרך כלל מאפיינים 
את רובנו, אלא שכל אחד ברמה אחרת, ובסגנון אחר.

כאן מגיעה "אזמרה" וממקדת את כל כוחות הנפש של 
האדם, בעשיה אחת! והיא: לא לעשות כלום! 

זה אומר שהדבר הראשון שכן לעשות... כן לחפש... 
כמה אני "כן שייך להשם", עד כמה אני "כן אהוב בלי 

סוף אצל ה'" , כמה אותו אל"ף קטנה שמרומזת בריש 
פרשתינו, אגם שהיא באמת קטנטנה אבל היא היא 
האור של "אלופו" של עולם שנמצא עמוק וקשור ואחד 

עם כל אחד מאיתנו. 

הקדוש ברוך הוא וישראל הם אחד"! אומר הרשב"י, 
לא משנה מי, לא משנה מה , ולא משנה איך, ומתי! 

וכל זה גם בלי שלא נעשה שום פעולה נוספת. כי זוהי 
הפעולה הראשונה של יהודי בכל דור בדרך לגאולה 

הכללית והפרטית שלנו. 

ידיעה זו היא הכוח ומפתח הכי נגיש להתחיל לעשות, 
היא הכוח לקנות את האמונה של חבקוק, ואת שש 
העצות של ישעיה הנביא, ואת האחד עשרה של דוד 
המלך, עד שכל אחד מאיתנו יהיו שלימים בכל השש 
מאות ושלוש עשרה מצוות, שהם כנגד שש מאות שלוש 
עשרה איברים המגיעים לתיקונים השלם ברוח וגשם 

דווקא על ידם ה' יזכינו.

אמרו חסידי ברסלב בצחות:

על מה שאמרו חז"ל )ברכות ו:( על הכתוב ׳כרום 
זולות לבני אדם׳. אלו דברים העומדים ברומו של 
עולם, ובני אדם מזלזלין בהם. סובב והולך בעיקר 
על אמירת תחנון שאז ניכר ביותר הזלזול, כמו שיש 
בצבור המתתללים השמחים על קיצור התפלה. 

)שיש"ק ז- שיא(
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משלוח מנות מופלא
שעת בין הערביים והערב רד על העירה ברדיטשב. 
ליל תענית אסתר, כל תושבי היהודים מגיל מצוות עד 
גיל שיבה כאחד החלו נאספים בבית הכנסת לשמוע 
את קריאת המגילה מפיו של המרא דאתרא הלוא 

הוא ר' לוי יצחק מברדיצ'ב זיע"א, המכונה "סנגורן 
של ישראל". בית הכנסת נתמלא חיש מהר מפה 
לפה. גם בעזרת הנשים, התאספו הנשים והבנות כדי 

לשמוע את קריאת מגילת אסתר. בעוד הקהל עומד 
להתחיל בתפילה, ניגש השמש אל הרבי, ולחש משהו 
לאזניו. הרבי קם מכיסאו ויצא את בית הכנסת. הקהל 
כולו קם לכבודו והפנו מבטי השתוממות על דמותו 
האצילה של הרבי שנעלמה אט אט מהאופק. רבי לוי 
יצחק נכנס ללשכתו שהייתה סמוכה אל בית הכנסת, 
שם חיכתה לו אישה ובידה תרנגול. היא לא הייתה 
בטוחה בכשרותו של העוף, ורעדה לעצם המחשבה 
שהרב עלול להטריף את התרנגול שהשיגה לחג בעמל 
רב. "רבי" – אמרה האישה בקול בוכים – "רבי, אוי ואבוי 
לי! שאלה יש בתרנגול... רבי". הסתכל רבי לוי יצחק 
על התרנגול, חשב כמה רגעים ואמר: "התרנגול אינו 

כשר ואסור לאכול אותו".

האשה הביטה על רבי לוי יצחק אובדת עצות. "רבי!" 
היא יבבה האישה "רבי, בפרוטותיי האחרונות רכשתי 
תרנגול זה. בעלי חלוש וחולה וחשבתי שקצת מרק עוף 
ישיב את נפשו. גם הילדים משוועים לאכול מרק חם 
טעים ומזין. והנה, אוי ואבוי, שוד ושבר, נטרף התרנגול 
שלי. אוי ווי, מה אעשה עכשיו"? כך בכתה האשה. "אל 
דאגה, ביתי" ניסה הרבי להרגיע את האישה "השם 
יתברך עוזר תמיד לכולם, הוא יעזור גם לך". רבי לוי 
יצחק שאלה לשמה ולכתובתה, חיזקה בדברי אמונה 
ושלחה לשמוע את קריאת המגילה. לעומתה הוא הרבי 
לא חזר אל בית הכנסת, אלא לבש את מעילו ויצא 
לרחוב. בצעדים מהירים. פניו היו מועדות אל עבר ביתו. 
בבואו הביתה, הוציא רבי לוי יצחק מפה לבנה ובה הניח 
חלות, אוזני המן ופירות שונים. איש מלבדו לא היה 
בבית ורבי לוי יצחק חיפש עד שמצא סיר ובו תבשיל 
וצלחת עם דג ממולא. הוא לקח מכל הבא ליד ומילא 
את המפה הלבנה. כשהמפה הייתה מלאה בכל טוב 
וב"דברים טובים" למכביר,  קשר אותה היטב, לקחה 
ויצא לדרך. הפעם פנה רבי לוי יצחק לעבר ביתה של 
האשה העניה משמצא את בית האשה ונכנס פנימה, 
הגיע לאוזניו קול חלוש שבקע מחדרון קטן: "זו את, 
ביילה? מה היה עם ה'שאלה' "?...  נשמעה קריאה מחלל 
הבית, היה זה בעלה החולה. "פורים שמח! פורים שמח"! 
השיב רבי לוי יצחק לבעל הקול האלמוני  "הנה, השם 
יתברך שלח לכם משלוח מנות! אכלו ושתו בשמחה".

אחר שהוציא הכל מהמפה וסידר על השולחן, חזר 

רבי 
לוי יצחק 

ם  י ד ע צ ב
לבב מאוששים שמח  וטוב 

הכנסת  בית  ת אל  א י ר ק ל
הרב  הקהל  אל  שציפה לו בקוצר רוח המגילה 

ובדאגה. הציבור בבית הכנסת חיכה בחוסר סבלנות 
לאחדים מהם אף הפריע הצום הם ציפו לאכול משהו 
עם כניסת הפורים משנכנס רבי לוי יצחק, התחילו 
מעריב. כמנהגו מדי שנה בשנה קרא רבי לוי יצחק 
בעצמו את המגילה ברטט באימה וביראת כבוד.  שנים 
רבות לאחר מכן סיפרו האנשים כי באותה שנה הייתה 
קריאת המגילה מיוחדת במינה. טוהר פני קדשו של רבי 
לוי יצחק האיר באור מיוחד, אור פנימי הנובע מפנימיות 
הלב האיר והשפיע גם על פני הסובבים כולם. אחר 
קריאת המגילה חזרו כולם לבתיהם, כאשר הגיע הרבנית 
אל ביתה מבית הכנסת, חיכתה לה  הפתעה גדולה. 
היא נגשה אל עבר המטבח כדי להכין את הסעודה, 
ומה גדולה הייתה השתוממותה כאשר שום דבר לא 

נמצא במקום. אפילו אוזני המן הטריות נעלמו ואינם.

אובדת עצות נכנסה אל חדרו של הרבי, אולם בראותה 
את פניו הקורנות, הבינה מיד מי גרם להיעלמותם של 
הדברים ויצאה חרש מן החדר. היא כבר תשתדל לסדר 
ארוחה כלשהי מן השיריים שנותרו . בס"ד תוך זמן קצר 

הוכנה סעודה לתפארת.

***

מן העבר השני, בביתה של האישה הענייה שמחה 
וששון על הנס הפילאי שנעשה להם 'נס משלוח מנות 
מן השמים'.  בודאי היה זה אליהו הנביא זכור לטוב, 
שהביא לה מנות יפות כאלו, אמרה לכולן. אך יהודי 
ברדיצ'ב הבינו כי רבם מילא הפעם את מקומו של 
אליהו הנביא. ודאגו לשלוח  משלוחי מנות לרבי לוי 
יצחק ביד רחבה. וגם את העניה, ילדיה ובעלה החולה 
לא שכחו. פורים שמח מעין זה הפורים, זמן רב לא 

היה בברדיצ'ב .

שבאמת אין בכל יום. יהודי "סוחב" צרות מחלות 
קשיים ובעיות, ובוכה כל השנה. אומרים לו: "איפה 
היית בפורים? האוצרות היו פתוחים ובעל הבית עמד 

וחילק מתנות – למה לא באת לקחת?"

יהודים יקרים, אין שום עניין לעשות מסיבות בלילה. 
נצלו את הלילה הקדוש לתפילה כי בפורים "כל 
הפושט יד נותנים לו". אני מציע לכם לנסות להתפלל 
באריכות על ישועה גדולה הנצרכת לכם ותראו איך 
בכוח מרדכי ואסתר ובזכות העת רצון הגדולה של 

פורים – התפילות נענות.

וכמובן ששלוש התפילות עצמן צריכות להיות 
בכוונה גדולה כראוי ליום כזה שהוא גבוה יותר מיום 
הכיפורים. אנחנו רוצים להיות זריזים לכן אנחנו 
הולכים לתפילה בהנץ החמה כבר עם משלוח המנות 
ועם המתנות לאביונים, ומיד לאחר התפילה וקריאת 
המגילה, אנחנו מקיימים את המצוות, ואנחנו יודעים 

שקיימנו את חובות היום בשמחה ובזריזות.

אורה ושמחה

לאחר התפילה צריכים לקבוע עיתים לתורה, 
וללמוד גם עם הילדים להרגיל אותם ואת עצמנו 
שאין דבר כזה יום שלא לומדים בו תורה, ובוודאי לא 
ביום כזה קדוש. ומובא בהלכה שדווקא בפורים יש 
עניין להרבות בתורה כי "ליהודים הייתה אורה" – זו 
תורה, ובפורים היהודים קיימו וקיבלו עליהם את מתן 
התורה של שבועות והפעם מתוך אהבה ולא מתוך 
כפייה – ולכן זה יום גדול מאוד המסוגל לקבלת עול 

תורה וסייעתא דשמיא גדולה בלימוד.

אנחנו לא שותים טיפת יין לפני תפילת מנחה. 
מתפללים מוקדם ככל האפשר, ואז מתחילים את 
הסעודה. הדגש בסעודה הוא: לא לשתות בלי הרבה 
תפילה. ומי שמרגיש שהיין מוציא אותו מאיזון, שיפסיק 
לשתות. העיקר הוא לשמור על יראת השמיים 
ולהרבות בשמחה ובריקודים. ואם שותים, זה רק 
מתוך הרבה מאוד תפילה ובכוונה גדולה. אומרים 
את ה"לשם ייחוד" לאט ובכוונה, ואפשר וגם רצוי 
להוסיף עוד ועוד תפילה אישית, ורק אז שותים, וגם 
אז לא לשכוח שהעיקר הוא לקום ולרקוד ולשמוח 

ולַשֵמח בכל הכוחות.

רבי נחמן אומר שהשמחה והריקודים של פורים 
מבטלים את כל הגזירות הקשות וממתיקים את כל 
הדינים. כמה אנחנו צריכים את זה! וכמובן זה גם 
זמן לתפילות וישועות, כמו שאומר המלך, שהוא 
מלכו של עולם, לאסתר המלכה, שזה כל נשמה 
מישראל, במשתה היין: "מה שאלתך ויינתן לך..." זה 
הזמן להתפלל על הכול, וביותר להתפלל על כל עם 
ישראל שיזכו לתשובה מאהבה ולגאולה ברחמים 
ולכל הישועות. ובזכות שמחת הפורים הנפלאה באופן 
הזה נזכה לפסח שהוא גאולה שלימה ומלאה עם 
ניסים ונפלאות פי כמה וכמה יותר מאשר ביציאת 

מצריים, במהרה בימינו אמן.

בברכת שבת שלום ומבורך

מאמר ראש הישיבה
-המשך- סיפור לשולחן שבת
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נולד לאביו הגדול הרב רבי הירש לייב אבד”ק ברסלב זיע"א, 
שהיה אחד משרפי מעלה; והיה מופלא בעבודתו את בוראו 

בהתלהבות עצומה.

אמרו על אביו כי את דרכו הנלהבת קיבל בהרבה מעבודתו 
המיוחדת ותבערת לבבו של הר"ר שמואל אייזיק זצ”ל מתלמידיו 
הגדולים של רבינו הק', עליו העיד חברו מוהרנ"ת כי רביה"ק 
ניהלו והדריכו בעבודה על פי חוד החנית, ועבר עליה בשלום...

וסיפר משמו הרב מטשעהרין, שאביו סיפר לו על כך כי מאז 
שראה את  דרכו בעבודת השי"ת, לא שבע אף פעם 

נחת מתפילתו.

ר' הירש לייב היה אף הוא מתפלל בהתפשטות 
הגשמיות, מסופר שאת תפילת ליל השבת 
שלו היה מסיים לעיתים בחצות לילה, ובכלל 
כל תפילה שלו היתה עד כדי כלות הנפש, כך 

מספרים גם על בניו בצעירותם, שהיו ממתינים 
לאביהם שיסיים את תפילתו, ובמשך זמן המתנתם 

ושהותם שם, ניצלו השנים את זמנם הפנוי – וסיפרו כי 
הספיקו לגרוס כמות עצומה של דפי גמרא שהגיעו לכדי מספר 
רב, בכל אותו פרק זמן שהאריך אביהם בתפלה. וא"כ לא פלא 
שזכה לראות דור ישרים כה מבורך כר' נחמן ובנו ר' חיים. אביו 
ר' הירש לייב בן ר' אהרון מברסלב נשא לאישה את זוגתו 
בתו של ר' חיים שרה'ס מברסלב, לאחר תשע שנים בהם לא 
נפקדו בפרי בטן. מקטנותו, ניצל ר' נחמן את התלהבותו של 
אביו בדקדוק המצוות לעמל התורה, תוך קבלה נחושה לסיים 

מסכת שלימה משך לילה, כשהיה עדיין יניק.

עוד משחר ילדותו הוכרו מטלותיו וכשרונותיו הגאוניים, חכמי 
לב חזו מראש כי לגדולות נוצר, ואכן כך היה שהיה מושלם בכל 

מיני מעלות רוחניות טובות.

הר"ן היה מגזע אראלים ותרשישים, ארזי לבנון ואדירי תורה, 

בן אחר בן לרבנים יושבי על מדין ברצף של דורות שהתייהדו 
בגאונות וגדלות-המוחין.

כדרכם בקודש של הגדולים והגאונים האמיתיים - הבורחין 
מן הכבוד ומלאים שפלות כרימון, היו אלה גם ציוני דרך לכל 
אורך אורחות חייו של רבה של טשעהרין הוא רבי נחמן זצ”ל, כל 
כולו מלא היה התבטלות בפני אחרים, בריחה מן השררה ככל 
היותר, התרחקות מן הכבוד כמטחווי קשת, פניו הביעו שפלות, 
וענוות אמת חפפה עליו כל היום. מתנגדיו הרכינו ראשם וקיבלו 
את מרותו עליהם עם יתר בני העיר, והר”ן היה אהוב היה 
על הבריות ושם שמים נתקדש על ידו. נגידים ובעלי 
בתים חשובים, עשירי העם ונכבדיו, העריכוהו אל 
נכון וסרו לכל משמעת אשר הורה רבם, ואף 
מדלת העם הוקירוהו והעריצוהו ושמו נשא 
לתהלה בקרב העיר. וידוע הדבר, כי נגידי 
אנ”ש בכל הנהנה הקשורה לכלל, לא פתחו 
בדבר טרם שמעם חוות דעתו, מתוך יראת הכבוד 
שנהגו בו; זאת ועוד, לא אחת כאשר קרה, וראה הר”ן 
מחובתו צורך להצליף את אלה בשבט מוסרו הנעים, אם 
על פירצה קלה כחמורה או להתרימם לצרכי קודש, לא זזה 

ידם מחבבו בכל זאת, באהבתם אותו.

וכמו כך, גדולי העובדי ה’ מתלמידי מוהרנ”ת כמחותנו רבי 
משה ברסלבר, רבי פנחס יהושע, רבי אבא'לע שו”ב בטשעהרין, 
רבי אברהם בער נכד אדמו”ר הק’, ועוד מראשי עדת החסידים 

בטשעהרין וחשוביה זצ”ל, חרדו לקראתו והעריצוהו במאד.

"לשון חסידים", "דרך חסידים", "פרפראות לחכמה", "לקוטי 
עצות המשולש", "מכניע זדים", "זמרת הארץ", "נחת השולחן", 
, ירח האיתנים, ועוד. על הצדיק ר' נחמן  "יקרא דשבתא" 
מטשהערין ככל שנכתוב ברור לנו בידיעה ברורה, שהתעלומה 
גדולה והנסתר רב על הנגלה עשרות מונים, ורק מפני קוצר 

היריעה הוכרחנו לקצר. זכותו תגן עלינו.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

הרה"ק ר'
נחמן מטשעהרין זיע"א
י"ג אדר

מרפא לנפש
מאת הרב שלום ארוש שליט"א

זהירות מרדיפה עצמית!!!

לכל אדם יש טבע לשפוט את עצמו, והוא אכן שופט את 
עצמו כל הזמן, אלא שהוא שופט את עצמו לא נכון, על פי 
מושגים מעוותים, שעל פי רוב מובילים אותו למסקנות שהוא 
לא בסדר, והוא לא יוצלח וכדומה. מובן שזו טעות המביאה את 
האדם ליפול בדעתו ולהתרחק מהבורא על ידי זה, ויוכל להגיע 
לכפירה, חס ושלום. חשוב מאד לזכור: היצר הרע אינו מעוניין 
כל כך בעבירה עצמה, כמו שהוא רוצה את העצבות הבאה 
בעקבותיה! כי כאשר אדם עובר עבירה, חס ושלום, עצם הפגם 
או העבירה שנכשל בה, אינם מרחיקים אותו מה’ יתברך כל כך 
כמו העצבות והייאוש. ואם ישפוט את עצמו נכון, הוא יתקרב אל 
ה’ יותר אחרי הנפילה והכישלון שלו, כי ההתעוררות שקיבל על 
ידי הנפילה והכישלון, יביאו אותו לשלמות. לכן הדבר הראשון 
שצריכים לדעת היטב, לפני שניגשים לכל עניין התשובה הוא, 
שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריותיו. הבורא יודע 
שהאדם הוא לא מלאך, והטענה היחידה שיש לו על האדם 
בכל עבירה שעושה היא: מדוע לא ביקשת את עזרתי? וגם 
עכשיו, שכבר טעית ולא ביקשת מספיק את עזרתי ובגלל זה 
נכשלת, גם עכשיו אין לי טענה כל כך על עצם הכישלון, אלא 

על שאינך עושה תשובה על החטא. 

כי הוא יתברך יודע היטב שהאדם קרוץ מחומר ועשוי להיכשל 
הרבה מאד. לכן גם על זה טענתו היחידה לאדם היא: ועכשיו 
שנכשלת, מדוע אינך מתוודה לפני ומבקש סליחה? כי להגיד 

לך שלא לחטוא כלל - אני יודע היטב שזה בלתי אפשרי, שתכף 
ומיד תפסיק לגמרי לחטוא. אבל להגיד לך, שבכל פעם שנכשלת 
תעשה תשובה - זה אפשרי ואפשרי. לכן אדם שנכשל במה 
שנכשל - אפילו בעבירה החמורה ביותר - צריך דבר ראשון 
לזכור ש’תשובה’ אין פרושה לרדוף את עצמו ולהיות בעצבות, 
אלא ‘תשובה’ פרושה להתוודות ולהתחרט, שזה בלתי אפשרי 
לעשות בלי שמחה. לכן קודם לכל ולפני הכול יאמר: אין עוד 
מלבדו! ה’ רצה להראות לי שאני לא יכול בלעדיו, כי הוא אוהב 
אותי ורוצה שאהיה קרוב אליו, והראיה לכך, שהרי אני הלכתי 
בלעדיו ותראה לאן נפלתי.. עכשיו שנכשלתי כבר, בוודאי השם 
רוצה הוא שאתחזק להיות בשמחה, ואאמין שאין עוד מלבדו, 

שזה יביא אותי לתפילה, ואעשה תשובה. 

אחר כך יאמר: ריבונו של עולם, תודה רבה לך שאתה מראה 
לי שאני לא יכול בלעדיך, מעתה תזכה אותי שלא אשכח אותך, 
וכל דבר אבקש ממך, ולא אעשה שום דבר בלי תפילה וכו’. 

רק אז - כאשר הוא שמח ומוחו משוחרר ומפוקח - יכול הוא 
לגשת הלאה לעבודה של תשובה וחשבון נפש, והכול בלי שום 
רדיפה עצמית ובלי שום עצבות, רק בבקשה ותחנונים אל ה’ 
יתברך שיסלח לו על חטאו, ויחזיר אותו בתשובה שלמה לפניו, 
ויקרב אותו, ושיעזור לו להבא לעשות רצונו, ושיואיל בחסדו 
לקשר אותו ולחבר אותו אל האמונה, ויאיר בו את אור האמונה 
שעל ידה יוכל לצאת מהחושך ושייתן בליבו יראת שמיים 

טהורה ואהבת ה’ וכדומה.

התבודדות
ומעלת התפילה

הספר של
הרב שלום ארוש

 052-2240696

4 | עלון "חוט של חסד"



תפילה לפני שתיית היין בפורים
ממורנו הרב שלום ארוש שליט"א

נֹוָרָאה  ה  ִפּלָ ּתְ דֹוׁש,  ַהּקָ ּפּוִרים  יֹום  ּבְ ַהַּיִין  ִתַּית  ִלׁשְ ֲהָכָנה 

ל ּכֹוס ְוכֹוס: ֵּיׁש לֹוַמר ִלְפֵני ּכָ ׁשֶ

יֹום  ּבְ ה,  ַהּזֶ ַהַּיִין  ִתַּית  ׁשְ ּבִ ַעְצִמי  ֶאת  ר  ֵ ְמַקּשׁ ֲהֵריִני 
דֹוֵרנּו,  ּבְ ׁשֶ ִּיים  ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְלָכל  ה,  ַהּזֶ ּפּוִרים 
ר  ים ֲאׁשֶ ִּיים ׁשֹוְכֵני ָעָפר ְקדֹוׁשִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ּוְלָכל ַהּצַ
יק ְיסֹוד עֹוָלם,  דֹוׁש, ַצּדִ נּו ַהּקָ ה, ּוִבְפָרט ְלַרּבֵ ָאֶרץ ֵהּמָ ּבָ
ֶרְסֶלב  ן ֵפיֶגא ִמּבְ נּו ַנְחָמן ּבֶ ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ַרּבֵ

ָרֵאל, ָאֵמן. ל ִיׂשְ ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ

ְדִחילּו  ּבִ יּה,  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ִיחּוד  ם  ְלׁשֵ
רּוְך הּוא  ם ֲהָוָי'ה ּבָ ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ׁשֵ
ִיחּוָדא  אֹות ֵה''א ּבְ אֹות ָוא''ו ּבְ אֹות ֵה''א ּבְ אֹות יּו''ד ּבְ

ָרֵאל. ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ׁשְ

מַֹע  ִלׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות  ן  ּוְמֻזּמָ מּוָכן  ֲהֵריִני 
ּפּוִרים,  יֹום  ּבְ ַיִין  ּתֹות  ִלׁשְ ִצּוּו  ר  ֲאׁשֶ ֲחָכִמים,  ְלִדְבֵרי 
ַרְך.  ַרְך ְוָלַדַעת אֹותֹו ִיְתּבָ יר אֹותֹו ִיְתּבָ ֵדי ִלְזּכֹות ְלַהּכִ ּכְ
ֲאבֹוֵתינּו  ֵוא-לֵֹהי  ֱא-לֵֹהינּו  י-ה-ו-ה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ִויִהי 
ה רֹאׁש'.  ה ְל'ָזָכה ַנֲעׂשָ ִתַּית ַהַּיִין ַהּזֶ ה ַעל ְיֵדי ׁשְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִמיד ִעם רֹאׁש  ר ּתָ ָ ה ִלְהיֹות ְמֻקּשׁ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
יָנה  ּבִ ָחְכָמה  ָך  ֵמִאּתְ ִני  ְוָחּנֵ ַהּמֹוִחין,  ְלִתּקּון  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ה  ְוֶאְזּכֶ ְלטֹוָבִתי.  ֵהם  ְמאְֹרעֹוַתי  ל  ּכָ ׁשֶ ָלַדַעת  ָוַדַעת, 
ֶכל ֶעְליֹון ְוָגבֹוּהַ  ל ּפּוִרים ְלׂשֵ ִתָּיה ׁשֶ ְ ַלֲעלֹות ַעל ְיֵדי ַהּשׁ
ה  ְוֶאְזּכֶ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ֶאת  יק  ּוְלַהְמּתִ ְמאֹד 
ֵאין  ה ָלַדַעת ׁשֶ ֶאְזּכֶ ַגְדלּות, ׁשֶ ִמיד מֹוִחין ּדְ ִּיְהיּו ִלי ּתָ ׁשֶ
ַלֲעָנָוה,  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַאְפִסּיּוִתי,  ֶאת  ִלְחיֹות  ַבּדֹו,  ִמּלְ עֹוד 
ה ַעל  ֶאְזּכֶ ִרית ְוַהְּיסֹוד. ׁשֶ ִלְמִחיַלת ֲעוֹונֹות ּוְלִתּקּון ַהּבְ
ִלְזּכֹר  רֹון,  ִזּכָ ִחיַנת  ּבְ ֶאל  ַלֲעלֹות  ה  ַהּזֶ ַהַּיִין  ִתַּית  ׁשְ ְיֵדי 
ּלֹו טֹוב.  ם ּכֻ ָ ּשׁ ה ֲעָמֵלק. ַלֲעלֹות ֶאל ָמקֹום ׁשֶ ֶאת ַמֲעׂשֵ
עֹוָלם לֹא ִיְהיּו ִלי  ּלְ ה ָרׁש', ׁשֶ א ָזָכה ַנֲעׂשָ יֵלִני ִמ'לֹּ ְוַתּצִ
י  ּנִ ל ִמּמֶ ְהֶיה ִלי ַעְצבּות, ּוְתַבּטֵ ַקְטנּות, ְולֹא ּתִ מֹוִחין ּדְ

ֶאה ְולֹא  ּלֹא ֶאְתּגָ ת ָהָמן־ֲעָמֵלק. ׁשֶ ֵלמּות ֶאת ְקִלּפַ ׁשְ ּבִ
ה ַעל ְיֵדי  ֶאְזּכֶ עֹוָלם. ׁשֶ יׁש ֶעְליֹונּות ַעל ׁשּום ָאָדם ּבָ ַאְרּגִ
ַח.  ּמֵ ׂשַ ַהּמְ ַלַּיִין  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ חֹו',  ּמְ ְמׂשַ ְל'ָזָכה  ַהַּיִין  ִתַּית  ׁשְ
ְמָחה  ׂשִ ְלתֹוְך  ָלבֹוא  ּפּוִרים,  ל  ׁשֶ ַהַּיִין  ְיֵדי  ַעל  ה  ְוֶאְזּכֶ
ְמָחה  ׂשִ ְלתֹוְך  ְמאֹד,  ַוֲעצּוָמה  ה  ַרּבָ ְוֶחְדָוה  דֹוָלה  ּגְ
ֵלב  ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ּפּוִרים.  ל  ׁשֶ
מֹו'.  ּמְ ְמׁשַ ָזָכה  א  ִמ'לֹּ יֵלִני  ְוַתּצִ ֲאֵחִרים.  ם  ּגַ ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ
מֹון  ּמָ ׁשִ א  ּבָ ָידֹו  ַעל  ׁשֶ ה,  ַדּמֶ ּוֵמַהּמְ ֵמַעְצבּות  יֵלִני  ְוַתּצִ
ר  ּכֵ ׁשַ יֵלִני ִמַּיִין ַהּמְ ְכרּות. ְוַתּצִ ִ הּוא ַהּשׁ עֹון, ׁשֶ ּגָ הּוא ׁשִ ׁשֶ
ה  ֶאְזּכֶ ֵלמּות. ׁשֶ ׁשְ ַעת ּבִ ַגם ֵעץ ַהּדַ י ּפְ ּנִ ל ִמּמֶ ּטֵ ִּיְתּבַ ְוׁשֶ
ּוְלִתּקּון  ה  ַדּמֶ ַהּמְ ְלֵברּור  ה,  ַהּזֶ ַהַּיִין  ִתַּית  ׁשְ ְיֵדי  ַעל 
ְך  ְוִנְתַהּפֵ ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ִנְכָלל  ה  ַדּמֶ ַהּמְ ִּיְהֶיה  ׁשֶ ה,  ַדּמֶ ַהּמְ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָרה  ְיׁשָ ֶלֱאמּוָנה  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְלטֹוב.  ְמֵהָרה 
ָאה,  ִעּלָ ּדְ ָאה  ִעּלָ ְלִיְרָאה  ָלבֹוא  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ
ָנה  ֵ ֵמַהּשׁ ְלִהְתעֹוֵרר  ַהַּיִין  ִתַּית  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ָנה  ְלׁשֵ ֶאּפֹל  ּלֹא  ׁשֶ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ּוְברּוָחִנּיּות.  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ
יק ָלנּו  ּזִ ּלֹא ּתַ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ׁשֶ ַגׁשְ ּבְ
ה ְלַהְכִניַע  ֶנֶפׁש. ְוִנְזּכֶ גּוף ְולֹא ּבְ ה, לֹא ּבְ ִתַּית ַהַּיִין ַהּזֶ ׁשְ
ָהָמן־ֲעָמֵלק  ת  ְקִלּפַ נּו  ֵמִאּתָ ל  ּוְלַבּטֵ ְוַלֲעקֹר  ּוְלָגֵרׁש 
ָהעֹוָלם.  ִמן  ְוִזְכרֹו  מֹו  ׁשְ ְוִלְמחֹות  דֹוָלה,  ַהּגְ ְוֻזֲהָמתֹו 
ת  ַ ְקֻדּשׁ ר,  ְוֶאְסּתֵ ַכי  ָמְרּדְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו  יְך  ּוְלַהְמׁשִ
ַעל  ּפּוִרים  ְמַחת  ׂשִ יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְוִנְזּכֶ ים.  ִ ַהֲחִמּשׁ ַער  ׁשַ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ִמיד ּבַ מַֹח ּתָ ּה, ִלׂשְ ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ל ַהּשׁ ּכָ
ְוָטֳהַרת  ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֱאֶמת.  ּבֶ ְמאֹד  ה  ַרּבָ ְוֶחְדָוה 
ל  ׁשֵ ִנּכָ ְולֹא  ֱאֶמת,  ּבֶ ַסח  ּפֶ ת  ַ ְוִלְקֻדּשׁ ה'  ֲאֻדּמָ ָרה  ַה'ּפָ

ַסח. ל ְיֵמי ַהּפֶ הּו ָחֵמץ ּכָ ֶ ַמּשׁ ּבְ

ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו  ֱא-לֵֹהינּו  ֲא-דָֹני  נַֹעם  ִויִהי   }X2
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

יש לומר תפילה זו בכוונת הלב אמתית ולא לשתות   *
אפילו טיפת יין ללא אמירת הלשם יחוד.

אפשר לשתות כוס נוספת, בתנאי שיודעים ומרגישים   *
שנחזיק מעמד וזה רק יועיל לנו ולא ח''ו ההיפך. 

כל התיקון הוא רק על ידי שתיית יין בלבד ולא שום   *
משקה חריף אחר.

ֵמַח!!! ּפּוִרים ׂשָ
באדיבות- מוסדות
"חוט של חסד"
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פורים- כל הפושט יד נותנים לו-
לקט תפילות לפורים על אהבת ישראל

 "זכני לנצל את ימי הפורים האלו "עד תומם" כי "כל 
הפושט יד נותנים לו" גם ברוחניות ולכן זכני להרבות 
בתפילה ובקשה על כלל ישראל ולפעול שתהיה 
אהבת ישראל לכל עם ישראל ובפרט ב - "משתה 
היין" שאז המלך אומר לכל יהודי: "ַמה-ְּׁשֵאָלֵתְך 
ְוִיָּנֵתן ָלְך; ּוַמה-ַּבָּקָׁשֵתְך ַעד-ֲחִצי ַהַּמְלכּות, ְוֵתָעׂש".

לקט תפילות על אהבת ישראל: "לך כנוס את 
כל היהודים", "איש לרעהו"

ישראל את המתנה  ריבונו של עולם תן לעם 
הגדולה ביותר שהיא אהבת ישראל אמיתית. זכה 
את כל עם ישראל להתפלל כל יום על כלל ישראל 
במסירות נפש למרות דוחק הזמן. תעשה שכולם 
יאהבו את כולם אהבה אמיתית. זכה את כל עם 
ישראל לאהוב אחד את השני אהבה עם דעת 
ישרה דקדושה שפירושו הוא שיאהבו את הנשמה 
האלוקית שברשעים אך יתעבו וישנאו את מעשיהם. 

תן מעתה בלב כל עם ישראל אהבת ישראל אמיתית 
כי כל ההתחלות מפורים וזה החג היחיד שיש 
בו מצוות שהם "איש לרעהו ומתנות לאביונים" 
כי כל העניין של חג פורים זה "לך כנוס את כל 
היהודים" וכמו שמובא טעם המנהג: "טעם משלוח 
מנות הוא כדי שיהא שמח ושש עם אוהביו ורעיו 
ולהשכין ביניהם אהבה ואחווה ורעות" )הב"ח(. 
ולכן אנחנו מבקשים שמעכשיו תתן בינינו אהבה 

ואחדות אמיתיים ושלמים. 

עשה שכל עמ"י יתפללו על כל עמ"י כי "מי שמתפלל 
על ישראל במסירת נפש הכל אוהבים אותו" וכך 

כולם יאהבו את כולם. 

עשה שכל מי שצריך ישועה יתפלל על כל עמ"י כי 
מי שמתפלל על הילדים אי אפשר לשער ולתאר 
את גודל המתנות שהוא יקבל מהאבא ולכן התפילה 
על עם ישראל היא לא סגולה אלא מתכון וודאי 

לכל הישועות.

תן אהבה בלב כולם כי "כשזה קם זה נופל" -"בכלל 
מאתיים מנה" ואם תהיה לכל עם ישראל אהבת 
ישראל פשוט שכבר לא יהיו מחלוקות, לשון הרע, 

ומושגים חשוכים כמו קנאה, שנאה וצרות עין.

ותן בנו ותן לנו אהבת ישראל בשלמות - לאהוב 
כל יהודי ממש כמו הבן שלי. 

עשה שעמ"י ידעו בידיעה ברורה שאהבת ישראל 
היא תכלית התורה, תכלית הבריאה ותכלית האדם. 
ושידעו שאהבת ישראל היא ורק היא המפתח 
לגאולה, והיא המצווה החשובה ביותר בעולם. 
ועם הדעת הזו תן בהם רצון וחשק להתפלל על 

עם ישראל.

תן לכל עמ"י דעת שכדי לאהוב את עם ישרא 
צריכים להתפלל כל יום על עם ישראל.

תן בלב כל מי שמכנה את עצמו עובד השם 
להתפלל כל יום על עמ"י כי מי שאוהב את האבא 

מתפלל על הילדים.

תן לעמ"י דעת שכדי לקיים בפועל את מצוות 
"ואהבת לרעך כמוך" צריכים להתפלל כל יום 

על עמ"י.

עשה שעמ"י יזכו שאהבת ישראל תהפוך לחלק 
בלתי נפרד מהמהות שלהם ויחיו את זה, ילמדו 

על זה, ילמדו את זה ויתפללו על זה.

תן לעמ"י דעת שכל תפילה על עם ישראל ממשיכה 
לעולם את מידת האהבה ואין דבר שלם יותר 
מאשר שמידת האהבה תשלוט בעולם. כי כשמידת 
האהבה תשלוט בעולם בשלמות ממילא כל הרע 
יתפוגג ויעלם כלא היה והרשעים יחזרו בתשובה. 

עשה שכולם יקיימו מצוות עשה של לאהוב את 
כולם ולהתפלל על כולם ותרבה בעולם את אהבת 

החינם ומידת האהבה תשלוט בשלמות בעולם.

תן לעמ"י לחיות את העובדה והמציאות שלהגיע 
לשלמות ולתיקון השלם אפשר רק על ידי אהבת 

ישראל.

עשה שעמ"י ידעו בידיעה ברורה שעם ישראל זה 
גוש אחד ואחד ערב לחבירו ומי שערב לחברו 

חייב להתפלל על חברו.

רבש"ע כתוב בספר המידות שעל ידי האחדות 
שתהיה בעם ישראל יבוא משיח ואתה רוצה 
לגאול אותנו אז תן אהבה ואחדות אמיתיים 

בעם ישראל. 

תן לעמ"י דעת שברגע שאדם אומר שהוא 
מקבל על עצמו מצוות עשה של "ואהבת 
לרעך כמוך" - זה בדיוק כמו שהוא אומר 
שהוא מקבל על עצמו לקיים את כל התורה 

ואת כלליות התורה ומתחייב לא לפספס 
אפילו מצווה אחת בתורה כי אהבת ישראל 

- התפילה היומיומית על עם ישראל היא כלליות 
כל התורה והמצוות.

ותן שכל עמ"י יברחו ממחלוקות. שכל עמ"י יקבלו 
על עצמם לא לדבר ולא לקבל לשון הרע. שכל 
עמ"י יקבלו על עצמם לשים את ה"בן אדם לחבירו" 
במקום הראשון, ושיקבלו על עצמם לרחם לוותר 
לעזור ולא לצעוק על שום יהודי. ונזכה לגאולה 

השלימה ברחמים במהרה בימינו אמן.

באהבה לעם ישראל

באדיבות
6 | עלון "חוט של חסד"



רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

ילדים מספרים

תודה
ילדון חידודון

al5308000@gmail.com | 02-5812252

מה הקשר בין קשיש, לא בריא ומלוכלך?

תשובה לפרשת כי תשא: רוקח ומרקחת-)ל, כה( ועשית אותו 
מרקחת מעשה רוקח. משחה- )לא יא( שמן המשחה. תרופה 
ברש"י )ל, לד( נטף מהקטורת מפרש רש"י צרי )צריך הוא שם 

נרדף לתרופה  )ירמיה ח, כב( הצרי אין בגלעד(

זוכה לפרשת כי תשא: דוד קוט, ירושלים. 

al5308000@gmail.com :פתרונות יש לשלוח עד יום שני למייל
או לפקס: 02-5812252 | יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון

זוכה פרשת כי תשא: מאור משה אלאשוילי, לוד.

בעדשה של תודה

שלום, שמי אבישג.

בבית הספר שלנו ישנה פעילות בנות שנקראת 
"בתיה", ודאי שמעתן עליה, פעילות מלאת תוכן 
וחויה. יום אחד כשהלכתי לבתיה לקחתי עימי את 
המצלמה שלי, שהיא ממש יקרה לי, השקעתי בה 

תמונות רבות וכסף. כשחזרתי הביתה ברצון 
להראות לאימי את התמונות, פתחתי את 

התיק וחשכו עיני, המצלמה והנרתיק 
לא היו בתוך התיק...

דבר ראשון התחלתי בחיפושים 
נרחבים בכל מקום הגיוני ולא הגיוני, 

חיפשתי  במטבח  בסלון,  חיפשתי 
היטב במגירה שלי אך כלום, לא נמצאה 

המצלמה.

התקשרתי לחברותי ושאלתי אותן אולי הן ראו 
את המצלמה במהלך פעילות "בתיה" והן השיבו 

בשלילה.

באותו לילה כשעליתי לישון, לאחר שאמרתי 
קריאת שמע התפללתי לה' וביקשתי ממנו: "אבא 
שבשמים, אפילו שאתה לא חייב לי כלום אני מאמינה 
באמונה שלימה שתחזיר לי את המצלמה." לאחר 

התפילה הנרגשת הוספתי כמה פעמים "מזמור 
לתודה" והודאה לה' על כל החסדים שעושה עימי 

ובמיוחד על המצלמה שאבדה.

הגיע יום המחר, לאחר שחזרתי מבית הספר פניתי 
לתלות את שלטים  של השבת אבידה, אך חשבתי 
אולי יותר יועיל קודם כל לשים צדקה, ניגשתי 
למגירה שלי ברצון להוציא את הארנק כדי לשים 
כמה פרוטות בצדקה, מיד שפתחתי את 
המגירה הלא יאומן ביותר נגלה לעיני. 
כן ניחשתם נכון, המצלמה נחה 
לה בצד המגירה בתוך הנרתיק, 
נדהמתי, הדבר לא הגיוני בכלל 
מכיוון שכאשר ראיתי שהמצלמה 
לא נמצאת בתיק חיפשתי אותה בכל 
מילימטר במגירה ולא ראיתי אותה... אז 

מה המצלמה עושה פה?

לא חלפו מספר שניות וכבר נפל לי האסימון- אה, 
זה סוד של "התודה", המזמורי לתודה והתפילה 

מעומק הלב, הם אלו שהביאו לי את הישועה.

תודה לה' יתברך על חסדיו. "הטוב כי לא כלו 
רחמיך, המרחם כי לא תמו חסדיך..."

אמרתי תודה והמצלמה נמצאה!
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לומדים להצליח  פרק ג'

בפרק א' שאלנו: "כיצד נוכל לגרום לילד שלנו להצליח 
בלימודים?!"  הזכרנו מספר סיבות אובייקטיביות, שאכן 
יכולות לגרום לילד חוסר הצלחה או הצלחה מועטה, 
והגענו למסקנה שהסיבה העיקרית שתגרום לילד 
חוסר הצלחה היא "חוסר אמונה בהצלחה".  ולכן עיקר 
עבודתנו היא: להחדיר בע"ה בילד שהוא יכול להצליח, 

על אף כל המגבלות והקשיים שלו.

לתת את מה שיש בי

יש  למו"ר הרב שלום ארוש שליט"א 
אקסיומה חינוכית ברורה: "אדם לא 
יכול לתת את מה שאין בו" ואם הגענו 
למסקנה ברורה שבכדי שהילד יצליח 
בע"ה בלימודים, אזי הוא צריך הורים 

ומורים שיאמינו בו שהוא אכן יכול להצליח, 
אזי אם אנחנו לא מאמינים בהצלחתו, מאין 

"ישאב" ויקבל את האמונה שהוא אכן יכול להצליח 
על אף כל הקשיים והחסרונות שלו?! מספרים על גדול 

ה"מחזקים" על רבי נתן מברסלב זיע"א, שפעם הגיע 
אליו אב אחד להיוועץ בו: "מה לעשות עם הילד שלו, 

שאין לו חשק ורצון ללמוד" 

רבי נתן שאל אותו: "ומה אתה עשית בכדי לגרום לו 
לרצות?!" ענה לו האב: "אני כל הזמן מדבר איתו, נותן 
לו מוסר ומוכיח אותו על כך, שאם לא ילמד הרי יהיה 
כמו גוי שייגץ"  ענה לו רבי נתן: "תקשיב לי! אתה צריך 

לעשות שני דברים: 

א. להתפלל עליו כל יום שה' יתברך יפתח לו את הלב. 

ב. לעודד אותו כל הזמן ולהגיד לו עד כמה הוא חשוב 
בעיני ה' ובעיניך, ועד כמה אתה מאמין בו שהוא יכול 
להיות גדול בישראל, ותראה שהוא ילמד יותר טוב..."  
אמר לו האב: "אם אני רק יעודד אותו, אז מי יוכיח 
אותו?!" ענה לו רבי נתן: "אל תדאג, היצר הרע שלו 

מוכיח אותו כל הזמן, אתה צריך רק לחזק ולעודד".

גם לילד שלנו הוא מגיע

ובאמת, הרי אנו מרגישים בעצמנו, עד כמה היצר 
הרע שלנו, מוכיח אותנו ומראה לנו שאנחנו לא שווים, 
הוא מנסה כל הזמן להחליש אותנו ולפעמים אפילו 

מצליח "להפיל" אותנו.  

אספר לכם סוד: גם לילד שלנו הוא מגיע, וגם אותו 
הוא מחליש כל הזמן. אם אנחנו עוזרים לו להחליש 
את הילד, לגעור בו ולהוכיח אותו על מעשיו וחוסר 
הצלחתו, מאין ישאב את הכח להחזיק מעמד, להתאמץ 

ולהתגבר על בעיותיו?!

ועל זה נאמר: "ומה יעשה הבן ולא יחטא???" לכן 
אדרבה, נרים אנחנו את הילד, נעודד אותו, נחדיר בו 
אהבה בלי סוף ונאמין בו שהוא שווה ויכול, כי 
אם אנחנו לא נעשה זאת, אף אחד לא יעשה 

זאת במקומנו.

אדרבה בגלל שיש לו בעיות

לכן הורים יקרים, העבודה הראשונה 
היא אצלנו-ההורים, להאמין ביכולות של 
הילד שלנו ולהחדיר בו את האמונה הזו.  
אמנם, לא נוכל לברוח מכך שיש לו קשיים 
ובעיות: מנת המשכל )IQ( שלו נמוכה, ויש לו 
קשיים בתפיסה, ובעיות קשב וריכוז, ובעיות רגשיות 
או חברתיות שבגללם אין לו מוטיבציה ללמידה, או 
אפילו יש לו בעיות שמיעה או ראיה ועוד כהנה וכהנה 
סיבות מסיבות שונות. אבל יש לנו ולו גם אמונה ורצון 
חזק שהוא יכול להצליח, עם כל בעיותיו.  כאשר נאמין 
בזה, ודווקא מתוך ההסתכלות האמיתית ש"בגלל שיש 
לילד כ"כ הרבה קשיים, עלינו מוטל לתמוך בו ולעזור 
לו", נוכל להתחיל בע"ה "בעבודה" מסודרת לקראת 
שילובו המקסימאלי בכיתה. כי האמונה בהצלחה, היא 
"הדלק" שיניע בע"ה את כל "רכבת העזרה" וייתן לילד 
"פוש" ענק ויקדם אותו ע"י מכלול של עזרה וטיפולים 

מקצועיים להיות מצטיין ומצליח בלימודים. 

המרחק בין המצוי לרצוי

כאשר אנחנו מדברים על "הצלחת הילד בלימודים", אין 
פירושו שממחר הילד פתאום יקבל 100% במבחנים, או 
שממחר ייעלמו להם כל הבעיות הלימודיות והרגשיות 
שלו. כאשר אנחנו מדברים על הצלחה, אנו מתכוונים 
ל: "רצון שנובע מאמונה שאני מצליח ויכול להמשיך 

ןלהצליח עוד, עבודה אמיתית והתקדמות איטית". 

עלינו לדעת כי: בכדי להגיע להצלחה בחיים, הדבר 
האידיאלי ביותר הוא- להגיע ל"איזון הראוי" בין המצוי 

לרצוי, דהיינו בין המצב שלי עכשיו לבין המצב שבו אני 
רוצה להיות.  כאשר אני בודק את רמת ה"רצוי" שלי אני 
מוכרח להתחשב במכלול התכונות השונות שלי כאדם.

לדוגמא: ה"מצוי" של ילד א' הוא: שמנת המשכל שלו 
בינונית. הוא מוציא באופן קבוע 60% במבחנים וכך 
גם יחסו ללימודים, כאשר נעבוד איתו על מוטיבציה, 
נפרגן לו וניצור אצלו דימוי עצמי חיובי של ילד שיכול 
להצליח, לאחר עבודה נוכל נניח להגיע לציונים של 80%, 
שמבחינתנו זה יהיה 100%, כי כך הם היכולות של הילד.

מול הפוטנציאל של עצמו

לכן כדי שהילד שלנו יצליח בלימודים בפרט, ובחיים 
בכלל, עליו ללמוד להכיר ולראות את מעלותיו ואת 
יכולותיו, ולהיות טוב ביחס למה שהוא יכול להיות מול 
הפוטנציאל של עצמו. הילד לבד בכוחות עצמו, לעולם 
לא יוכל להכיר את יכולותיו ומעלותיו, הילד מכיר את 
עצמו רק מ"הפידבק" שהוא מקבל מהסביבה שלו, 
דהיינו מאיתנו-ההורים. לכן יש לנו עבודה משמעותית, 
להאיר את הכוחות, היכולות, העבודה והמאמץ של הילד.

לשים לב לכל התקדמות ולכל רצון טוב, ולהשתמש 
במילים משמעותיות בשיחה עם הילד על ההשקעה 
שלו, ולהראות לו שהיא משמעותית בעינינו. לאט לאט 
תודעה זו תתפתח אצל הילד ותשריש שורשי מוטיבציה 

והצלחה, בהצלחה!

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

אישה מבוגרת מתקשרת למשטרה כדי לדווח על פריצה 
לרכב. הגברת היסטרית ומתחילה להסביר למוקדן: "הם 
גנבו לי את ההגה והרדיו ואפילו עקרו את ידית ההילוכים, 
הגז והברקס! פשוט רשעים!" המוקדן עונה לה: "גברת 
תהיי רגועה, הניידת בדרך אליך". לאחר כמה דקות, השוטר 
מדווח חזרה למוקד: "הכל בסדר, הנושא טופל". המוקדן 
שואל: "כבר תפסת את הגנב?" עונה השוטר: "שלילי, היא 

פשוט נכנסה למושב האחורי..."

העלון מוקדש להצלחת
יהונתן בן רחמים

חי אברהם אשטו בן אביבה

להקדשת העלון: 02-5308000

בדיחות הדעת
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מכון אהבת אמת - המרכז להעמקת ערכי אהבת הזולת
ע"ש ר' צבי יהודה דומוביץ ז"ל - רח' אבן עזרא 2 ירושלים 9242402
paypal: ahavemet@012.net.il :טל: 02-5671812 פקס: 077-7671812 דוא"ל

ליקוט ועריכה: יצחק בן אהרן
כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק, לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

פרשת ויקרא

אדם  כל  של  כבודו  על  לשמור 
באשר הוא !

מנחה  קרבן  תקריב  כי  "ונפש  מהפסוק:  נלמד 
וגו' והביאה אל בני אהרן" (פרק ב-א,ב)

במנחה,  אלא  נדבה  קרבנות  בכל  נפש  נאמר  לא  רש"י:  וכתב 
מי דרכו להתנדב מנחה? עני. אמר הקב"ה, מעלה אני עליו כאילו 
הקריב נפשו. עכ"ל. וכתב בעל הטורים: בעוף ובמנחה לא נאמר 
ומתביישים  אותם  מביאים  שעניים  לפי  בקר,  בבן  כמו  ה'  לפני 
להביא אותם לפני הכל, ולכך אמר לאהרן ולבניו שאינן בפרהסיא, 

והזהיר לאהרן לומר שאף הכהן הגדול אל יבזה מנחת הדל.
עד כמה החמירה התורה בשמירת כבוד כל אדם באשר 
הוא, ניתן ללמוד ממה שאמרו חז"ל בגמרא (ברכות כז:) 

שבשעה שהעבירו את רבן גמליאל מנשיאותו, משום שפגע 
בכבודו של רבי יהושע, לא מינו את רבי יהושע במקומו, 

משום שעל ידו היה המעשה.
וביאר המאירי (שם) שאעפ"י שהיה רבי יהושע ראוי להיות 
גמליאל,  לרבן  בזה  להיות  שעלול  מפי  מינוהו,  לא  נשיא, 
חלישות דעת יתירה, וכפי שמצינו במחלוקתו של קרח "אמור 
אל אלעזר בן אהרן וירם את המחתות", לא רצה הקב"ה 

לומר כן לאהרן עצמו, כדי ללמד דרך ארץ בכך.
ותמה הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל (בשיחות מוסר-

תשלב): בשלמא במעשה רבן גמליאל היה על חז"ל לחשוש 
לכבודו, אבל על מאתים חמישים איש מקריבי הקטורת, 
שחלקו על אהרן ואשר עליהם אמר משה "אתה וכל עדתך 
ולצוות  לכבודם  לחוש  יש  מקום  מה  ה'",  על  הנועדים 

ש"בעל המחלוקת" שלהם, לא הוא ירים את המחתות?!
אלא מכאן נלמד - אמר רבי חיים - שלא רק יש לחוש 
לכבודו של רבן גמליאל נשיא ישראל, אלא אפילו אלו אף 
שהיו בני מות ו"נועדים על ה'", בכל זאת אין כבודם הפקר, 
ועונשם נמדד ונשקל בדקדוק נפלא ולא ניתן להם אלא לפי 
חשבון מדוקדק זה, ואף שזה נחרת לדראון עולם, מכל מקום, 
העובדה שאהרן עצמו ירים את המחתות, היה עבורם עונש של 

בזיון יותר ממה שפגעו. ועל כן מנע הקב"ה את אהרן מכך.
נמצאנו למדים, שאף בזמן שעובר אדם אפילו על דבר 
חמור מאד ונענש בעונש גדול ביותר, עדיין לא הופקר כבודו 

לגמרי, ואין לתת לו כמלא נימה יותר ממה שמגיע לו.
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לסבול ובלבד שלא לבייש...
כאשר התגורר הגאון מטשיבין - רבי דוב בעריש וויידנפלד זצ"ל בארץ 

ישראל, נהג שלא לצאת לנופש במקומות מרגוע כמו רבנים אחרים. שאלוהו: 
מדוע נוהג כך, והרי בחו"ל נהג כמו שנהגו כולם לנסוע לנופש בעיירות מרפא 

ומדוע זה עשרים שנה שהוא בארץ, ולא עזב את ביתו?
השיב להם: אומר לכם את ההבדל. בעיירות המרפא בחו"ל היה נהוג להפגש עם 
גדולי עולם ולדבר בדברי תורה ותמיד הייתי נהנה מכך. אבל כאן אחרי השואה 
האיומה שניתכה על עם התורה, ירדה הרמה הלימודית פלאות, וכבר "נכוותי" פעמים 

מספר בלבייש אנשים כאשר התחלתי לדבר עמם בדברי תורה ולא ידעו במה מדובר.
על כן - הפטיר הרב מטשיבין - מוכן אני לסבול ולא לצאת מפתח ביתי 
לשום חופשה, מאשר לנסוע ולבייש אנשים שלא ידעו על איזו גמרא אני מדבר 

הלמות עמליםובכך יפגע כבודם.
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איזהו מכובד? המכבד...
בשיחותיו בישיבה, היה הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל מרבה לעורר על החובה 

לנהוג בכבוד הזולת והדגיש שרק כאשר קיימות מדות טובות ניתן לצמוח לת"ח אמיתי. 
באחד הקמפים שהשתתף והגיע עת ברכת המזון, כיבד בזימון את אחד מבני הישיבה.

הוא הסביר מדוע כיבד דוקא אותו בזימון? משום ששם לב שבזמן הסעודה, 
בכל פעם שהגישו אוכל לשולחן, חילק אותו בחור קודם כל את המנות לשאר 

יושבי השולחן ורק לאחר מכן לקח לעצמו, לכן ראוי הוא לכבדו בזימון...
בכל נפשך

"אני עכשיו קם לכבודך..."תת, 
מעשה ב'משולח' שהופיע באמצע סדר הלימוד בישיבת באר יעקב לבקש 

נדבות. ראש הישיבה הגרמ"ש שפירא זצ"ל קיבלו בהתלהבות ובשמחה כאילו 
הוא רב חשוב שממתין לו זה עידן ועידנים...

אותו יהודי נבהל כי היה בטוח שראש הישיבה מרוב ריכוזו בלימוד, חושב 
בטעות כי עומד לפניו אחד מגדולי התורה. על כן התנצל ואמר: "אין אני אלא 

יהודי פשוט".
"אין כזה דבר יהודי פשוט!" - זעק הרב שפירא בחרדה - "אתה יודע מה זה 

להיות יהודי?! אני עכשיו קם לכבודך כי אתה יהודי"!
ואז התרומם ראש הישיבה לפני אותו אדם במלא קומתו והעניק לו מתנת יד 

הגונה. אותו משולח לא ידע את נפשו... ויצא מהיכל הישיבה בפנים קורנות.
אור פני משה



מעלה לאדם שמקטין עצמו ונוהג 
בענוה עם זולתו !

נלמד מהפסוק: "ויקרא אל משה" (פרק א-א)
רצה  לא  שמשה  זעירא,  ד"ויקרא"  א'  הטורים:  בעל  וכתב 
לכתוב אלא "ויקר" כדרך שנאמר בבלעם, כאילו לא נראה לו 
השם אלא במקרה. ואמר לו הקב"ה לכתוב גם ב"אלף" וכתבה 
זעירא.  דויקרא  "אלף"  מהילקוט:  הביא  יקר  והכלי  קטנה. 
"אלף" לשון לימוד כמו "ואאלפך חכמה" (איוב לג-לג) ורמז 

שאין הלימוד מתקיים אלא במי שמקטין עצמו.
ענין הקרבנות שמקריבים על גבי המזבח מסמל את מדת 
הענוה. זהו בבחינת "אדם כי יקריב מכם קרבן לה'". שאדם 
וזה  יתברך.  רצונו  למען  עצמיותו  כל  ומבטל  עצמו  מקריב 
יתכן רק כשהוא מבטל עצמו בהכנעה גמורה ומשים עצמו 

כאין ואפס לעומת גדלותו של הבורא.
הוא  הקרבנות  כל  של  ההקרבה  בעבודת  הראשון  היסוד 
ההכנעה לפני הבורא, וכך גם בזמננו שאין לנו בית המקדש 
הראשון  היסוד  שפתינו]  פרים  [ונשלמה  תפלה  זו  והעבודה 
הוא ההכנעה לפני הבורא. זו מהותה של ההקרבה להשי"ת 
ששייכת בכל דור. הקרבה בתפלה, בתורה ומצוות, רק מתוך 

הכנעה, ענוה ושפלות.
לפי"ז ניתן לבאר את שאומרים אנו בתפלה, בברכת "רצה": 
ותפלתם  ישראל  ואשי  ביתך  לדביר  העבודה  את  "והשב 
באהבה תקבל ברצון" ולכאורה כל עוד לא נבנה ביהמ"ק, 
מה שייך לבקש שיתקבלו ברצון "אשי ישראל"? אלא הביאור 
הוא שיש כאן ב' שלבים: א) "אשי ישראל" הם ההקרבות 
שבני ישראל מקריבים מעצמם להשי"ת בהכנעה ובשפלות 
כדלעיל, ומתוך כך עושים את שלב ב) "ותפלתם" - תפלה 
מתוך ההכנעה ושפלות. את אלו מבקשים מהשי"ת שיקבל 

ברצון.
ורמז לכך בפסוק "מזבח אדמה תעשה לי". והיינו שלקרבנות 
לומר  מתאים  בהכנעה,  להשי"ת  עצמו  מקריב  שאדם  אלו 
שהם קרבים על "מזבח אדמה" שאדמה מסמלת את הענוה 

כבקשתינו בסוף התפלה "ונפשי כעפר לכל תהיה".
יטע  נכסיו,  שיתקיימו  "הרוצה  טו:):  (ביצה  חז"ל  אמרו 
בהם אדר [=אילן חשוב] שנאמר א"אדיר במרום ה'". והביא  
(בספרו לקט אמרים) בשם הרה"ק  הגרי"מ שכטר שליט"א 
כי  שביאר,  לב)  ישמח  (מספר  זצ"ל  מטשערנוביל  נחום  רבי 
הרוצה שיתקיימו נכסיו - שלא יבלו אלא יהיו תמיד בקיום, 
יטע בהן אדר כלומר "אלף דר", שיבין כי אלופו של עולם 
דר בכל דבר ואפס זולתו, שידע כי כל נכסיו ורכושו הם 
כח  לך  הנותן  הוא  וכי  יתברך,  מאתו  הפרטית  בהשגחתו 
לעשות חיל, והוא השומר הונך ואין לך דבר מבלעדו יתברך, 
ועי"ז נכסיו יתקיימו. וכ"ז כמובן רק ע"י ההכנעה, הביטול 

והענוה.
"אם  נד.):  (עירובין  חז"ל  אומרים  הענוה  של  סגולתה  על 
משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו, תלמודו מתקיים 
בידו". מכאן נוכל להמליץ - בדרך צחות - תשובה לשאלת 
חז"ל (שרש"י מביא בתחילת פרשת בהר) "מה ענין שמיטה 
אצל הר סיני"? כי אכן, ניתן למצוא את הקשר בין שמיטה 
להר סיני, במדת הענוה! כשם שהר סיני נבחר ע"י הקב"ה 
שעליו תנתן התורה, משום ענוותנותו  ושפלותו לעומת שאר 
מבעל  נדרשת  לקיימה  כדי  שמיטה,  מצות  גם  כך  ההרים, 

השדה מדת הענוה.
שכן רק אדם שמכיר בשפלותו ואפסיותו, יודע הוא שכל 
הבורא  מברכת  אלא  ידו  ועוצם  מכוחו  אינה  השדה  ברכת 
ית"ש, רק אדם כזה מסוגל לעמוד בגבורה ולהוביר ולהפקיר 
את שדהו כמצות הבורא. וכמו שהעניו "משים עצמו כמדבר 
ענוותנותו"  "בגבורת  השדה  בעל  גם  כך  בו",  דשין  שהכל 

מפקיר את שדהו ומשימו כמדבר שהכל דשין בו.
אדם  סיני":  ל"הר  "שמיטה"  בין  הקשר  זהו  כן,  כי  הנה 
שביכולתו לסגל תכונת ביטול כזו של "הר סיני" ביחס לעצמו, 
יכול גם ליישם תכונה זו לענין קיום מצות שמיטה בשדהו.

ג 

ת 

דמעות על "כבוד שאיני ראוי לו"...
איישישוק):  (אב"ד  זצ"ל  ראזובסקי  שמעון  רבי  הרה"ג  סיפר 

בא  ישראל,  לארץ  לעלות  חיים  החפץ  כשהחליט  תרפ"ה,  "בשנת 
לעירנו איישישוק, אשר למד בה שמונים שנה קודם לכן והיתה 
חביבה עליו כל ימיו, כדי להפרד מכל תושבי המקום טרם נסיעתו 

לארץ ישראל.
בהגיע הידיעה על דבר בואו של הצדיק, יצאתי עם כל אנשי 
כראוי,  והדר  ובכבוד  פניו,  את  לקבל  כדי  לתחום,  מחוץ  העיר 
כאשר הבחין בי החפץ חיים, ביקש ממני לעלות ולהכנס לתוך 
העגלה שלו. כשנכנסתי כבקשתו, מצאתיו יושב ובוכה בדמעות 

שליש.
שאלתי את הח"ח: מדוע הרב בוכה? והשיב לי: "על הכבוד הרב 
שאתם חולקים לי שאינני ראוי לזה!" והזכיר את דברי הירושלמי, 
שאם חולקים כבוד לאחד עבור שתי מסכתות שהוא יודע, ובאמת 
רק  יודע  שהוא  האמת  את  ולגלות  להודיע  עליו  אחת,  רק  יודע 

מסכת אחת.
כמובן שניסיתי להרגיעו ולשדלו בדברים, אך ללא הועיל. דעתו 
של החפץ חיים לא נתקררה כשהוא טוען שאין הכבוד הזה ראוי 

לו. כשראיתי כך, אמרתי לו:
הנה בתפלת ברכת החודש אנו מבקשים: "חיים של עושר וכבוד". 
ולכאורה יפלא: הלא צריכים אנו לברוח מהכבוד? אלא התרוץ הוא 
שאנו מוסיפים מיד: "חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים". 
כלומר: מה שאנו מבקשים חיים של "כבוד" הוא כדי שתתרבה בנו 
אהבת תורה ויראת שמים, וכמבואר בירושלמי קידושין, שמתוך 
הכבוד שמחלקים לתלמידי חכמים נוסף אהבת תורה ויראת שמים 
בעולם. ובכן, על רבינו לשמוח, שכן מתוך הכבוד שאנו חולקים לו 

תתווסף אהבת תורה ויראת שמים!
כששמע הח"ח כל זאת, נחה דעתו והפסיק לבכות ונראה על 

פניו הטהורות קרן אור של שמחה.
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עניו מתחילתו ועד סופו...
מסתיר  איש  החזון  היה  הכל  זצ"ל:  שטיינברג  הגרש"פ  סיפר 

מפנינו, אבל מדת ענוותנותו כמעט שלא היה באפשרותו להסתיר. 
ראינו אותה על כל תנועה מאבריו.

מי לא ראה את ה"שלום" הראשון שענה לכל אחד מיום שנכנס 
לבני ברק, ובאיזו הכנעה.

ומי לא ראה בליל שבת האחרונה לחייו, את עניית "שבת שלום" 
לכל אחד אף לילדים קטנים. עם אותה הכנעה...

רגיל  שהיה  הרגלי  לטיולו  מתלמידיו  אחד  אליו  נתלווה  פעם 
בו לצרכי רפואה. והנה פנה ילד קטן אל החזו"א ושאלו: "מה 
השעה?" מיהר התלמיד לענות. אמר לו החזו"א: הוא שאל אותי 

מעשה אישועלי היה לענות לו..."

ם

ו.

"לא ימצאו בי לא צדיק ולא גאון..."
זצ"ל  קניבסקי-הסטייפלער  הגר"י  של  הנשגבה  ענוותנותו 

באה לידי ביטוי במכתב מענין שכתב לגאון רבי חיים קרייזווירט 
זצ"ל לבקשתו של רבי חיים שיואיל לבקר בעירו אנטוורפן, וכך 

השיב לו הסטייפלער בין היתר על הזמנתו:
רוב  פי  על  יוצאים  "צדיק",  בי  לראות  ורוצים  הבאים  "גם 
מאוכזבים מאוד, מכיון שמכירים שבאמת אני איש פשוט, ומתפלל 
כאדם פשוט ומתנהג כאדם פשוט... וזהו חילול ה' ח"ו, כי האנשים 
אומרים בלבם, אם זה הגדול המפורסם, מה עם שאר התלמידי 

חכמים..."
המונים  ירוצו  לאנטוורפן,  אבוא  שבאם  אצלי,  ברור  "והנה 
לראות את ה"מפורסם" ויצאו מאוכזבים, כי לא ימצאו בי לא 
צדיק ולא גאון, וגם אילו לא היה שום איסור לצאת לחו"ל, היה 

בעיני איסור גמור מצד גורם לחילול ה' רח"ל..."
הלמות עמלים



שלא להכשל בגזל ממון חברו !
(פרק  מכם"  יקריב  כי  מהפסוק: "אדם  נלמד 

א-ב)
וכתב רש"י: "אדם" למה נאמר? מה אדם הראשון לא הקריב 
מן הגזל שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל. עכ"ל.

שפת  (בספרו  מעביד  לכל  טובה  עצה  מיעץ  חיים  החפץ 
תמים פרק ה'), כיצד להמנע ממכשול גזל העובדים וקיפוח 
שכרם, וכה כתב: ואגב אעתיק בכאן דבר עצה אחת הנוגעת 
לעוון איסור גזל ועושק שכר שכיר, והוא שכל אדם המבקש 
המקח  עמו  יקצוב  בשכר,  פעולה  איזה  לו  שיעשה  מחברו 
בתחילה, דאי לאו הכי, עלול מאוד להיות גזל ועושק שכר 
שכיר, אם לא ירצה להיות ותרן גדול בממונו כדי לצאת 

מן הספק.
ויכוח  יש  העבודה  שאחר   - הח"ח  כותב   - מאוד  ומצוי 
בין האומן ובעל הבית בענין תשלום השכר, וכשיפרדו איש 
אלא  השני  מן  נגזל  שהוא  בנפשו  אחד  כל  חושב  מרעהו, 
שאינו רוצה לריב אבל אינו מוחל בלב שלם... על כן הרוצה 
ויצא  בתחילה  המלאכה  בעל  עם  יקצוב  שמים,  ידי  לצאת 

מידי כל ספק. עכ"ד.
מן הראוי לציין כאן סוג פעולה, שאמנם אינה גזל ממש 
אך וודאי יש בה אבק גזל, והיא, כאשר מתרים אדם ממון 
מחברו לצרכי צדקה וכדומה והלה מתבייש לסרב לו, ואמנם 
נותן אך לא בלב שלם, יש בזה אבק גזל ואין זה לרצון לפני 

ה' שיקריב ממנו קרבן.
לפיכך, ציין הכתוב בפרשת תרומה: "מאת כל איש אשר 
ידבנו לבו תקחו" - שתהא הנתינה בלב שלם, זהו ביאור 
משלכם!  לגמרי  שיהיה   - מכם"  יקריב  כי  "אדם  הכתוב: 
שיהיה נקי מכל סרך גזל. וכך גם נוכל לפרש את הפסוק 
בפרשת ויקהל: "קחו מאתכם תרומה לה' (לה-ה) - שהתרומה 

צריכה להיות רק "מאתכם" היינו משלכם לגמרי.
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"אתה עושה אותי לגזלן..."
בהדרכה  לומר  זצ"ל  קניבסקי-הסטייפלער  הגר"י  היה  רגיל 

למלמדים: "יותר מכל הדיבורים, מועילה היראת שמים של המלמד. 
אז  בכוונה  מברך  המלמד  את  ושומעים  רואים  התלמידים  אם 
המועיל  רב  "איזהו  אמר:  אחרת  בהזדמנות  כן".  עושים  הם  גם 

לתלמידיו? זהו המטבל את לימודיו באימרות מוסר ויראת שמים".
כי  לו  שסיפר  במיוחד,  חרדי  לא  אדם,  על  הסטייפלער  וסיפר 
עד עצם היום הזה הוא נזהר מכל דבר שיש עמו ריח אונאה או 
גזילה, וזאת רק מפני המלמד שהיה לו בנעוריו, שהיה מתחנן בפני 
כל תלמיד מתלמידיו: "למד בני, אל תתבטל! שכן אם אינך לומד, 

אתה עושה אותי לגזלן! כי שכר לימודך משתלם ע"י אביך חינם..."
תולדות יעקב

הנכשל בגזל ח"ו, עליו להשיב את הגזילה 
נלמד מהפסוק: "והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזילה אשר 

גזל" (פרק ה-כג)
וכתב הרמב"ם (פ"א מגזילה א-ב): כל הגוזל את חברו שוה פרוטה, עובר בלא תעשה 
שנאמר "לא תגזול". ואין לוקים על לאו זה שהרי הכתוב ניתקו לעשה שאם גזל חייב 

להחזיר שנאמר והשיב את הגזילה אשר גזל זו מצות עשה...
אמרו חז"ל בגמרא (קידושין מט:): "המקדש את האשה על מנת שאני צדיק, 
אפילו הוא רשע גמור מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתו". ויש לשאול: האם 
הרהור תשובה כזה מועיל גם בעבירות שבין אדם לחברו כגון גזל ועדיין לא 

השיב את הגזילה, או רק בעבירות שבין אדם למקום?
רבינו ירוחם זצ"ל (נתיב כד ח"ד) הביא מחלוקת בזה. יש מפרשים שאם הוא 
רשע לבריות כמו גזלן, אינו "צדיק" עד שישיב את הגזילה. ויש אומרים דכיון 

שהרהר וקיבל על עצמו להשיב את הגזלה נקרא "צדיק".
עפ"י פלוגתא זו ביאר רבינו החיד"א ז"ל (בספרו דברים אחדים) את הפסוקים 
בפרשת הפיכת סדום: "ויאמר אם אמצא בסדום חמישים צדיקים... ויוסף עוד 

לדבר אליו אולי ימצאון שם ארבעים..."
ולכאורה תמוה: א) מה פשר הלשון "אם אמצא" וכי יש ספק אצל הקב"ה אם יש 
או אין? ב) מדוע שאל אברהם בתחילה "אולי יש" ובהמשך שינה ושאל "אולי ימצאון"?
כשיטה  חשב  אברהם  כי  ולבאר,  ליישב  ניתן  דלעיל  השיטות  לאור  ואולם 
הראשונה שהגזלן רשע עד שישיב את הגזילה ולא מועיל הרהור תשובה. לפיכך 
אנשי סדום שגזלו, בוודאי רשעים היו. על כן שאל אברהם בלשון "אולי יש" 

כלומר: האם יש עתה צדיקים שכלל לא גזלו?
ואמנם ההלכה כשיטה השניה. שנקרא צדיק. נמצא שאף אנשי סדום אם 
"אם  בלשון  הקב"ה  אמר  ולכן  לצדיקים,  יהפכו  הגזילה  את  להשיב  יהרהרו 
אמצא" שהרי זה תלוי בבחירתם ואין הקב"ה גוזר מראש במה יבחרו. ובהתאם 

לכך שינה גם אברהם את לשון שאלתו ל"אולי ימצאון".
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יעשה צרכי רבים...
היא  להנשא.  שעמדה  בצעירה  מעשה 

והציעה  זצ"ל  קמנצקי  יעקב  רבי  לגאון  פנתה 
ילדה  בהיותה  אותה:  שמטרידה  שאלה  בפניו 
נפגעה ממכונית והוריה תבעו את הנהג למשפט. 
עורך הדין הדריך אותם להעיד כי חצתה באור 
זה  היה  ואולם  המכונית  בה  פגעה  ואז  ירוק 
שקר. על סמך עדות זו קיבלה פיצויים בסכום 
גבוה וכסף זה הופקד עבורה בתוכנית חסכון. 
היא לא רוצה להתחיל את חיי הנישואין שלה 
כשבידה כסף שזכתה בו בדרכי מרמה, ונפשה 

בשאלתה מה עליה לעשות?
השיב לה רבי יעקב כי אין צורך להשיב את 
הכסף לנהג כי הוא היה מבוטח, ובאשר לחברת 
מהכסף  שהתייאשו  רב  זמן  מזה  הרי  הביטוח 
והמערכת הפיננסית של החברה אינה בנויה באופן 

שתוכל לקבל "מתנות" כביכול מאדם פרטי.
ולהחזיק  להמשיך  שא"א  בוודאי  ואולם 
בכסף הזה. הוא דחה את הצעתה להעניק את 
הכסף לצדקה, ונימוקו עמו: אם תתן את הכסף 
לצדקה, היא עלולה במשך הזמן לפתח בקירבה 
השקר  עדות  על  כיפרה  כאילו  התחושה  את 
שלה באמצעות קיום מצוות הצדקה. ולכן מציע 
לארגון  שבידה  הזה  הכסף  סכום  את  למסור 
ידוע של צרכי רבים (כמבואר בגמרא ב"ק צד:). 

שממנו נהנים כל התושבים.
רבי יעקב
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הזהירות הנדרשת...
הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל הביע מורת רוח מאלו שנושאים 

כוס תה או קפה לבית המדרש, שכן מצוי שהקפה נשפך ומזיק וגורם 
גם לזילות בית המדרש. [ופעם תלו פתק באחד מבתי המדרש: "אסור 
ללגום קפה בבית המדרש, עיין שו"ע יורה דעה סימן פלוני" הלומדים 
השתאו ותמהו שכן לא זכרו שיש שם הלכה בנדון הזה. הלכו ופתחו 

את השו"ע באותו סימן, ומצאו שם כתם גדול של קפה....]
ופעם עמד הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל קרוב לפתח בית 
המדרש וראה אברך פונה לבית המדרש וכוס קפה בידו. עצר אותו 
רבי בן ציון ושאלו: "אמור לי, האם אתה אוכל בשר? "ודאי" - 
השיב הלה. חזר ושאלו: "האם בשר חלק בהכשר מהודר"? נרתע 

הלה מהחשד והשיב: "ודאי חלק בהכשר מהודר"!
אמר לו רבי בן ציון: "דע לך שהכנסת כוס קפה לבית המדרש 
חמורה יותר מאכילת בשר שאינו חלק! ראש הישיבה אסר והוא 

יגילו במלכםבעל הבית!"



ַען!] "ָלאִמיר ֵגיין צּום ֵזייֶגערמַאֶכער!" [-הבה נלך ַלּשַׁ

'עץ חיים' בירושלים,  זו הייתה ברירת-מחדל של ילדי חיידר 
לימודים  יום  עוד  בתום  כלשהי  "ַאטַראקצֶייע"  חיפשו  כאשר 

מתיש.

מי בחיידר לא הכיר את ה'ֵזייֶגערמַאֶכער' החביב? ואת חנותו 
הקסומה? שם יכלו הילדים לנעוץ את עיניהם היוקדות והתמימות 

בשעונים יקרים ו...לדמיין.

בהדגשה  השען  אמר  ִיים  ַמ-ַא-ּתַ הזה?"  הדבר  עולה  "כמה 
ִיים! מקומית, והם התרגשו לחלום על שעון שעולה ַמ-ַא-ּתַ

כיון שתם הריגוש הראשון המשיכו הלאה. הצביעו על שעון-
יד שעולה כמניין המלגה שמשתכר אביהם חודש שלם בכוילל 

הצמוד לחיידר. "זה? אלף ומ-א-תיים!"

-זה נגד מים?

זה בעד מים. זה מסתדר יופי עם מים בעומק של עד מ-א-תיים 
מטר, כלומר מכאן ועד המוט של שעון השמש ב'זהרי חמה'.

-אתה מוכר גם שעון-שמש?

* * *

כיוון שנכנס לקוח חדש, התפנה ה'ֵזייֶגערמַאֶכער' לשרת אותו 
לשאלותיהם  להשיב  התרצה  פנויה  דקה  בכל  אך  באדיבות, 

הטרחניות, המשמימות - והחוזרות על עצמן - של ילדי ירושלים.

מה השעון הכי יקר שיש לך פה?

----- ---

-פששש!

'כבוד השען,  פעם אחת לא יכל לקוח להתאפק ושאל אותו: 
הרי לא משעמם לך, מה לך להשיב לשאלותיהם האין סופיות 
מתכוונים  רק  שהם  היטב  יודע  הרי  אתה  האלה?  הילדים  של 
להעביר את הזמן, והם כלל וכלל לא באים לקנות! הדבר ברור 

לך כשעון-שמש, אז מדוע אתה מקדיש להם זמן'?

* * *

נעץ בו ה'ֵזייֶגערמַאֶכער' את עיניו החכמות והשיב: 'אתה חושב 
שאני טיפש - ַאה?... תקשיב טוב; הילדים האלו לא יקנו אצלי 
(דמי  "חנוכה-ֶגעלט"  או  זה  מחזיקים  שהם  היחיד  הכסף  שעון. 
חנוכה) או "פורים-ֶגעלט", וזה לא בדיוק מספיק לשעון. אני יודע 

זאת היטב...'

- וזה יקרה יותר מהר ממה  'אבל מה, בעוד כמה שנים 
היכן  תחפש  כשהמשפחה  ואז,  יתארסו.  הם   - חושב  שאתה 

'עץ חיים' יש שען חביב  'ֵזייֶגער' החתן ייזכר מיד שליד  לקנות 
הנעורים  חלומות  יפה.  אליו  והתייחס  לו  האזין  שפעם-פעם 
יתעוררו בו, הוא יחזור באחת לאותם רגעים יפים אותם בילה 

בחנות שלי- - -'

'ותאמין לו; אלו לא תיאוריות, כשהם נכנסים לפה בבגרותם 
הם מזכירים לי את הדקות היפות שהעבירו כאן בשנות ילדותם. 

אז אני פשוט משקיע לטווח הארוך!'

* * *

המספר הירושלמי הוסיף לכך את המסר הבא:

'לפעמים קשה להתאזר בסבלנות לילדים. אם זה בבית, ואם 
זה במוסד החינוכי. הם לפעמים טרחנים, לא ממושמעים, ואפילו 
משתוללים. אם אתה עורך מולם רק את החשבון הנוכחי, אזי 

באמת לא קל לאזור כוח וסבלנות לעמוד מולם...'

'הפטנט הוא להתרומם קצת מהעכשיו - ולהפליג לעתיד':

'בעוד עשר שנים הם יהיו בחורים בוגרים. ההתנהגות שלהם 
אז נגזרת מכמות הסבלנות שאתה משקיע בהם עכשיו. אל תצפה 
יבואו  בוא   - והפירות  הארוך  לטווח  תשקיע  עכשיו,  לפירות 

ברינה!'

להעריך  יידעו  ויבשילו,  שיתבגרו  לאחר  עצמם,  הם  גם  'ואז, 
ולהכיר טובה למי שבאמת עמד לצדם בשנות ילדותם הטרחניות- 

' - -

* * *

המסר המדהים הזה נכון לא רק ביחס לחינוך, אלא ביחס לכל 
ההתנהלות בתחום של בין אדם לחבירו:

נעלה  הכי  בדרגה  המצוות  את  לקיים  שלנו  שהשאיפה  ברור 
שלהם, "לשמה" ללא נגיעות כלל. אך כבר קבעו חכמינו ש"מתוך 

שלא לשמה בא לשמה".

שאנו  רווחים  של  עצומה  כמות  נגלה  טיפה  נתבונן  רק  אם 
גורפים - כאן ועכשיו - כאשר אנחנו נמנעים מלכעוס על הזולת, 
או משתדלים להיטיב איתו. כאשר אתה מוותר לזולת, אזי גם 
אם נעשה הדבר "שלא לשמה" הסימפטיה והאהבה שהזולת יגלה 

כלפיך כבר תהיינה "לשמה"!

לא משתלם?!

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ahavemet@012.net.il :ספר לנו עכשיו! פקס: 077-7671812 דוא"ל

עלון "איש לרעהו" פרשת ויקרא הוקדש לעילוי נשמת האשה החשובה

מרת חנה נחמה (נעמי) בת הרב יעקב ישראל ז"ל
שיום היאהרצייט יא אדר ב'

. ה . ב . צ . נ . ת
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 וסיפורים  ליקוטים  
 ויקרא   -   נפלאים 

 
 אל משה" )א, א( א"ויקר

למה  הדבר  טעם  את  לבאר  נשתברו  קולמוסים  הרבה 

ויקרא   בתורה  נכתב 

 באל"ף זעירא. 

ה"בעל הטורים" כתב  

משום   טעם: 

תנותו  ושבענו

רצה   לא  הרבה 

אלא   לכתוב  משה 

״ויקר״, כפי שנאמר  

אצל בלעם ״ויקר ה׳  

אל בלעם וישם דבר  

לא   כאילו  בפיו״, 

אלא  נראה   ה׳  אליו 

לו  ואמר  במקרה, 

לכתוב   הקב״ה 

מפני   באל״ף, 

״ויקרא״   שלשון 

מדרגה   על  מראה 

יותר   גבוהה 

 .בנבואה

מכוונת   פנייה  על 

נאלץ   הקב״ה,  מצד 

רבינו  משה 

להסכים, אבל מרוב  

כתב   ענוותנותו 

   אל״ף זעירא... 

שאל על כך הרה״ק  

מוארקא   יצחק  רבי 

גם   הרי  זי״ע 

יתרו    קרפ)בפרשת 

מוצאים  יט(   אנו 

שכתוב   פעמיים 

״ויקרא   ״ויקרא״: 

ההר״   מן  ה׳  אליו 

ג(   ה׳  )יט,  ״ויקרא 

ראש   אל  למשה 

כ(  ההר״   ומפני  )יט, 

 מה לא נכתבה אף שם א׳ זעירא?  

אפשר,   עניו  שלהיות  רואים,  מכאן  ואמר:  הסביר  אלא 

עניוות    כשאף אחד לא רואה! אבל

   ברבים זו לא עניוות, זו גאווה!...

את   איש  שמע  לא  בפרשתנו 

הקב״ה קורא אליו, אלא משה  

״הקול  רש״י:  כדברי  לבדו, 

וכל  לאוזניו,  ומגיע  הולך 

מחמת   משה,  רצה  ולפיכך  שומעין״,  לא  ישראל 

ולכתוב  הקריאה  של  חשיבותה  את  למעט  ענוותנותו, 

שנ כפי  אמר  ״ויקר״ 

אולם   בלעם,  אצל 

באה   יתרו,  בפרשת 

הקריאה במעמד כל  

שמעו   הכל  ישראל, 

יבוא   ואם  אותה, 

את   למעט  עכשיו 

מתוך    -   דמות עצמו

לדבר   התכחשות 

ושמעו  ראו    שהכל 

תיחשב   –   ותוא לא 

כענו אלא  וזאת  ה, 

התענוות   כגאוה, 

   מתוך גאוה...

 )פנינים( 

 

אל   א "ויקר

 משה" )א, א(

הביא    הכלי יקר 

"אלף"    מהילקוט:

זעירא.   דויקרא 

לימוד   לשון  "אלף" 

"ואאלפך    כמו

לג)חכמה"     ( איוב 

הלימוד   שאין  ורמז 

אלא  במי    מתקיים 

 שמקטין עצמו.

ציון   בן  רבי  הגאון 

זצ"ל   שאול  אבא 

בן   כל  מכבד  היה 

הוא   אם  אף  תורה, 

זוטר,   תלמיד 

כאילו   גדול  בכבוד 

גדול   ת"ח  הוא 

נאלץ   הוא  שבדור. 

מפני   רצונו  לבטל 

בנוהג הנאה שנהגו במיוחד עדות המזרח, רצון הצי בור 

רב בצער  זאת  ועשה  הצדיק,  ידי  כשהגיע   , לנשק  ואולם 

אברך בן תורה, היה שומט ידו  

 בבהילות ולא הניח לו לנשקה. 

ולא זו בלבד. אלא מקדם היה  

פני כל אברך, יהא אשר יהא,  

 בקימה של הידור לכבודו.  

ר  ּתֵ ִתיב )ֶאסְּ כְּ ֵורֹוׁש ּדִ יֵמי ֲאַחׁשְּ לוָּה ּבִ ָאַמר ָרָבא אעפ"כ ָהדוּר ִקּבְּ

בָּ  ָבר )ׁשַ לוּ ּכְּ ּבְּ ּקִ ֶ מוּ ַמה ׁשּ הוִּדים ִקיְּּ לוּ ַהיְּּ ִקּבְּ מוּ וְּ  ח, א(פת ט, כז( ִקיְּּ

ָחד ִעם  ִרים ָהאֶׁ ֻחּבָ ׁש, מְּ ָחד ַמּמָ ר אֶׁ ש ָ ה עֹוד ָהיּו ּבָ ַחּוָ ָאָדם וְּ ׁשֶׁ ּכְּ

ה  בּוִקים זֹו ָלזֶׁ ָאחֹור', ּדְּ ל 'ָאחֹור ּבְּ צּוָרה ׁשֶׁ ִרים ּבְּ ֻחּבָ ם ָהיּו מְּ ִני, הֵּׁ ֵּׁ ַהׁשּ

ק יג ב( רֶׁ ָלִלים ּפֶׁ ַער ַהּכְּ ים ׁשַ ץ ַחּיִ ב. )עֵּׁ ּגַ ל ָאָדם הָ  ּבַ ִנים ׁשֶׁ ִראׁשֹון ַהּפָ

ה  ל ַחּוָ ׁשֶׁ ָחד, וְּ ִכּוּון אֶׁ . -ָהיּו לְּ ָהפּוךְּ ּוּון הֶׁ  ַלּכִ

זֶׁה הּוא  יִנים? ַהִאם ִחּבּור ּכָ ּקִ ִפים ּתַ ּתָ ׁשֻ ים מְּ ךְּ ַחּיִ ַקּיֵּׁם ּכָ ן לְּ ַהִאם ִנּתָ

ִניִמי? י ּופְּ י  ִחּבּור ֲאִמּתִ ּתִ ִעיק ּוִבלְּ , זֶׁהּו ִחּבּור מֵּׁ ךְּ פֶׁ הֵּׁ ׁש לֹא, לְּ ַמּמָ

ל, ִחבּ  ּבָ ָרה ִנסְּ רֵּׁ ר ּבְּ ֹחסֶׁ יַע מֵּׁ ּגִ ּמַ ַגע ָהִראׁשֹון  -ּור ׁשֶׁ רֶׁ ים לְּ ַחּכִ ֻכּלָם מְּ וְּ

ַהִחּבּור ַהזֶּׁה. ר מֵּׁ ּטֵּׁ ּפַ ִהתְּ  לְּ

י  ר: ִחּבּור ֲאִמּתִ ר עֹוד יֹותֵּׁ דֹוׁש אֹומֵּׁ ּמּוָכִנים  -ָהֲאִר"י ַהּקָ ׁשֶׁ זֶׁה ִחּבּור ּכְּ

ִני! ֵּׁ ל ַהׁשּ יַנִים ׁשֶׁ תֹוךְּ ָהעֵּׁ ָחד לְּ ל ָהאֶׁ ּכֵּׁ ּתַ ִהסְּ  לְּ

ךְּ ּכְּ  ִרים ּכָ ֻחּבָ ה ָהיּו מְּ ַחּוָ ָאָדם וְּ יָניו  -ׁשֶׁ עֵּׁ ל זֶׁה לְּ ּכֵּׁ ּתַ ִהסְּ לּו לְּ ם לֹא ָיכְּ הֵּׁ

ל זֶׁה! יזֶׁה ִמין ִחּבּור הּוא זֶׁה?!!!ׁשֶׁ ַהִחּבּור  אֵּׁ ה ׁשֶׁ י רֹוצֶׁ א ֲהרֵּׁ ַהּבֹורֵּׁ

ִניִמי! ָמעּוִתי! ָעמֹק! ּפְּ י! ַמׁשְּ יֶׁה ֲאִמּתִ אן ִיהְּ  ּכָ

א? ָיַצר 'ַהרְּ  ה ַהּבֹורֵּׁ ַמן ָמה ָעש ָ ק זְּ רֶׁ ם ּפֶׁ ַמן ָמה, ָנַתן ָלהֶׁ ךְּ זְּ ׁשֶׁ מֶׁ ָמה' לְּ ּדָ

הּו  ׁשֶׁ לְּ ל ִנּתּוק ּכָ ָחד  -ׁשֶׁ רּו ָהאֶׁ ָחזְּ ּתּוַח וְּ ַהּנִ רּו מֵּׁ עֹורְּ ר ִהתְּ ֲאׁשֶׁ ָאז, ּכַ וְּ

ִני  ֵּׁ ל ַהׁשּ ָלה  -אֶׁ ִניִמי! )ַקּבָ ָלם ּופְּ ים( -ָהָיה ַהִחּבּור ֻמׁשְּ ץ ַחּיִ  עֵּׁ

ָאנּו רֹוִאים ה  ָהַרֲעיֹון ַהזֶּׁה ׁשֶׁ ַחּוָ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון וְּ צֶׁ סֹוד  -אֵּׁ הּוא יְּ

ר  ׁשֶׁ קֶׁ ין הֹוִרים ִויָלִדים, ּבְּ ר ּבֵּׁ ׁשֶׁ קֶׁ ים: ּבְּ י ַהַחּיִ חּומֵּׁ ָכל ּתְּ אֹוד ּבְּ דֹול מְּ ּגָ

י זּוג  נֵּׁ ין ּבְּ א. -ּבֵּׁ ר ִעם ַהּבֹורֵּׁ ׁשֶׁ ים: קֶׁ ַחּיִ ר ֲהִכי ָנחּוץ לְּ ׁשֶׁ  ּוַבּקֶׁ

ָרדּות'. ָרא 'ִנפְּ ָלִדים זֶׁה ִנקְּ צֹוִעית ַעל ִחּנּוךְּ יְּ קְּ רּות ַהּמִ פְּ ּסִ  ּבַ

ם. ַההֹוִרים  יהֶׁ דֵּׁ ַילְּ ין הֹוִרים לְּ ר ּבֵּׁ ׁשֶׁ עֹוָלם הּוא קֶׁ ַהִחּבּור ֲהִכי ָחָזק ּבְּ

ִחים, ַמֲאִכיִלים,  ַטּפְּ ם מְּ ם! הֵּׁ יהֶׁ דֵּׁ ִביל ַילְּ ׁשְּ ֹות ַהּכֹל ּבִ מּוָכִנים ַלֲעש 

סָ  ִקיִעים ּכְּ ָלָחה ַמׁשְּ ִביל ַהַהצְּ ׁשְּ ל הֹוָנם ּבִ ת ּכָ ִנים אֶׁ כֹוחֹות, נֹותְּ ִפים וְּ

ל ַהּיֶׁלֶׁד.  ׁשֶׁ

ָחָזק! ַההֹוִרים ָהיּו  ה וְּ ר ֲהִכי ּפֹורֶׁ ׁשֶׁ יֹות ַהּקֶׁ אֹוָרה, זֶׁה ָאמּור ִלהְּ ִלכְּ

ָלִדים  ַהּיְּ ָלִכים מֵּׁ בֹוד מְּ ל ּכְּ ַקּבֵּׁ ִלים  -ֲאמּוִרים לְּ ַקּבְּ ָלִדים מְּ י ַהּיְּ י ֲהרֵּׁ ּכִ

ם כָּ  הֶׁ ה!מֵּׁ ּבֵּׁ ךְּ ַהרְּ  ל ּכָ

 לעי"נ הרה"צ 

  בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 

 כ"ו בניסן - ם זצוק"לרוזנבוי
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ענה ראויים,  שאינם  וטענו  כך  על  מחו  לי  וכאשר  "מנין   :

 לדעת אם ראויים או לא, ספק כבוד התורה לחומרא!"... 

אינך  פעם הגיב לאחד המוחים: "למה לא אקום מפניך וכי 

פוסק הלכות"? הלה נדהם: "מה פתאום? איזה פוסק"?! 

 השיב.  -  " ! שאלו. "הרב, בוודאי  - "ואני פוסק"? 

  -אמר רבי בן ציון"    -"ובכן"  

לקום   שעלי  פסקתי 

לך  מה  מפניך, 

אחר   מהרהר 

זו   והיתה  הפסק?!" 

עליה   שאין  טענה 

 תשובה... 

 

"אדם כי יקריב  

 (ב, א)    מכם"

הראשון   אדם  מה 

הגזל   לא מן  הקריב 

שלו, אף  שהכל היה  

  אתם לא תקריבו מן 

 )רש"י(הגזל. 

רבי    כתב הגאון 

הכהן   דוד  שמואל 

שליט"א:  דמ פרי ן 

את   לעורר  "אמרתי 

ממה   הלבבות 

זה   בעיני  שראיתי 

בשנת  ) עתה  

כשהייתי    (תשס"ט

ירושלים   בעיה"ק 

בלכתי בשכונת בית  

ישראל, יחד עם בני,  

אחת   חנות  ראיתי 

מנעול   על  סגורה 

ובחלון  ובריח, 

"בעל   החנות הייתה מודבקת מודעה, וזה תוכן המודעה: 

החנות נפטר לבית עולמו, ואחרי פטירתו בא לבני ביתו 

העליון,   בעולם  מנוחה  לו  אין  כי  להם  והודיע  בחלום, 

של לאחרים מחמת  כסף  חייב  והוא  בממון,  נזהר  א 

צער   לו  ויש  שלו,  בחנות  לקנות  באים  שהיו  מהסיבה 

 . ויסורין הרבה מזה בעולם העליון

פירסמו   הרבנים  עם  בהתייעצות 

מי שהוא חייב לו   כלשיבקשו מ

החוב,  על  לו  שימחל  ממון 

בפה   יאמר  אחד  שכל  וביקש 

 מלא שמוחל לו.  

בחלו שהניחו  המודעה  תוכן  כאן  בני  עד  ההיא  החנות  ן 

 ביתו של הנפטר. 

גזל   והחי נדנוד  מכל  ממונות,  בדיני  להזהר  לבו,  אל  יתן 

 ואונאה ושאר איסורים התלויים בממון. 

 )בדידי הוה עובדא(

 

יקריב   כי  "אדם 

קרבן   מכם 

 לה'" )א, ב( 

מדוע    מבאר רש"י, 

לשון  כאן  נאמר 

ללמדנו   "אדם"? 

שאדם   כשם 

הקריב   לא  הראשון 

כל היה  מן הגזל, שה 

לא   אתם  אף  שלו, 

 תקריבו מן הגזל!

ברבי   מעשה שהיה 

ישראל מאיר הכהן,  

חיים",   ה"חפץ  בעל 

לכתוב   שהוזקק 

לו   והביאו  מה  דבר 

 נייר לכתיבה. 

חיים    חשש החפץ 

זה   נייר  שמא  מאד 

על   גזל,  בו ספק  יש 

כן, סירב לקבלו עד  

סך   לבעליו  שיתנו 

 של שתי פרוטות!

תמהו    –  רבנו

סביבו     – העומדים 

הבעלים  ו דאי 

סך   על  מוחלים 

 פעוט זה... 

מסך פעוט של שתי פרוטות    – אמר החפץ חיים    –ולא    לא

על  להפוך  שבכוחו  חבלה  מלאך  להיברא  עלול  גזולות, 

 פניהם את כל חומותיה של העיר פטרבורג!

 

 )א, יז(    "אשה ריח נחוח לה'"  

מס'   פירש סוף  )משנה  רש"י 

מנחות( נאמר בעוף ריח ניחוח 

ניחוח,   ריח  בבהמה  ונאמר 

ואחד   המרבה  אחד  לך  לומר 

לבו  שיכוון  ובלבד  הממעיט 

 לשמים.  

 לעי"נ האשה החשובה מרת 

  צביב"ר מרים יוכבד 
 כ"א מר חשון תשפ"א - ליבוביץ ע"ה

י  ּתִ לְּ ִתיָנה ַהּבִ ת ַהּנְּ ר, חֹוִוים אֶׁ רֵּׁ ּבָ ךְּ ִמתְּ ָלִדים, ּכָ ּלֹא. ַהּיְּ הּו, ׁשֶׁ ֲאָבל זֶׁ

ל ַההֹוִרים  ת ׁשֶׁ רֶׁ מֶׁ י, ִחּבּור מּוָבן  -ִנגְּ ִחי ִמּדַ רֵּׁ כְּ הֶׁ ִחּבּור ָחָזק וְּ ּכְּ

'ּתָ  יַע ִלי' וְּ ל 'ַמּגִ ה ׁשֶׁ חּוׁשָ ר ּתְּ ּיֹוצֵּׁ ָליו. ַמה ׁשֶׁ אֵּׁ ַהִחּבּור ַהזֶּׁה,  ִביאּו'.מֵּׁ

יַע  ּגִ ּמַ ה! הּוא ִחּבּור ׁשֶׁ ין! הּוא לֹא ִחּבּור ּפֹורֶׁ ּקִ הּוא ִחּבּור לֹא ּתַ

ַח  רֵּׁ כְּ ם... -ִמּתֹוךְּ הֶׁ אֵּׁ תְּ הֶׁ ה ּבְּ אֶׁ ר ַהזֶּׁה ִנרְּ ׁשֶׁ ּקֶׁ ָלִדים ּבַ ל ַהּיְּ ָהָרצֹון ׁשֶׁ  וְּ

ִחּבּור ָהדּוק  ִרים ּבְּ ַחּבְּ ם, ִמתְּ כֶׁ מְּ בּו ַעל ַעצְּ ׁשְּ חְּ ר, ִחּבּור ּתַ ִעם ָאָדם ַאחֵּׁ

ק  י ּפֹוסֵּׁ ּתִ לְּ ם מּוָכִנים  -ּבִ ן... ַהִאם ֱהִייתֶׁ י כֵּׁ נֵּׁ ם ִלפְּ כֶׁ תְּ ֲאלּו אֶׁ ּלֹא ׁשָ ׁשֶׁ וְּ

ּלֹא. אי ׁשֶׁ זֶׁה? ַוּדַ ִחּבּור ּכָ זֶׁה?! לְּ ר ּכָ ׁשֶׁ צּו קֶׁ ָלִדים ִירְּ ַהּיְּ ה ׁשֶׁ  ָאז ָלּמָ

ִכים, יֵּׁׁש ִליֹצר ' ַחּנְּ יִרים ַהּמְּ ּבִ ן, ַמסְּ ָרדּות'. ָלכֵּׁ ת ִנפְּ ָלִדים אֶׁ ת ַלּיְּ ָלתֵּׁ

ָליו. אֵּׁ ינֹו מּוָבן מֵּׁ ַהִחּבּור ַהזֶּׁה אֵּׁ ּיִָבינּו ׁשֶׁ ה, ׁשֶׁ חּוׁשָ  ַהּתְּ

א  ל ַהּבָ ת ִמּכָ ִסיִקים ָלתֵּׁ ית, ַמפְּ ָחד ֲאחֹוַרּנִ ִחים ַצַעד אֶׁ ַההֹוִרים לֹוקְּ

ִח  רֵּׁ כְּ ָבִרים הֶׁ דְּ ִצים ֲאִפּלּו ּבִ ַקּמְּ ן' ַלּיָד, מְּ ִכים 'ִליׁשֹ ָיכֹול הֹולְּ בְּ ים, ּכִ  -ּיִ

ָמם  ַעצְּ ש  ּבְּ ַחּפֵּׁ ִחיִלים לְּ ָלִדים ַמתְּ יַנִים: ַהּיְּ ׁש מּול ָהעֵּׁ ַרחֵּׁ ִהּנֵּׁה נֵּׁס ִמתְּ וְּ

ם,  יהֶׁ ל הֹורֵּׁ ָיִנים ַלֲחזֹר אֶׁ ֻענְּ ם מְּ אֹום הֵּׁ תְּ ר ִעם ַההֹוִרים! ּפִ ׁשֶׁ ת ַהּקֶׁ אֶׁ

ן.  ם ָלכֵּׁ ָהָיה ֹקדֶׁ יָתן ׁשֶׁ ִחּבּור ָהאֵּׁ אן ָלׁשּוב לְּ ָרה ּכָ י נֹוצְּ ה? ּכִ ָלּמָ

ָרדּות...  ִנפְּ

בּו אֹוָתם.  י ִחּיְּ ּו זֹאת ַרק ּכִ ם ָעש  ת ַהּתֹוָרה, הֵּׁ לּו אֶׁ ל ִקּבְּ ָראֵּׁ י ִיש ְּ נֵּׁ ּבְּ ׁשֶׁ ּכְּ

ִגיִגית'... ם ַהר ּכְּ יהֶׁ רּוךְּ הּוא ֲעלֵּׁ דֹוׁש ּבָ ָפה ַהּקָ י 'ּכָ יזֶׁה ִחּבּור  ַרק ּכִ אֵּׁ

ר ִמּתֹוךְּ קֶׁ  צֵּׁ ִהּוָ ִניִמי ָיכֹול לְּ ָרצֹון?!ּפְּ נּו ּבֹו מֵּׁ ַחרְּ ּלֹא ּבָ ר ׁשֶׁ  ׁשֶׁ

ב  ַמּצָ יעּו לְּ ל ִהּגִ ָראֵּׁ י ִיש ְּ נֵּׁ ָחק, ּובְּ ִנׁשְּ ן, ַאט ַאט ָהַלךְּ ַהִחּבּור ַהזֶּׁה וְּ ָלכֵּׁ

ם -ׁשֶׁ  ל ַהִחּבּור ַהזֶּׁה, הֵּׁ יַנִים ׁשֶׁ ל ָהעֵּׁ יט אֶׁ ַהּבִ ִלים לְּ ֻסּגָ ם לֹא ָהיּו מְּ הֵּׁ

ָסנִ  ִניִמי ַהרְּ ק ּפְּ נֶׁתֶׁ ִקים ּבְּ ֻנּתָ רּוךְּ הּוא?  י...ָהיּו מְּ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָמה ָעש ָ

ל הֹוִרים ִויָלִדים  צֶׁ מֹו אֵּׁ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ּכְּ צֶׁ מֹו אֵּׁ ָמה'... -ּכְּ ּדָ  ָיַצר 'ַהרְּ
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את   מסופר לשבח  רגיל  שהיה  זיע"א,  הקדוש  האר"י  על 

מעלתו  גודל  על  זיע"א  ויטאל  חיים  רבי  הגדול  תלמידו 

 ומעלת נשמתו.  

אחת הביע רבי חיים בפני רבו את פליאתו על דבריו    פעם

אלו, וכך אמר: שאלתי את מורי איך הוא אומר לי שנפשי 

יש לה מעלה כל כך? והרי קטן שבדורות הראשונים היה  

 וחסיד שאין אני מגיע לעקבו.  צדיק 

לי רבי: דע כי גדולת הנפש אינה תלויה כפי מעשה    וענה

כי   לעיניים,  הנראה  האדם 

ית',   ה'  לבות  בוחן 

והדור   הזמן  וכפי 

קטן   מעשה  ההוא, 

הזה,   בדור  מאוד 

שקול ככמה מצוות  

בדורות הראשונים,  

האלו   בדורות  כי 

והרע   הקליפה 

גוברת מאוד עד אין  

שא מה  כן קץ    ין 

 בדורות הראשונים. 

 

הקהל    חטאת"

אשר   ...הוא

יחטא"      נשא 

 ( כב- כא, ד )

הפסוקים   סמיכות 

שבידו  לך  לומר   כל 

מוחה   ואינו  למחות 

הכתוב   עליו  מעלה 

חטא.   הוא  כאילו 

 )בעל הטורים( 

אילעא  רבי    אמר 

לומר   על אדם  כשם שמצוה  :משום ר' אלעזר בר' שמעון 

הנשמע כדבר  שלא,  אדם  על  מצוה  לומר   ך 

 . )יבמות סה, ב(נשמע  שאינו דבר

רבי דוב בעריש וויידנפלד   -יבין  עשהה הגאון מטש   פעם 

מברוד   הרב  עם  אברהם)זצ"ל  המחזה  בסעודת    (בעל 

והנה לפתע הגיע אדם והחל לדבר דברי גנאי על ,  שמחה

 אחד הצדיקים.  

רצה הרב מטשיבין למחות  

מברוד  ,  בתוקף הרב  אך 

זאת   ומנע  בידו  תפס 

לו:  בהסבירו    ממנו 

עדיין   הנך  נא,  "שמע 

לך   דע  צעיר.  אברך 

מלפנים בישראל כששמעו שאחד מדבר נגד תלמיד חכם,  

היום  אמצ אבל  למחות,  ואיך  אם  רבות  הלכות  צריך  נו 

לשקול היטב כי ירדה חולשה לעולם, ובדרך כלל כאשר 

וילך הבזיון   יותר  עוד  יענה הלה  ברוב המקרים,  מוחים, 

 ויגבר, על כן עדיף לשתוק"... 

 

העם"   לאשמת  יחטא  המשיח  הכהן        "אם 

 )ד, ג( 

ליבוש  אריה   רבי 

  פעם   עמד   מקישינב 

העם    והוכיחו את 

מעשיהם,   על 

אמר:    ובדרשתו

  מתכוון "איני  

אליכם, אלא מתכון  

וכך  לעצמי,    אני 

המגיד   מורי  היה 

אומר   מקוז'ניץ 

,  ש"ט הק'בשם הבע

להסביר את הפסוק 

המשיח   הכהן  'אם 

לאשמת   יחטא 

נמצאו  אם    העם', 

וחטאים    אשמות 

הר בגלל   י בעם,  זה 

רב ,  שהכהן המשיח

ומנהיגה,   הקהילה 

בדבור   נכשל  הוא 

והוא    או במחשבה, 

לאש מת  שגרם 

   העם". 

 

 "אשר נשיא יחטא" )ד, כב( 

והתאונן    בליל חסידיו  עם  משפולי  ה'סבא'  ישב  שבת, 

 שאחר היום להדליק את הנרות.   בפניהם, כי נדמה לו

להרגיעו  סוינ לו  החסידים  שתארע  יתכן  לא  תקלה,    כי 

רבי רפאל מברשיד שהיה    אולם לבסוף שאל את תלמידו

והוא אמר: " אין ספק שהרבי צריך ,  במדת האמת שבו  עידו

 לשוב בתשובה, והרי איסור שבת דבר חמור הוא"!  

  הייתי שומע   נא, אילו  עיני הרבי וגער בחסידיו: "ראו   אורו

הייתי    יכולבקולכם,  

   למות בלי תשובה".

 

ָחד!" נֹו ַעם אֶׁ ׁשְּ ר לֹו: "יֶׁ ַסּפֵּׁ רֹוׁש ּומְּ וֵּׁ יַע ַלֲאַחׁשְּ ע ַמּגִ ת  ָהָמן ָהָרׁשָ רֶׁ אֹומֶׁ

רֹוׁש  וֵּׁ ָמָרא: ָהָמן ָאַמר ַלֲאַחׁשְּ ן! -ַהּגְּ ל ָיׁשָ ָראֵּׁ ל ִיש ְּ ם ׁשֶׁ יהֶׁ  ֱאלֹוקֵּׁ

ַעּמֹו  א ָאַמר לְּ ּקֶׁ  -ַהּבֹורֵּׁ ָיִנים ּבַ ֻענְּ ם לֹא מְּ ם? ַאּתֶׁ ינֵּׁיכֶׁ יִני ּובֵּׁ ר ַהזֶּׁה ּבֵּׁ ׁשֶׁ

ךְּ  ַבד, ֲאִני הֹולֵּׁ ר לְּ ּדֵּׁ ּתַ ִהסְּ ַנּסּו לְּ ָעָיה, ּתְּ ין ּבְּ ם? אֵּׁ יכֶׁ ִעיק ֲעלֵּׁ זֶׁה מֵּׁ

ן'  ָיכֹול 'ִליׁשֹ בְּ ָתה  -ּכִ רֹוׁש... ּוָמה ָהיְּ וֵּׁ עּוַדת ֲאַחׁשְּ סְּ ם ּבִ ָהנּו ָלכֶׁ תֵּׁ וְּ

ר? ַהּתוֹ  ׁשֶׁ קֶׁ ָמה' ַהזֹּו ּבְּ ּדָ ל ַה'ַהרְּ רּוָרה: ַהּתֹוָצָאה ׁשֶׁ ָצָאה ַהּסֹוִפית ּבְּ

ַאֲהָבה!" לּוָה מֵּׁ נּו  "ָהָדר ִקּבְּ לְּ אֹום ִקּבַ תְּ ל ַהּתֹוָרה, ּפִ נּו אֶׁ אֹום ָחַזרְּ תְּ ּפִ

י ַהזֶּׁה  ַמּנִ ּתּוק ַהזְּּ י ַהּנִ ה? ּכִ ָלּמָ אֹוָתּה ִמּתֹוךְּ ַאֲהָבה, ִמּתֹוךְּ ָרצֹון! וְּ

ָבר  ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶׁ ּבְּ ַרם ָלנּו ָלחּוׁש ׁשֶׁ א!ִאי אֶׁ  -ּגָ ים ִעם ַהּבֹורֵּׁ ִלי ַחּיִ ר ּבְּ ׁשָ  פְּ

ָיכֹול  בְּ ּכִ ים ׁשֶׁ יׁשִ ּגִ נּו ַמרְּ ָעִמים ֲאַנחְּ ָמם: ִלפְּ ים ַעצְּ ַחּיִ ם ּבַ ָכה זֶׁה ּגַ ּכָ

נּו,  מֵּׁ ל ַעצְּ ים ׁשֶׁ יִטים ַעל ַהַחּיִ נּו ַמּבִ א ָעַזב אֹוָתנּו ָחִליָלה, ֲאַנחְּ ַהּבֹורֵּׁ

ינּו, ַעל  אֹום ָנַפל ָעלֵּׁ תְּ ּפִ י ׁשֶׁ נּו ַעל ַהּקֹׁשִ ֲאַנחְּ ּסּוִרים ׁשֶׁ ַהּיִ ִבים וְּ אֵּׁ ַהּכְּ

ׁשּוט.  ב לֹא ּפָ ּצָ יָנן ַנֲענֹות... ַהּמַ י אֵּׁ ה ּכִ אֶׁ רְּ ּנִ ִפּלֹות ׁשֶׁ ִרים, ַעל ַהּתְּ עֹובְּ

ן'... א 'ָהַלךְּ ִליׁשֹ ִאּלּו ַהּבֹורֵּׁ ה ּכְּ אֶׁ  ִנרְּ

ִחיִלים  נּו ַמתְּ י ַרק ָאז ֲאַנחְּ ּלֶׁה? ּכִ אֵּׁ ִבים ּכָ א ָיַצר ַמּצָ ה ַהּבֹורֵּׁ ָלּמָ

ה  ר ַהזֶּׁ ׁשֶׁ ַהּקֶׁ ִביִנים ׁשֶׁ נּו מְּ אֹום ֲאַנחְּ תְּ ר, ּפִ ׁשֶׁ קֶׁ ךְּ ּבְּ ת ַהּצֹרֶׁ יׁש אֶׁ ּגִ ַהרְּ לְּ

! ָרךְּ ר ּכֹה ִנצְּ ׁשֶׁ ַמִים הּוא קֶׁ ָ ׁשּ ּבַ ין ָאִבינּו ׁשֶׁ ינּו ּובֵּׁ ינֵּׁ  ּבֵּׁ

ִחּבּור! י ּבְּ ךְּ ָהֲאִמּתִ ּצֹרֶׁ ִחיִלים ָלחּוׁש ּבַ נּו ַמתְּ ָדה ֲאַנחְּ רֵּׁ י ּפְּ  ַרק ַאֲחרֵּׁ

ָמה  ּדָ ָנה ַהזֹּו ַהַהרְּ ֵּׁ ָחָדׁש... -ַהזֹּו, ַהׁשּ י וְּ ָרה ִחּבּור ֲאִמּתִ  ָיצְּ

 לעי"נ האשה החשובה מרת 

 משה אליעזרע"ה ב"ר  צפורה פייגא
 תשפ"אג' שבט  - שיחי' יודלביץ



 

  ~4   ~ 

 וסיפורים  ליקוטים  
 ויקרא   -   נפלאים 

 
יאשם לאחת מאלה והתוודה אשר   כי   והיה "

 )ה, ה( "חטא עליה 

אלימלך  לאחים רבי  זושא    הקדושים  ורבי  מליז'ענסק 

שחכר   מזיגה  מבית  שהתפרנס  נוסף  אח  היה  מאניפולי, 

 באחד הכפרים.  

שהוא    ידעו האחים 

מדרגותיו   את  מסתיר 

כדי    ונסעו אליו 

 .  לתהות על קנקנו

איכרים    , ראובבואם

נכנסים   רבים 

שרף   יין  לשתות 

עומד   ואחיהם 

כשאר   ומשרתם 

 המוזגים.  

ראו  הם אצלו    לא 

אך   נעלים,  מעשים 

מפעם לפעם    ראוהו

בפנקס  רושם משהו

 .  קטן שעמו 

  לילה שמעו   באישון

קורא   אחיהם  כיצד 

ופורץ   מה  דבר 

וכך נשנה    בבכי, 

 הדבר כמה פעמים.  

אצלו  תהו   האחים 

והוא   מעשיו  על 

לפי  להם  סיפר 

הוא  ,  תומו נוהג  כי 

בפנקסו כל    לרשום 

חטא ונדנוד עבירה,  

אינו   ובהגיע   הלילה 

עד  שו לישון  כב 

שהוא שב בתשובה 

 שלמה.  

האחים    התפלאו

  "כיצד יודע  :  ושאלו

שתשובתך  אתה 

והאח   התקבלה"? 

השיב: "כאשר רואה  

 אני כי גם בשמים מחקו  אני שהכתב נמחק מהפנקס, יודע

   את חטאי".

 

 "וכיחש בעמיתו בפיקדון... או בגזל" )ה, כא( 

דקדק כ"ק מרן מהר"ש  

שעבר  העבירות  את  התורה  מונה  כאשר  מבעלזא:  זי"ע 

הכבד,   אל  הקל  מן  מונה  היא  כיחש  האדם,  שבתחילה 

בגזל,  מכן  ולאחר  בהיתר(  לידו  )שבא  בפיקדון  בעמיתו 

"והשיב את הגזלה   - כג(    פסוקכאשר שב היהודי בתשובה ) 

איתו"   הפקד  אשר  הפיקדון  את  או  גזל...  מונה    -אשר 

אל   הכבד  מן  התורה 

גזל  בתחילה  הקל. 

ולאחר מכן פיקדון.  

טעם   להבין  ויש 

 הדבר. 

מרן   כ"ק  וביאר 

שראל  זי"ע: נשמות י 

מן   הן  רחוקות 

וכן   מטבען.  החטא 

אנו אומרים "נשמה  

טהורה   בי  שנתת 

שאדם   אלא  היא". 

מורה היתר לעצמו  

קלות  בעבירות 

הוא   שבהן  מאוד, 

של   'היתר'  רואה 

שהוא   כגון  ממש, 

בפיקדון   משתמש 

אצלו   שהופקד 

לב  על  שם  ואינו 

אסור.   שהדבר 

גוררת   עבירה 

הוא   ולפתע  עבירה 

עצמו   את  מוצא 

בגז של  שקוע  ל 

 ממש.  

שעבירה   הגם 

עבירה,   גוררת 

מתעורר   לרוב 

האדם לתשובה רק  

שקוע   הוא  כאשר 

חמורות.   בעבירות 

התורה   מונה  לכן 

מן   התשובה  בדרך 

הכבד אל הקל, ואם  

את   גם  לתקן  שיזכה  סופו  החמורות,  על  בתשובה  ישוב 

 הקלות.  

 )במחשבה תחילה(

 LikutimNiflaim@gmail.comלקבלה במייל: 

ם  ֵ ן ַהׁשּ ָיׁשֵ יַקץ ּכְּ ים עח, סה( -"ַויִּ ִהּלִ רֹוֵנן ִמיִַּין!" )ּתְּ ִגּבֹור ִמתְּ  ּכְּ

ר  עֹורֵּׁ תְּ ּבֹור ַהּמִ מֹו ּגִ ָנה, ּכְּ מֹו ִמּתֹוךְּ ׁשֵּׁ ר ּכְּ עֹורֵּׁ רּוךְּ הּוא ִמתְּ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

זֶׁה???ִמּיֵּׁינֹו... ָמה  ר ּבָ ּבֵּׁ סְּ אן? ָמה ַההֶׁ ה ּכָ  קֹורֶׁ

ָחָמה ַעזָּה  סּוק ַהזֶּׁה: ִמלְּ ת ַהּפָ יר אֶׁ ּבִ ד ָהָיה ַמסְּ נְּ ַריְּ ר פְּ ַהַרַה"צ ר' ָאׁשֵּׁ

ִרּיֹות נֹורֹות  יִלים ָעִפים, ַהּיְּ י ַמֲחנֹות ֲעָנק. ַהּטִ ּתֵּׁ ין ׁשְּ ת ּבֵּׁ ׁשֶׁ ִנּטֶׁ

ַכּמּויֹות  ה, ִהי -ּבְּ ּכֶׁ ד ַהּמֻ ּצַ ָקָנה ּבַ סְּ ַהּמַ ִדים וְּ ַנַעת: ָאנּו עֹומְּ י ִנמְּ ּתִ לְּ א ּבִ

ב ָאבּוד. ּצָ ה. ַהּמַ ָקׁשֶׁ ב וְּ ד צֹורֵּׁ סֵּׁ פְּ י הֶׁ נֵּׁ פְּ  ּבִ

ּבֹור  ת ַהּגִ ֲחנֶׁה יֵּׁׁש אֶׁ ּמַ נּו ּבַ לֵּׁ צְּ י אֶׁ ַגע, ֲהרֵּׁ ִרים: רֶׁ ּכָ ם ִנזְּ אֹום הֵּׁ תְּ ֲאָבל ּפִ

ּה! ַח ּבָ ַנּצֵּׁ ינֹו מְּ הּוא אֵּׁ ָחָמה ׁשֶׁ ין ִמלְּ אֵּׁ ּבֹור ׁשֶׁ ִדי! אֹותֹו ּגִ יָכן  ָהַאּגָ הֵּׁ

ָרב????  ה ַהּקְּ דֵּׁ ש ְּ נּו ּבִ ַחם ִעּמָ ה הּוא לֹא ִנלְּ ּבֹור ַהזֶּׁה??? ָלּמָ הּוא, ַהּגִ

ֹצא אֹותֹו  ּלָם ָאִצים ָרִצים ִלמְּ ִרים...  -ּכֻ ׁשָ ַנת יְּ ן ׁשְּ י הּוא ָיׁשֵּׁ ים ּכִ ַגּלִ ּומְּ

ן  ֹהגֶׁ ָתה ּכַ ׁש הּוא ׁשָ מֶׁ רֹות... -אֶׁ ר ַהּתֹוָצאֹות ִנּכָ ַהּבֹקֶׁ  וְּ

אן  ִרים... ּכָ ִרים ֲאחֵּׁ ִמקְּ ן? אּוַלי ּבְּ ִנים לֹו ִליׁשֹ ַהִאם ַהּלֹוֲחִמים נֹותְּ

ם  אן הֵּׁ בֹוד! ּכָ י ּכָ ִגּנּונֵּׁ ַמן לְּ ין זְּ אן אֵּׁ ים! ּכָ ל ַחּיִ ָלה ׁשֶׁ אֵּׁ ׁשְּ ר ּבִ ֻדּבָ מְּ

ם! יהֶׁ ׁשֹותֵּׁ ת ַנפְּ יל אֶׁ ַהּצִ ָרִחים לְּ ל  ֻמכְּ ה ׁשֶׁ ּטָ ל ַהּמִ יִעים אֶׁ ם ַמּגִ ן הֵּׁ ָלכֵּׁ וְּ

ּבוֹ  ֹעק, ַהּגִ ִלצְּ ַע וְּ נֵּׁ ַנעְּ ִחיִלים לְּ ִדי, ַמתְּ ִקים, צֹוֲעִקים, זֹוֲעִקים ר ָהַאּגָ ּדֹופְּ

ר  - עֹורֵּׁ ּבֹור ִמתְּ ַהּגִ ַגע ׁשֶׁ ר... ּוָברֶׁ עֹורֵּׁ ּבֹור ִמתְּ ַהּגִ ּפּור  -ַעד ׁשֶׁ ל ַהּסִ ּכָ

א  ּבֹור יֹוצֵּׁ ַהּגִ ׁשֶׁ י... ּוכְּ רֵּׁ ַגמְּ ת לְּ רֶׁ ה ַאחֶׁ אֶׁ ק ִמׁשְּ  -ִנרְּ סֶׁ ל ָהעֵּׁ ּנֶׁה...ּכָ  ּתַ

ן ִמּיִַין"! רֹונֵּׁ ִגּבֹור ִמתְּ ם, ּכְּ ֵּׁ ן ַהׁשּ ָיׁשֵּׁ יַקץ ּכְּ ר: "ַוּיִ  ָאַמר ר' ֲאׁשֶׁ

ל עֹוָלם!  ִרּבֹונֹו ׁשֶׁ ֲעקּו לְּ צְּ מֹךְּ ָעָליו!ּתִ ר ִלסְּ הּו ַאחֵּׁ ם ִמיׁשֶׁ ין ָלכֶׁ ַאל  אֵּׁ

רּו לֹו!  ַוּתְּ י רבש"ע"ּתְּ ם ָעַלי, ּכִ ַרחֵּׁ ָרח לְּ ה ֻמכְּ ! ֲאִני ָאבּוד -ִאם לֹא  ַאּתָ

ה  ךְּ ָקׁשֶׁ ל ּכָ י ּכָ י, ֲהרֵּׁ ּלִ ִיים ׁשֶׁ ׁשָ ו מּול ַהּקְּ ׁשָ ן ָעַלי ַעכְּ ָהגֵּׁ ָרח לְּ ה ֻמכְּ ַאּתָ

ר  ּבֵּׁ ּגַ ִהתְּ ִליַח לְּ ה ִלי, ֲאִני לֹא ַמצְּ ָגׁשֹות! ַאּתָ ָהרְּ חּוׁשֹות וְּ ף ַהּתְּ טֶׁ ַעל ׁשֶׁ

ין ִלי ׁש  -ַחּיָב ַלֲעזֹר ִלי  י אֵּׁ ִמי!!!!"ּכִ ַעצְּ ֹכלֶׁת ַלֲעזֹר לְּ  ּום יְּ

נּו  ָצא ִאּתָ ִאּלּו הּוא לֹא ִנמְּ ן, ּכְּ ִאּלּו הּוא ָיׁשֵּׁ ה ּכְּ אֶׁ ֲאָבל זֶׁה  -ָנכֹון, זֶׁה ִנרְּ

ר  ַוּתֵּׁ לֹא נְּ ָליו וְּ ָעק אֵּׁ צְּ ּנִ ַגע ׁשֶׁ רֶׁ ה לְּ ַחּכֶׁ א מְּ ֹפַעל, ַהּבֹורֵּׁ ! ּבְּ ךְּ ה ּכָ אֶׁ ַרק ִנרְּ

ם -לֹו  ֵּׁ ן ַהׁשּ ָיׁשֵּׁ יַקץ ּכְּ ָאז 'ַוּיִ  '!וְּ

ל אֹור  ֻקּדֹות ׁשֶ ָקא( -)נְּ ינְּ ּפִ  סְּ

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!!!

 

 שבת שכל כולה אפופת מסתורין... ...בת זכורש

לפתע כולם מגיעים לבית הכנסת  !!!אפופת מסתורין עומדים אנו בערב שבת זכור... שבת זכור מאז ומעולם היתה שבת
את ראש  לי שבת זכור די מזכירה יש יוצר'ת... יש אפילו קצת מתח באויר... משום מה "זכור..." לשמוע כדי בכובד ראש

 ... כה בפרשת זכור כולם מגיעים בקנאות לשמוע זכורהשנה... כמו שבר"ה יש תקיעות לנשים בכל מיני שעות באחה"צ... כ

ורוצים להיכתב ולהיחתם  מיום בואך לים ורועדיםאז מילא בר"ה או יום כיפור סוף סוף זה הימים הנוראים... כולם זוח
 ולכן מה? לכן כזו התרגשות? ...נויש איזה עמלק שצריך למחות אותו...  אבל כאן?? מה הסיפור???לחיים טובים ולשלום...  

  ובכלל מה הנשים קשורות למלחמה הזו??

שכמובן  כבד מאוד עמוק ומשמעותי טעןמ איזה בפרשת זכור בקיצור: לא צריך להיות סוכן שב"כ בשביל להבין שיש
... אבל מי שיש לו טביעת עין חדה מזהה שיש פה משהו עם שלל בדיחות מסכות ואוירה פורימית עליזה מאחורימתחבא 

)לא יודע... ממתי שאני זוכר את לרפד אותו בכזו אוירה עליצה ומבודחת של פורים...  שמוכרחים כדי כך רציניעד מאוד רציני... 
אני לא היחיד מתברר שאני בוכה ואני אפילו לא יודע על מה... אגב: ביררתי קצת...  בפרט בהפטרה... ... פרשת זכור מעוררת אצלי סערת רגשות...עצמי

רוף של האופ באמת אדבר ראשון: שבת זכור הו כן... יש דימיון מסוים בין שבת זכור לשבת אופרוף!!!  (...שככה מרגיש
להקים בשבוע  היא תמיד שבת טעונה!!! יש פה חתן שעומדפורים... אבל מעבר לזה... שבת אופרוף  פורים... שבת שלפני
ובשביל לרפד  )וחז"ל אפילו פוטרים אותו מק"ש(רדה שכרוכה שכך יוהטכל המשתמע מכך... על כל העול הקרוב את ביתו על 

סוכריות... אוכלים הערינג... מלוים אותו... שרים ם אנחנו עושים לו שמח... זורקי לכן ...שעובר על החתן את עומס הרגשות
יותר שהו רציני... יותר מידי רציני... ביצים...  אותו דבר בשבת זכור!!! בשבת זכור יש מ זורקים עליו מגבות ומצידי גם לו...

חגיגה  מסביב את עומס הרגשות... בשביל זה עושים ולאזן מפרשת שקלים או פרשת פרה והחודש... ובשביל לרפד
 ותכל'ס: כלפי מה הדברים אמורים???    מנהגים העליצים של פורים... פורימית שלימה עם הרבה בדיחות וכל ה

בימים האלו... כנראה שצריך את החרוסת הזו בשביל להמתיק עם  ובדיחות עושה צחוקים לא סתםשנכון!!! עם ישראל 
 להתבלבל קצת אבל לא לגמרי אל תתבלבל!!! מותר ל הההלו...של עמלק... אב המרירה המפגש השנתי עם החסה

זו הסיבה שאצל  במאמר המוסגר: אגב: אותו...  כאן כן משהו רציני מאוד ואל תפספס ישש אל תשכח ... סו"סלהתבלבל
ושמח למה? כי היות ועושים צחוקים ו!!! או מצוה טאנץ אחרי השמחת חתן החסידים עושים קבלת פנים לפני החופה

עלול להיות חתן כתוצאה מזה  ולמה?? דווקא ממקום של "פעולות הסחה" לגודל הרצינות של היום הזה...בחתונה... 
אז זהו!!!   בלונים.. סיגריות... שיקח את 'פעולת ההסחה'  עד הסוף... יאלה מתחתנים... תזמורת.. מצב רוח... ורדוד שטחי

ומכניסים אותו  את החתן בבגדי מתים ומכים על קדקדוובקבלת פנים  מלבישים  לא לוקחים סיכונים... כבר שאנחנו
... חתן חתן... תבין שהסיפור פה רציני... מאוד מאוד רציני... אתה קולט שזה רציני??? בטוח שאתה קולט?? בכח לעניינים

 אם ככה... כעת אפשר לצאת לדרך... תזמורת בבקשה... קדימה מצב רוח... 

סוג התזמורת והרמה של ב מתחילה ונגמר חתונההבפעולות הסחה ויחשוב ש םש אבל אוי ואבוי לנו אם החתן יתקע
 (...)ואוי... כמה כאלו יש לנו... וכל הפעלולים למיניהם האולם

שבת  את כן... יש מצב רוח... יש רמקולים... יש צחוקים... תחפושות... שיכורים... יש אז זהו!! שעל אותו משקל בפורים!!!
.. אבל ההלו!!! אל תתפתה ל'פעולות הסחה', אל תשכח שבסופו של דבר יש פה משהו רציני!! זכור שכולם משתוללים.

 הזה עם מזרון קפיצי רק אותו בעדינות זה כך רציני שהדרך היחידה איך להנחיתולא סתם אלא מידי רציני!!! ועד כדי 
אל תשכח שיש פה משהו מעבר  אז אל תתבלבל לגמרי.. רק קצת..של הרבה הרבה מצב רוח ואוירה של פורים... 

 !לבדיחות

--- 

פורים.. קטן נתלה בגדול...  כמופורים!!! כלומר: יום כיפור הוא --בקיצור: יש התבטאות של רבינו האר"י שאומר: פורים כ
מה האר"י אחת ולתמיד: וצריך להבין יותר גדול מיום כיפור...  זה יום עוד זאת אומרת: יש בחינה מסוימת שפורים

 פורים יותר גדול מיום כיפור?? באמת כ"כ לא הגיוני... מה... .. ברגע הראשון המשפט הזה נשמעבינינו. מתכוין??הקדוש 
לרשימת הבדיחות של פורים... בתור בדיחה זה הרבה יותר נשמע  לנו כמעט נכנס המשפט הזה במושכל ראשון בינינו...

ובספרים הקדושים מובא שמבחינה מסוימת  זה כתבי האר"י!!! ליצי...וזה לא גם וורט מ אבל לא!! זו לא בדיחה!!!הגיוני... 
וצריך להבין את זה  פורים גם יותר גדול מחג השבועות... )שהרי קבלו את התורה ברצון לעומת שבועות שקבלו בכפיה(

 ???של פורים??? מה פה הסוד הצבאי והשכרותאחת ולתמיד... מה המטען העמוק שמסתתר מאחורי כל התחפושות 

בא נשאל ככה: תכל'ס... איך להתנהג בפורים?? האם להסתובב עם פנים חמורות סבר כמו ביום כיפור??? מסתמא שלא!!! 
אז מה כן?? להסתובב עם טרבוש ולעשות צחוקים של פורים?? איך אפשר?? אומרים לי פה שזה יום כיפור??? בקיצור: 

 איך זה הולך ביחד??

--- 

 זה...בגיליון  4-3התשובה בעמוד 
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 המשיח אוטוטו מגיע... השאלה מה עושים עם זה???
גת ייושהי מחשבה מסויש איז ... מאידךבימים אלו שכולנו דרוכים ומקווים שהנה... אולי הגיע קץ הגאולה

שיש כזו שמועה שכשהיהודים היו יותר מידי משוכנעים שהגיע הקץ ומשיח מגיע... הרי כשהתברר בסוף 
)כי זה מעורר כביכול געגועים בשמים שבסוף נכזבים לא הגיע... בסוף זה עורר דינים בשמים רח"ל...  שהמשיח

א נרתעים!!! עזוב... אל תדבר על וכתוצאה מזה יש כאלו שדווק וכו'. רח"ל(  ואדרבה... זה מתהפך לצד השני
המשיח... תעזוב אותו בשקט... כן מלחמת עולם לא מלחמות עולם... עזוב... מה שבטוח... אל תכניס את 

 המשיח לטנקים של פוטין...
 בלאו הכי ו הרי.. הרי סו"ס אנכי מה... לא טוב לרצות שהמשיח יגיע?? מה הבעיה בזה. וזה מאוד מבלבל: 

אז מתי זה  ...זה ו ברקע... וכולנו מקוים שאולי זהמשה ישולצפות לביאתו... והנה... כבר מצווים לחכות 
נאמר: שאדרבה, ואע"פ  ומתי תיפח רוחם של מחשבי קיציןעל מה נאמר:  בעיה ומתי זה לא בעיה??

 ?שיבא אחכה לו בכל יום תמהמה...שי
 אז הנה!!! התשובה כתובה כמעט בפירוש במגילת אסתר...

הכל התחיל מאחשוורוש שלפי  מחישוב לא נכון של הקץ!!לב: כל הסיפור של מגילת אסתר... הכל מתחיל  יםאם תש
הסתיימה ולפי זה עם ישראל  אמורים לשוב מהגולה... וברגע שהוא ראה שזה לא  שגלות בבל כבר החשבון שלו יצא

ל שמונים ומאת יום והשתמש בבגדי קורה בפועל... אז הוא שמח והתרווח על כסא מלכותו ומיד ניגש למשתה ש
כהונה ובכלי בית המקדש... ותכל'ס... למעשה הוא טעה בחישוב ולכן קרה מה שקרה והתקלקלה הסעודה והרג את 

 ושתי וההמשך ידוע... )פרטים נוספים בגמ' מגילה באריכות...(
וכמעט הסתיים בגזירת כליה  זאת אומרת: הנה לך הדוגמא הראשונה לאדם שחישב קץ לא נכון וזה הסתיים בצרות

 אבל שים לב: למה? למה זה הסתיים בצרות?על ישראל! 
כי היה פה בן אדם שחישב את הקץ!!! והגיע למסקנה שהיות והגיע זמן הגאולה... לכן מה?? לכן עושים סעודה... לכן 

אה... זו המסקנה  מה יש?? הגיע קץ הגאולה!!!שושן עושים שמח... עושים חאפלא... כל היהודים הנמצאים ב
זה נגמר בצרות!!! זה נגמר בגזירת על האש...   אולה המשמעות היא שהולכים לעשות מנגלאם הגיע קץ הג שלך???

 כליה!!! 
זה בדיוק הנושא... מותר לנו לרצות שהמשיח יגיע עכשיו... מותר לנו לקוות שהנה... יש עכשיו הרבה סימנים שזמן 

השאלה היא: מה אתה ... המחשבות האלו הם טהורות ומוצדקות ואפילו מומלצות... הגאולה קרב מתמיד... אין בעיה
 עושה עם זה???

כן... ישבתי כעת חצי שעה והוכחתי לך באותות ומופתים שיש את כל הסימנים שהמשיח הולך להגיע אוטוטו... נו... 
אם המשיח  אז מה כן??זה גרוע!!! יום?? לא!!!  081ו...?? מה אתה עושה עם זה?? אתה הולך כעת לעשות סעודה 

באמת הולך להגיע... אז קדימה... יש לנו כעת לו"ז צפוף... יש הרבה שיעורי בית שצריך לעשות בזריזות רגע לפני 
 שיהיה מאוחר.

--- 
: מה שנקרא "עניינו של משיח"! לנו משום מה תקוע )אולי בהזדמנות אפתח אותה בהרחבה(ישנה נקודה מאוד חשובה 

מתנות.. ואגב: זה נכון!!! וזה כבר סיבה טובה  איתו דוד כזה שמגיע מאמריקה ומביא איזה שמשיח הוא כמובראש 
 לחכות לדוד הזה שיגיע...

משיח זה לא רק שם של איש  עניינו של משיח...יש מה שנקרא  שיעורי בית!!אבל צריך לדעת שמשיח זה בעיקר 
במה שם של הנהגה שאנחנו כבר נמצאים עמוק בתוך ההנהגה הזו ורוד... משיח זה בעיקר  אז הכלאחד שמגיע ומ

כאן "שני אלפים ימות המשיח"!!! בקיצור: המושג משיח זה בעיקר שיעורי בית שצריך לעשות אותם שנקרא 
כלומר: המשיח לא מתעכב בגלל שהוא נסע בכביש לא נכון והוא נתקע בפקק!!! אדרבה... הוא נעצר בגלל  ועכשיו...

דיין לא פינינו לו את הכביש... הכדור בידיים שלנו... לנו יש שיעורי בית שעדיין לא סיימנו לעשות אותם... שאנחנו ע
כך שמשיח זה לא רק "בית חלומותי..." משיח זה לא רק מישהו שאם  נסיים את השיעורי בית(שלא  א יגיע למרות)ויום אחד הו

פניות ועושים על האש...  לא!!! אדרבה... אם המשיח באמת הוא הולך אוטוטו להגיע... אז קדימה... פותחים שמ
מותר לקוות ולרצות  מותר לנו ואפילו מומלץ!!! ובצורה הזוהולך להגיע... אז אנחנו נכנסים למירוץ סביב השעון...  

ה אם התקווה שהמשיח הולך להגיע ז בתנאי שאנחנו עושים עם זה משהו!!!שהנה... המשיח אוטוטו הולך להגיע... 
זה מתבטא רק כדי לגרום לנו שנהיה עוד יותר צמודים לחדשות ולקווי נייעס עד כמה צבא רוסיה קרוב לקייב... 

אתה גם מחליט למשיח מתי להגיע... וגם ממשיך להתחפר בשמיכה ולא עושה כלום... עדיף כבר שלא תדבר  גרוע!!!
  יו...על

--- 

בורים האלו הם רצוים בתנאי שאנחנו עושים עם זה בקיצור: משיח משיח... הכל טוב ויפה... כל הדי
 נו... אז מה?? מה אני כבר יכול לעשות עם זה??משהו... 

אז ככה: תתפלא לשמוע... כמה שנראה לנו שהמשיח הוא כ"כ מיוחד ויעשה לנו ניסים יותר גדולים ממשה 
ע הראשון שהוא יגיע... רבינו... אבל יש משהו אחד די משעמם ודי נדוש שהמשיח יאלץ לעשות מיד ברג

לעשות ולא  היינו אמוריםשאנחנו  ת כל מהאהוא יעשה תנחש מה הדבר הראשון שהמשיח יעשה?? 
המשיח יהיה עסוק בלהכריח אותנו להשלים אחד עם השני ולהפסיק לריב כמו תינוקים...  עשינו!!!

י צניעות וכדו'... וכשהמשיח המשיח יצטרך להסתובב בכמה חנויות בערים החרדיות ולקבוע עובדות בעניינ
 לא יכולתם לעשות את זה בלעדי??יצטרך לעשות את זה... זה יהיה מאוד לא נעים כי... כי הוי באמת... 

לפני שהמשיח יסגור את כל הבתי חולים... הוא קודם כל ינקה את הבתים שלנו מהרשת הלא חסומה... 
ת האונקולגיות זה דבר שרק משיח יכל לעשות כי מילא לסגור את המחלקו וזה יהיה מאוד לא נעים!!!

לא יכולת לעשות אותו.. נו.. חיכינו מתי בן דוד יבא ויגאלנו.. אבל לעשות חסימה לאינטרנט?? נו באמת... 
הוא פשוט יאכוף אותנו על מלכות  בקיצור: מה זה עניינו של משיח ברובד הבסיסי ביותר??? את זה לבד?

אז קדימה!! יש!! יש לנו הרבה  ים ודחינו ולא עשינו...שאנחנו גררנו רגל ה' ויכריח אותנו לעשות את מה
... עדיף שנתמקד במה לכיוון קייב שיעורי בית לעשות... במקום להקשיב לחדשות עד כמה פוטין התקדם

מה  רשימת משימות נקודתיות!!! הייתי ממליץ לקחת דף ועט ולעשותשאני צריך להתקדם... תשמע לי... 
קבצים הייתי רוצה למחוק רגע לפני שמשיח  לפני שהמשיח מגיע?? איזה עוד צה להספיקהייתי רו

מגיע... עם איזה "בגדים" הייתי רוצה לקבל אותו... על איזה מחדל מתמשך הייתי שמח לסמן וי לפני 
ם שמשיח מגיע... ועם איזה שכן להשלים... וקדימה... להתחיל להתקדם לכיוון קייב... סליחה... להתקד

להיות  עבודה מיותרת... לא להשאיר לו לטאטאות את הבית... להתכונן!!!! בעניינו של משיח... לא להשאיר לו
  הזה שיבא האדון אל ביתו...  פתאוםמוכן ל
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 מה בחוברת??
מפני מה ישראל שבאותו הדור נענשו,  .א

מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע... 
מה הבעיה?? בסה"כ נהנו... מה הבעיה 

 ליהנות... הרב... אבל אני נהנה מזה... 
שאלה במתמטיקה: מה המכנה המשותף  .ב

בין שמונים ומאת יום של משתה 
 אחשוורוש לבין זמן חורף מעובר?? 

כרית מאמר מיוחד למי שמרטיב את ה .ג
בלילה ולא מצליח להירדם... תן ניחוש: 

 מי עוד לא נרדם באותו לילה?? 
בשביל מה צריך לתת משלוח מנות?? מה  .ד

רע בצ'ק מכובד או זיכוי ברשת מזון 
מפורסמת? בשביל מה צריך להתקשקש 

 עם עוגות וצלופנים??
למה משה רבינו לא יוצא למלחמה מול  .ה

עמלק?? למה ידיו כבדות והוא צריך 
כה... ומה יתן תעצומות נפש להגיע תמי

"וגבר ישראל" בו בזמן שרואים משה -ל
רבינו בעצמו כ"כ צריך תמיכה וידיו 

 כבדות??
אני מקנא באחשוורוש, חור כרפס  .ו

ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן... גם אני 
 רוצה...

 
 החוברת תשלח למנויים במייל בע"ה.

 



 

  

                מה ההבדל בין רציני 
 לא צחוק??--ל

מצאתי הגדרה קולעת למכנה המשותף בין יום 
 כיפור לפורים... 

זה לעומת זאת פורים   זה רציני!!!יום כיפור 
 לא צחוק!!!

לא  --ויש רציני!! --אני חוזר שוב על ההגדרה: יש
  צחוק!!

ואילו פורים ? ! ? אי  יום כיפור זה יום רציני!!
אפשר להגיד שפורים זה יום רציני... אז מה כן?? 

 פורים זה לא צחוק!!!  
מה אני מתכוין?? מה ההבדל בין רציני לבין לא 

 צחוק??
 רציני...בית משפט זה מקום  רציני...בנק זה מקום 

מי שניגש לא רציני לתביעה בבית המשפט הוא 
 . עלול לסיים את החיים שלו בכלא..

גן ילדים זה מקום  לעומת זאת גן ילדים ? ! ?
 ממש לא!!!רציני??? 

גן ילדים זה מקום לא רציני בכלל... אדרבה... בגן 
ילדים יש תינוקות קטנים... צוחקים... משחקים... 
משתובבים.. מוחאים כפיים... גוזרים... מדביקים... 
פלסטלינה... צבעי גואש... ידים על הראש... אם 

שוות גן ילדים לבית משפט... בית משפט תנסה לה
זה מקום רציני וגן ילדים הוא מקום ממש לא 
רציני... נכון... גן ילדים זה בהחלט לא רציני... 

  אבל!!!!
  לא צחוק בכלל!!!!מאידך גיסא גן ילדים זה 

כי אם ישלח טיל מעזה והוא יפול סמוך לבית  
המשפט השלום באשקלון זה לא מרגש אף אחד... 

בל אם חס וחלילה חס ושלום יפול טיל ליד גן א
אתה  זה לא צחוק!!!ילדים... שה' ישמור ויציל... 

יודע מה זה שלושים תינוקות בני שנתיים וחצי?? 
  זה הלב של ההורים שלהם!!! 

ולכן כשיש הסלמה בדרום דווקא הבית משפט 
)כנראה שכן... הרציני... דווקא הוא לא בטוח ישבות... 

בסיידר... אפשר להמשיך לנהל  יד שובת(כי הוא תמ
דיונים... מקסימום ילכו למרחב מוגן... יסתדרו 
איכשהו... אבל גני ילדים זה המקום הראשון 
שיושבת!! לא לוקחים עליו סיכונים!! למה?? כי... 

יש לך מושג מה זה טיל  זה לא צחוק!!!!כי גן ילדים 
קטנים?? זה אבל תינוקות  03-שעלול ח"ו לפגוע ב

לאומי... זה להחריב את עולמם של שלושים הורים 
שכולים... רק לדמיין על זה... זה חלומות ביעותים 

 בלילה...  

נו... אז תגיד לי... לכן גן ילדים נהפך להיות מקום 
  רציני??

לא!!! הגן ילדים ימשיך הלאה להיות עם קירות 
צבעוניים ועליזים... הילדים ימשיכו לקפץ 
ולהתגלש ולצחוק ולרקוד לצלילי הריטמיקאית... 

שזה ונכון... זה ממש לא רציני... אבל זה לא סתירה 
  לא צחוק!!!

שני( דינים!!! יש את -בקיצור: אצל ילד יש צווי )
הילד ויש את ההורים שלו!! הילד עצמו לא רציני... 
הוא חי בעולם ילדותי... יש לו ראש קטן של ילד... 

 של דמיון... הילד עצמו לא רציני!!!! הילד חי בעולם

אבל זה לא סתירה שהוא הנכש והרכוש הכי יקר 
לאבא שלו! המקום שהוא תופס בחיים של ההורים 

 שלו זה לא צחוק ילדים בכלל!!!

לדוגמא: ילד  ואגב: אותי זה מאוד בלבל בתור ילד...
יכול להגיע לאבא... אבא תשחק איתי... ואיפה... 

טויות של הילד... למה?? כי אבא לאבא אין זמן לש
עסוק עכשיו במשהו מאוד רציני... מה יש?? אבא 
עכשיו מוביל איזה עתירה יצוגית יחד עם ועד 
השכונה והם כעת בדרך לפגישה מתוכננת עם 

בקשר  מה??-תנחש בקשר לנציגנו בעיריה... 
למחסור חמור בגינות משחקים לילדים בשכונה!!! 

 ביה??הבנת את הסתירה מיניה ו

אה... איך זה הולך ביחד?? אין צורך לענות... כולנו 
 -מבינים ש

זה לא סתירה!!! הילד עצמו אמנם חי בעולם של 
משחק... בעולם לא רציני!! אבל אם לא יהיה לילד 

זו בעיה שתדיר  זה לא צחוק!!שלי איפה לשחק... 
שינה מהחלונות הגבוהים ביותר וכל המבוגרים 

... לא חסרים הורים שעקרו הקשוחים  יתעסקו בזה
ממקום מגוריהם בגלל שלילדים לא היה עם מי 
לשחק... רוב הבעיות הכי קשות והכי מורכבות של 
המבוגרים... זה סביב כל מיני פיצי'פקעס של 

 הילדים שלהם... 

איך מישהו פעם אמר לי?? אי אפשר לסמוך על 
ילדים קטנים... אני לא הייתי שולח את הילד שלי 

אפילו עם מאה שקל ביד... אבל יש משהו  לחנות
אחד שאני כן מפקיד בידיים של הילד שלי... תנחש 

הלב שלי נמצא בידיים של  את הלב שלי!!!!מה??? 
הילד!!! אם ח"ו קורה לילד משהו זה עולה להורים 

 בחיים... נו... אז ילד זה רציני או לא רציני??

. מה התשובה?? הילד מצד עצמו ממש לא רציני..
זה לא אבל זה שהילד לא רציני... זה לא סתירה ש

 צחוק!!! לא צחוק בכלל!!!

הילד משחק עם הלב של ההורים שלו... הוא יכול 
למלאות את הלב שלהם בכזו נחת... ובמקביל הוא 

 גם יכול להוריד אותם אבל שאולה...

עד כאן ברור??? בחורים מסתמא לא מבינים... אבל 
 נשואים כן...

--- 

 פורים...---זו נקודת ההבדל בין יום כיפור ל

יום כיפור זה יום רציני!!! יום כיפור זה בית משפט!! 
יום כיפור זה רציני כי אנחנו עומדים מול המלך 
הקדוש!! המלך המשפט!! והיום יעמיד במשפט כל 

 רציני ורציני מאוד ורק רציני...יצורי עולמים וזה 

ובפורים אנחנו  אבל אחרי חצי שנה מגיע פורים...
נכנסים לגן ילדים של הרבש"ע... כן... לרבש"ע יש 

זה לא רק זה...  2322ילדים קטנים ואהובים... ובדור 
זה כבר גן ילדים לכל דברר!!! בדור שלנו הילדים של 
הרבש"ע מרגישים ילדים קטנים ולא שוים... בגדול 
אנחנו מרגישים ללא אישיות.. כל האוירה הכללית 

של גן ילדים... היום אסור לך להעמיס...  היא אוירה
אסור לדבר כבד... הכל צריך להיות עליז... באוירה 
קלילה... גן ילדים... הכל נעשה עם מוזיקה ועם 
הפעלות.. מיותר לציין שיש לנו היום המון ניסיונות... 
מול מה?? מול אבא תן לי... מתחשק לי... בא לי... 

גן ילדים... בגן ילדים  אין לי כח להתאמץ...  בקיצור:
 לא רצינית!!!האוירה היא 

וזו הסיבה שכ"כ קשה לנו היום להעריך את 
עצמנו!!! כי באמת כל ההולך ילך הוא לא רציני... ילד 
לא יכול להרגיש אישיות בו בזמן שכל כולו תינוקי... 
חסר אחריות וחי כל הזמן בבועה שלו ולקבל מה 

 שהוא רוצה... 

כעת לא מנסים לשנות את העולם... אז נכון!! אנחנו 
אם בגן ילדים יש אוירה לא רצינית ואנחנו כעת בגן 
ילדים... אז זה מה שיש!!! אני לא הולך עכשיו אוירה 
כבידה בגן ילדים?? אני לא אלך להתחיל לספר להם 
שיש גהינם ויום אחד מתים?? עזוב... זה מה שיש 

 בדור שלנו וזהו... 

 יתנו להבין??אבל!!!! מה כן נדרש מא

ילד מתוק של אבא שבשמים... נכון... אתה בגן 
והעסק פה לא רציני... אבל אל  2322ילדים של דור 

תשכח שזה נכון רק בייחס אליך!! אל תשכח 
אתה  לא צחוק!!!שבייחס לאבא שבשמים אתה 

נמצא אצלו במקום הכי רגיש... הכי דואג... והכי 
ן הוא לא חשוב...  אל תשכח שגם אחרי שהילד בג

רציני... אבל יש לו הורים... ובייחס להורים שלו הילד 
ואת זה אנחנו כן מסוגלים הזה הוא לא צחוק!!!  

כשהיינו בגן לא הבנו את זה... כשהיינו בגן  להבין!!!
ושחקנו בפלסטלינה... לא קלטנו שאמא יושבת 
בבית ודואגת.. מה קורה לילד שלי... מה עובר עליו 

 לאחרונה... 

נכון שאני מרגיש  מה שנדרש מאיתנו להבין...זה 
אפס... אני מרגיש לא שווה... אבל אבא שבשמים 
מאוד מאוד מתעניין בי!!! מה שאצלי רציני או לא 

 זה לא צחוק בכלל!!!! רציני... אצל אבא שבשמים 

זה מה שקרה בפורים... הגיע המן והסביר למלכו  
... הם של עולם עד כמה עם ישראל ישנו מן המצוות

אם תעיין קצת ולמלך אין שווה להניחם... לא שוים... 
בתרגום שני על המגילה... המן כ"כ מנומק.. הוא 
מגיע עם כל המידע... הוא פשוט מסביר לרבש"ע 
את מה שאני יודע כ"כ טוב... רבש"ע: יש לך עסק 

הם לא רציניים.. עם ישראל האלו  ילדים קטנים...עם 
. במקום להיות עבדי ה' הם לא עושים את רצונך..

ולקחת את העניינים ברצינות הם חושבים שתפילה 
זה פלסטלינה ועבודת ה' זה גזור והדבק... בקיצור: 
ולמלך אין שווה להניחם!!!  המן בסה"כ צודק!!! 

אבל רגע: שאלה לי אוהו.. מי כמונו יודעים עד כמה... 
 אליך: 

 מערכת כיפת ברזל זה משהו מאוד יקר!!! כל ירוט
עולה למדינה הון תועפות... תגיד לי: שווה להפעיל 
את המערכת הזו בשביל פלסטלינה של ילדים בגן?? 
שווה לבזבז ירוט בשביל להציל את הכובע ליצן 
שהילדים הדביקו ושלא יפול שם טיל ויהרוס את 
הדפי עבודה ואת מי שעשה אותם? בינינו.. אנחנו 
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עסקים אנשים מבוגרים... אנחנו מדברים פה על 
חובקי עולם... יש לנו זמן להתעסק עם גני ילדים 

 והשטויות שלהם?? 

יש נו... מה התשובה?? מה הרבש"ע עונה להמן?? 
עם ישראל האלו זה הילדים לך טעות חמורה!!!! 

שלי... אתה יכול להגיד עד מחר שהם משחקים 
בפלסטלינה... ואתה יכול עד מחר לזלזל בדפי 

לדים שלי!!!! הבן יקיר לי עבודה שלהם... אבל הם י
אפרים אם ילד שעשועים כי מידי דברי בו זכור 

 המו מעי לו!!!  על כן על כן!!!!אזכרנו עוד 

אבא שבשמים מדגיש: על מה המו מעי?? על הילד 
שעשועים!!! זה לא עניין של תוצרת והספקים... 
אני לא צריך את הפלסטלינה של הילד שלי... אני 

ן יקיר לי. אני משתעשע רוצה להשתעשע עם הב
עם הציור המקושקש שהוא צייר במיוחד לכבוד 
אבא... אני לא מחפש שהציור יהיה מקצועי... לא זה 
הנושא... זו סוגיה של מערכת יחסים רגשית בין 

 אבא לבן...

לך תסביר להמן שאהבה  לך תסביר את זה לגוי!!!!
שיש לאבא שבשמים לילדים שלו זה לא יחסי עובד 

ש... ש... שאני רוצה רצינות!! אני רוצה  ומעביד
לראות עבודה!!! אני רוצה לראות שעומדים 
בהספקים!!! לא!!! במערכת יחסים של אב ובן יש 
טקטיקות אחרות לגמרי... גם כשהילד ממש לא 
רציני... גם כשהוא מביא הבייתה דפי עבודה שהוא 
גזר והדביק וצייר וקשקש אבא יושב על זה 

אומר לאבא... את זה ציירתי  וכשיענקי הקטן
במיוחד בשבילך זה... זה נקודת השיא!! זה כל 

 העניין!! 
--- 

זו בדיוק הנקודה של מלחמת עמלק!!! עמלק מגיע 
עם תפיסה מקצועית ועניינית... עמלק מבין שאם 
ה' בחר בעם ישראל... כנראה שהם העם הכי 
מקצועי.. כנראה שהם מביאים את התוצרת הכי 

אז עמלק מגיע ומתחיל לזנב... הוא מגיע טובה... ו
לילד הקטן של אבא שבשמים ואומר לו: אה... אתה 
בכלל לא רציני... אתה מתנהג כמו תינוק... התפילה 
שלך נראית כמו איזה קשקוש... ה' ביקש ממך 
להתגבר ולגזור!! לחתוך!!! ואיפה... אתה גוזר 
עקום... בזיגזג... אתה בכלל לא עושה עבודה 

הוא קת... ה' לא יקבל את העבודה הזו...  ומדוי
 מממזה צודק!!!!

אני מסתכל על העבודת ה' שלי... והיא באמת 
נראית מרוטה מכל הכיוונים... אני ממש לא מקצועי 
בעבודת ה'!!! כן... אני כ"כ מקנא בחבר שלי... 
העוייבד הזה... הוא עובד ה' מקצועי... אצל הכל 

כל הכללים... ואני??? מושלם... הכל מדויק... לפי 
איפה אני... עבודת ה' שלי נראית בדיוק כמו הדפי 
עבודה של הילד שלי... יוצא מהשורה... גוזר לא 
מדויק... מדביק אחד על השני... ועוד אני מתלהב 
מול הילד שלי ואומר לו: אוה... איזה יפה עשית..  
נו... אז מילא אני... אני אוהב את הילד שלי ומחמיא 

. כי בשבילו זה באמת יפה... והוא חמוד כזה לו..
 והוא באמת השקיע... 

אבל עבודת ה' שלי שנראית כמו הילד שלי... איזה 
 פרצוף יש לזה???

 מה התשובה?? כן!!! יש לזה בדיוק אותו פרצוף!!!
העבודת ה' שלי זה הדפי העבודה של התינוק של 

 הרבש"ע!!! 
... אני אבא שבשמים לא תמיד מחפש עבודה מדויקת

הוא  אני בן שלו...לא האיש מקצוע של הרבש"ע!!! 
רוצה את הלב שלי... את הנכונות שלי... הוא רוצה 
שאני אצבע לו עם כל הלב... הוא רוצה שאני מצידי 
אשתדל לא לצאת מהשורה ולצייר הכי יפה שיכול 

 להיות... מה יצא בסוף???
לא עליך המלאכה לגמור... סו"ס אתה ילד 

 .. שעשועים.
--- 

זו הסיבה שפורים זה באוירה כזו פורימית... כן... 
בפורים אנחנו מתעסקים עם הגן ילדים של הרבש"ע.. 
יש שם בהחלט אוירה לא רצינית... אוירה של גן 

היא ילדים... ונדרש ממני להבין שהאוירה הזו בעצמה 
להבין שהגן ילדים הזה... כמה שזה נראה  לא צחוק!!!

בצורה ילדותית ולא רצינית... לך שהכל שם נעשה 
לאבא שבשמים זה עולה בדם לבו!! אבא שבשמים 
מאוד מאוד מתעניין ואיכפת לו איך אני מתנהג בגן 
ילדים הזה... הדף קשר שלי מאוד מאוד מעניין את 

למרות שאני ברמה של גן  למרות!!!!אבא שבשמים... 
 ילדים ואבא שבשמים מלא כל הארץ כבודו... 

פורים מבחינה מסוימת הוא יותר מיום זו הסיבה ש
 כיפור!!!

כי יום כיפור זה בית משפט... וביום כיפור יש איום... 
ממי?? מהשטן והיצר הרע שמגיע לקטרג... נו... 
הרבש"ע לא מוטרד מהטיל הזה... גם אם הטיל הזה 
ישלח לבית משפט... סו"ס הבית המשפט הזה הוא 

כל מיני בידיים של הרבש"ע... יש בבית משפט 
מרחבים מוגנים... גם אם היצר הרע ינצח במשפט... 
ה' תמיד יכול לטאטא את הגזר דין מתחת השלחן... 

וכאן  אבל יום אחד מגיע פורים...תסמוך על הרבש"ע... 
מגיע עמלק!!! עמלק לא מתעסק עם הרבש"ע... הוא 

הוא לא מעיז לשלוח טילים וחיצים כלפי מעלה... 
  מרי!!!!משקיע בזירה אחרת לג

הוא שולח טילים לכיוון הגן ילדים של הרבש"ע... הוא 
מגיע אלי ואליך ופשוט מזנב אותנו... מסביר לנו 
ומשכנע אותנו כמה שאנחנו לא שוים... הוא משכנע 
אותנו שאין טעם להשקיע במערכת היחסים עם אבא 
שבשמים... הוא פשוט דואג לדכא את היחסים 

בין אפריימקה הבן  המתוקים והמשעשעים והאהובים
 שעשועים לבין אביו שהמו מעיו לו... 

טיל שנשלח לכיוון גן  זה הרבה הרבה יותר מסוכן!!!!
ילדים זה הכי רגיש!!! כי ילדים קטנים לא תמיד 
יודעים לברוח למרחב מוגן... והם ילדים קטנים 
ושבריריים שלא תמיד יודעים להתגונן... וברגע 

ק להם ברגשות הוא שעמלק מגיע לשם ומתחיל לשח
עלול להצליח לקחת לאבא שבשמים את אפריימקה 

זו הסיבה שפורים הוא הרבה הילד שעשועים שלו.. 
עם יום כיפור השי"ת כביכול  יותר רגיש מיום כיפור!!!

מסתדר... סו"ס המושכות אף פעם לא יוצאים כביכול 
מהידיים של הרבש"ע... אבל כאן אפריימקה של דורנו 

סה לצייר ולשרבט איזה ציור יפה לאבא יושב לו ומנ
שבשמים... רווק הדר בעיר מנסה לגזור לאבא 
שבשמים איזה עמידה בניסיון ותכל'ס זה יוצא 
עקום... אבל הוא עושה מצידו את הכל... ואז מגיע 
עמלק ומסתכל על דפי העבודה ומתחיל ללעוג... 
תראה איך שאתה נראה... הרבש"ע שונא אותך... 

עמים נפלת... מה יש לרבש"ע מהפה תראה כמה פ
 ושם שאתה מתגבר למענו?? אין לזה שום צורה... 

באותו רגע נופל טיל בגן ילדים של אבא 
וליידער ליידער... כמה תינוקות  שבשמים!!!!

הזה... קטנים אבא שבשמים איבד מסוג הטיל 
כמה נשמות יהודיות יש בינינו שלא מאמינים 
בגרוש בעצמם ולא מעלים על דעתם כמה ה' 
מחשיב כל דף עבודה שאנחנו עושים למענו.. 
בעצם עזוב... בא לא נדבר על אחרים... בא נדבר 
על עצמנו... אם הייתי מעלה על דעתי כמה ה' 
משתשעשע בכל ציור וכל דף עבודה שאני 

לב למענו... בטח הייתי הרבה מקשקש עם כל ה
יותר מתאמץ למענו יתברך!!!! הייתי זוכה הרבה 

  אז למה זה לא קורה??יותר לשעשע אותו... 

כי אני מרגיש שאני בגן ילדים... ועמלק מגיע 
ולועג וצוחק עלי ואומר שאני יוצא מהשורה 
והציור שלי בכלל לא מדויק... ואני מרגיש לא 

צייר לאבא שבשמים... שווה... ולכן אני פחות מ
 אבא שבשמים!!!ומי בוכה??? 

הבן יקיר לי אפרים... למה אפריימקה לא מבין?? 
שעל שהוא ילד שעשועים... למה הוא לא מבין 

על כן המו מעי לו?? למה הוא לא מבין כן!!!! 
שאני מחפש את הלב הטהור שלו ואת הנכונות 
שלו על אף כל המעידות וכל היציאות מהשורה 

 של גן ילדים...  2322ינות את דור שמאפי

עכשיו אתה מבין למה פרשת זכור יושבת על 
 חבית נפץ???

עכשיו אתה מבין למה פרשת זכור מתחבאת 
מאחורי כ"כ הרבה צחוקים ובדיחות של פורים?? 
כן... אנחנו בגן ילדים... והאוירה לא רצינית וה' 
רוצה אותי משם!!! ה' רוצה שאני אבין שאני 

גם בתור גן ילדים... לא מספיק לה' חשוב לו 
העבודת ה' הצרופה שלנו ביום כיפור!!! ביום 
כיפור התאמצנו לגדול בשנה... התאמצנו לחייך 
מול המצלמה ולהתעלות מעל עצמנו... להתנהג 
כמה ימים בהתנהגות מופתית מתוך נקודת 
הנחה שרק ככה ה' אוהב לראות אותי... 

... התנהגנו יפה... בסייידר... עברנו את יום כיפור
 הבטחנו להשתפר וחזרנו לגן ילדים... 

כעת ה' רוצה לראות אותנו גם עכשיו!! בתוך הגן 
ילדים... שנבין שגם הציור המקושקש והלא 

 משורטט שלי גם הוא שעשועים לפניו...
נצא למלחמת עמלק שמגיע אלינו דווקא באוירה 

נתחיל להעריך כל מעשה  הלא רצינית הזו!!!
טוב... כל נכונות... להתחיל להאמין גם בעבודה 
חלקית... להבין שה' תולה על המקרר דווקא את 
הציור המשורבט שלי... לא חסרים לרבש"ע 
ציורים מרהיבים... סו"ס אין צייר כאלוקינו... אבל 
ה' רוצה דווקא את הציור של אפריימקה הילד 

 שעשועים...  
ל בו מה הפלא שפורים זה יום שאפשר לפעו

ישועות... זה היום שבו אפריימקה חוזר הבייתה 
עם כל המשיגעסן של ילד בגיל שלוש... אבל הוא 
מגיע עם דפי עבודה לאבא שבשמים ומגיש לו... 
אבא... תראה מה ציירתי לך... מיוחד בשבילך!!! 
מהיום אני מקבל את התורה ברצון... לא בכפיה... 

ושלם!! בכפיה זה פרפרקציוניסטיות!! להיות מ
אני מושלם כבר לא אזכה להיות... אבל לפחות 
אתאמץ לתת לך את הכי הכי שאני יכול... הנה לך 

 קבלת התורה ברצון...
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      קרב יום... רם הודע כי לך היום.... -קצת המיית לב וגעגועים ל
השעה חמש בצהרים... במדינת אוקראיינה אי שם באחת הערים הרחוקות... לפתע תכונה אדירה!!!! אלפי אלפי גוים 

ים ומתגודדים מתחת לאחד הבניינים... מה יש?? מה קרה?? מה... אתה לא יודע... יש פה משפחה אוקראינים מצטופפ
יהודית!!! יש פה אבא ואמא ושני בנים שהם יהודיים!!! הם בעצמם יהודיים!! ועוד כמה שעות הם אמורים לצאת לכיוון 

ל אליהם... לישא אותם על כפיים וללכת ארץ ישראל ולעלות לירושלים לבית המקדש... וכולם פה רוצים לזכות להיטפ
איתם... והדריכות הולכת וגוברת... והצפיפות הולכת ומתעצמת... ואכן לפי התכנית בשעה שש בצהרים לפתע נצפה 
דמותו של היהודי!!! שעד לפני כמה ימים בקושי ידע שהוא יהודי... עד לפני כמה ימים הוא ממש התבייש והשתדל 

בל בימים האחרונים הוא אפילו זכה לעשות ציצית במו ידיו... הוא קשר את החוטים בבגד לשם להסתיר את מוצאו... א
ציצית ואח"כ פתל אותם כדינם... ואז!!! הוא רק יוצא מהבית ומתחילים הדחיפות... "כה אמר ה' צבקות בימים ההמה 

ה עמכם כי שמענו אלוקים עמכם!! אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמר נלכ
וריש לקיש עושה את החשבון )שבת לב:(: שעשרה אנשים מכל לשונות הגוים הכוונה היא שמכל אומה יש נציגות של 
עשרה גוים!! ואם יש שבעים אומות אז זה יוצא שבע מאות והרי יש ארבע כנפות... אז שבע מאות כפול ארבע זה יוצא 

 0088סביב הציצית של האבא... אבל קבלנו עידכון שיש עוד שני ילדים!!! אז יש מקום לעוד  ... אבל חכה... זה רק0088
גוים שכולם רוצים ומשתוקקים לזכות לעלות יחד עם יהודי ולהיטפל  08.888-... בקיצור: התאספו שם יותר מ0088ועוד 

גוים זכו לעלות  0088אמת לא כולם זכו... רק אליו ואיתו לזכות להגיע לבית ה'... הדחיפות מתחת הבית היו מוצדקות כי ב
יחד עם שלושת היהודים לבית ה' והשאר נשארו... נשארו שם על אדמת אוקראיינה... מחפשים בנרות עוד כמה יהודים 
כדי לזכות להתעלות איתם... להתרומם על ידיהם... הללו את ה' כל גוים שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו!!! אם 

ינו חסדו הרי הגוים עצמם זוכים לעילוי. הגוים מסתובבים ומחפשים בנרות איזה יהודי. איזה בן של ה' שאפשר גבר על
 להיצמד אליו... להיטפל אליו... אבל למה לכם?? למה אתם צריכים כ"כ לטרוח???

לבור... קברתם היו פה כ"כ הרבה יהודים במשך הדורות שהתנכלתם אליהם... רצחתם אותם בדם קר... זרקתם אותם 
אותם חיים... נו... בדיוק את מושקה אתם צריכים פתאום?? חסר לכם מושקה?? פעם היו פה רבבות מושקה שמסרתם 

והלכו אלייך שחוח בני מענייך והשתחוו על כפות רגלייך   אותם לגרמנים ושמחתם להתפטר מהם אז מה קרה פתאום??

תחת היותך עזובה ושנואה ואין עובר ושמתיך לגאון עולם משוש דור  כל מנאצייך וקראו לך עיר ה' ציון קדוש ישראל,

את הפסוקים האלו אנחנו קוראים מידי שנה בשבעה דנחמתא ויום אחד זה יקרה!!! האם זה יקרה בימים הקרובים   ודור,
 או בחודשים הקרובים?? זה לא כ"כ משנה... יום אחד זה יקרה!!! 

צמדו לציצית שלי וינשקו אותה בכיסופים ובערגה... ולי לא נותר אלא לנצל את יום אחד אלפיים שמונה מאות גוים י
הימים האחרונים שיש לי לעמוד לבד בבוקר אפרורי מול הציצית שלי ולנשק אותה בחום ולהגיד לאבא שבשמים... אני 

חיכיתי עד שהחושך יכסה ארץ קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עלייך זרח!!! אני לא -מחבב וזוכר את מצוותיך עוד לפני ש
וערפל לאומים ועלייך יזרח ה' וכבודו עלייך יראה... לא חיכיתי שתסנוור עלינו את כל העולם... גלוי וידוע לפניך שגם 
כשחרפוני צוררי באמרם אלי כל היום איה אלוקיך... גם אז באתי ביתך ואשתחווה אל היכל קדשך ביראתך... יום יבא 

איפה יש יהודי שחרד לדבר ה'... כי הגוים ירצו להקריב מנחה לה'!! והם הרי לא יכולים... )גוי לא יכול וכולם יחפשו בנרות 
להקריב מנחה( אז המנחה היחידה שהם יוכלו להקריב... זה להקריב את היהודי עצמו!!! להקריב ולקרב אותו בכמה 

את כל אחיכם מכל הגוים מנחה לה' בסוסים וברכב  "והביאוצעדים נוספים לכיוון בית ה'... פסוק מפורש בסוף ישעיה: 

 ובצבים ובפרדים ובכרכרות על הר קדשי ירושלים אמר ה', כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית ה'...
רש"י( התיאור הזה מרטיט... מרגש...  -)כאשר יביאו ישראל מנחה בכלי טהור לרצון, כך יביאו את אחיכם למנחת רצון

 ... מידי עוצמתי... עוצמתי
 בשביל מה צריך כ"כ הרבה גוים וכ"כ הרבה לימוזינות בשביל לקחת יהודי אחד כמו מנחה לבית מדרש???

אתה שואל בשביל מה?? הנה... כמה קשה לי היום להגיע לבית מדרש... עד שאני זז... חסר לי מוטיבציה... אין לי מספיק    
נה מסנוורת... לא ביקשתי אפילו לשבת בתוכה... לפחות לראות אותה... שיהיה לי חשק ללמוד... מי יתן לי איזה לימוזי

קצת משהו בעיניים... אז זהו שלא!!! יהודי יהודי... רוץ לבית המדרש בשמחה... כדי שתוכל לומר לאבא שבשמים: אני 
והכרכרות שכל הגוים  רצתי אליך לבית המדרש עוד לפני שהגיעו הלימוזינות של הסוסים והרכב והצבים והפרדים

 הולכים לפאר ולרומם ולהעריך את העבודת ה' שלנו... 
!!! אני התגברתי על עצמי "הודיע ה' ישועתו, לעיני הגוים גילה צדקתו"אני הקרבתי לפניך מנחת עני עוד הרבה לפני ש

ישועת סי ארץ את ונלחמתי בשיני מול ניסיונות בקדושה עוד לפני ש"זכר חסדו ואמיתו לבית ישראל ראו כל אפ
הכי קטנה מול היצר  עיניים לראות כמה היה שווה כל מלחמת אלוקינו..." עוד לפני שמלאה הארץ דעה את ה' וכולם פקחו

אני זכיתי להקדים אותך ית' ולעבוד אותך עוד לפני זה!! עוד  בשמים... הפעל ואיזה פעולה נשגבה כל מצוה הכי קטנה
שבתי פה והרגשתי כמו סמרטוט סחוט לאחר עוד מעידה רוחנית... עוד ניסיון יכש כשהמניה הזו היתה בקרשים...

שכשל... ובכל זאת אספתי כוחות והמשכתי להיאבק למענך יתברך... עשיתי את זה עוד לפני שסינוורת את העולם 
מאור תורתך ו"היה והראית לעיני כל "מה רב טובך אשר צפנת ליריאך..." אני לא חיכיתי לרגע שתפקח לנו את העיניים ב

ביום ההוא לא יהיה עוד אור יקרות וקפאון", כן... יבא יום ודברים המכוסים מכם בעוה"ז עתידים להיות צופים בעוה"ב... 
אבל אני לא חיכיתי לבהירות הזו... אני ישבתי מול מסכת יבמות ושברתי את הראש וגם את השיניים למענך יתברך... אני 

מרגישים מתיקות ועריבות טוב התורה ואז כולם יהיו משתגעים  כןתע פתאום יהיו כל בני אדם לא חיכיתי ליום הזה שבפ
ומתלהטים אחריה... לא חיכיתי ליום שכולם יהיו פתאום מסוממים על התורה... לא!!! אני ישבתי פה מול הגמ' בסוף זמן 

ה והמתתי את עצמי עליה... זכיתי להקדים גם כשלא היה טיפת חשק... ולא עזבתי... לא פרשתי... המשכתי לדבוק בתור
אותך אבא שבשמים!!! זכיתי להפגין לפניך נאמנות עוד לפני שהתברר שזה כ"כ שווה...  אז זהו!!! שהרבש"ע לא ישאר 
חייב... ויום אחד בהיר "זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל..." יום אחד ה' יופיע מול כל אותם יהודים שהסכימו לתת אימון... 

וא יזכור חסדו ואמונתו!! הוא יזכור את הנאמנות שלנו... את הנכונות שלנו לעבוד אותו יתברך גם בלי פידבק... גם בלי וה
מי יודע כמה זמן שעוד -לימוזינות... וגם אם קול מגדפים ומחרפים מאי אהני לן רבנן... ולא נותר לנו אלא לנצל את ה

ונות לתת לה' גם ללא פידבק!!! לחטוף עוד מעשים טובים... ועוד שעה עסק נותר... לחטוף עוד נאמנות... לחטוף עוד נכ
התורה בעמל ויגיעה... ועוד שבריר רגע של עמידה בניסיון... רגע לפני שהמניה הזו תמריא לשחקים והנאמנות הזו תהפוך 

 ללא רלוונטית!!! לנצל הזדמנות אחרונה לתת!!!! לתת לה'!!!
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 בקרוב ממש

 .שאלון למתחילי מסכת יבמות.
 יש לי מתנה בשבילכם... יש לי שאלון מעניין שעקרונית

השאלון הזה אמור להיות רלוונטי רק כשנסיים את המסכת 
בעיתו ובזמנו... אבל הגעתי למסקנה שאדרבה... הרבה 
יותר יעיל ומומלץ להביא את השאלון כבר עכשיו... 
שהשאלון הזה יעמוד לך מול העיניים כבר עכשיו... עכ"פ 
אתה אמור לענות על השאלון הזה במעמד הסיום על 

 אז תעדכן את התשובות לפי הענין.. מסכת יבמות... עד
ובכן: לדוגמא... נתחיל מהשאלה הראשונה: איזה הדף היה 
לך הכי הכי קשה במסכת יבמות??? אם נשאיר את השאלה 
הזו לסיום של מסכת יבמות אתה תצטרך לקמט את המצח 
ולנסות להיזכר... אז זהו שלא!!! אני מביא לך את השאלה 

שה שלמדת בס"ד תזכור לסמן הזו כבר עכשיו... וכל דף ק
אותו כאופציה שאולי היה הדף הכי קשה... ותהיה כמובן 
ערוך להתפתחויות... לך תדע... עוד יכול להגיע דף שאתה 
תגיע למסקנה שהוא עוד יותר קשה... בקיצור: תתבשל עם 

 זה... תבנה את התשובות על השאלון תוך כדי...
מאיזה דף  ניה:השאלה השאז זו היתה השאלה הראשונה... 

ואילך הרגשת שנכנסת לשוונג והתחברת בכל נימי נפשך 
 ליבמות???

האם אתה יודע להצביע על דפים מסוימים  שאלה שלישית:
במסכת שנשאבת אליהם ופשוט לא יכולת לסגור את הגמ' 

 מרוב גישמאק?? 
)אל תחכה לסיום... אם יש לך כזה דף תסמן אותו כבר עכשיו בכרטיס 

  זכרון(
באיזה דף או דפים במסכת יבמות... היה לך  ה רביעית:שאל

בדיוק יום קשה או שבוע שבועיים קשה... והיה לך קשה 
מאוד לעזוב הכל וללכת ללמוד ובכל זאת התאמצת והרי 
הדפים האלו הם בגדר תורה שלמדתי באף?? אני מתכוין 
לדפים האלו שאתה רק רואה אותך... זה מציף לך איזה 

)כידוע: אין דבר של תורה שלמדתי באף  נוסטלגיה עמוקה
נוסטלגי יותר מדף גמ'... אין דבר שיכול להחזיר אותי לתחושות כמו 

 0.22מפגש עם דף גמ' מהעבר... הדף שלמדתי בליל ל"ג בעומר בשעה 
בלילה... לנצח זה יחרת אצלי ברקע של הסירנות והמסוקים של קרבנות 

אצלי עם ריח של אלכוג'ל... אז מירון.. ופרק ראשון של שבת לנצח יחרת 
 זהו... שאני מתכוין לזה...( 

הכי קלים  לךאיזה דפים מבחינתך היו  שאלה חמישית:
 במסכת??

איזה דפים במסכת יצא לך ללמוד  שאלה ששית:
בסיטואציה יוצאת דופן... אם זה ברכבת, או בהמתנה 

 0.22הסקנדל של ערב פסח, או בשעה בקופ"ח, או באמצע 
לפנות בוקר לאחר החתונה של... או בשכרות של פורים 
וכו' וכו'... בקיצור: תציין דפים שאותם למדת לא כ"כ 

 "בשבתך בביתך" אלא יותר "ובלכתך בדרך..." 
תציין את ימי השפל של מסכת יבמות...  שאלה שביעית:

בר גומרים... שהתחלת לדפדף בחוסר עניין ולראות מתי כ
 ומתי זה חלף לך?? 

איזה דף ממסכת יבמות זכית לחזור עליו  שאלה שמינית:
הכי הרבה פעמים... או במקביל: איזה דף אתה הכי זוכר 

 אותו?? 
אם אני אשאל אותך בסיום של  בקיצור: כל השאלות האלו...

מסכת יבמות זה יהיה מאתגר... אתה תצטרך יותר מידי 
.. ובינינו... אז זה כבר פחות רלוונטי... להתאמץ כדי להיזכר.

זה כבר יהיה נוסטלגיה... אבל אם השאלון הזה יעמוד לפניך 
כבר עכשיו!!! אני חושב שזה יכול להיות אטרקטיבי!!! אז 
יהיה דף אחד קשה במיוחד.. בסדר... בשביל זה הוא כבר 
מסומן אצלי באופן רשמי בתור הדף קשה של המסכת... 

 לי בצורה חיובית!!!והוא מסומן אצ
אם היה לי יום קשה או שבוע קשה בלימוד... בסיידר... אז 
מסומן אצלי... יש לו את המשבצת שלו... זה לא שקשה לי 
ודי... אדרבה... זה יהיה היום או השבוע שזכו להיכנס 
למשבצת של תורה שלמדתי באף... גם על זה אני אחגוג 

 בסיום... 
אותו איתך... תשים אותו כמו  תגזור את השאלון הזה!!! קח

סימניה בגמ'... ותעדכן את עצמך בשעת מעשה לפי 
ובעזה"ש בח' בתמוז תתקבלנה תשובות קולעות העניין... 

וחדות וברורות... כל המסכת תעמוד לפניך... כל דף 
מה והסיטואציה שלו... היותר נחמדה או היותר קשה... 

 .שבטוח אנחנו הולכים על זה!!! בשעה טובה



“ 

 

 באחד באדר משמיעין על השקלים...
אנחנו כעת בעיצומו של חודש העיבור... חודש אדר ב'!! החודש הששי ברציפות של החורף!!! 

דש נוסף בישיבות... עוד חודש נוסף במוסדות... ולכולם זה קצת... המשמעות היא שיש כאן עוד חו
 קצת קשה!!! 
 כברארוך בלאו הכי... חמשה חודשים זה  כברחודש נוסף... אלא החורף עצמו  עודזה לא סתם 

זה כבר קשה לרוב האנשים...  עוד!!! עוד חודש...הרבה... וברגע שלא זו בלבד אלא מוסיפים על זה 
אז הישיבוחר שלנו שכבר די... אין לו כח... הוא ב"ה  ה"יריבים" שלי... אוהבי השגרה המושבעים()כמובן חוץ מ

הוכיח את עצמו... ואם עד עכשיו החזקת מעמד ועשית שטייגן.. ה' יתן לך כוחות לסיים את הזמן 
אותם  מתוך ברען... אז הבחור ישיבה עוד יסתדר...  אבל אני רוצה לדבר כעת על מישהו אחר... על

ולמה       עוד!!! עוד חודש נוסף!!אלו שנושאים בעול!! בעול הכספי... הפיננסי!! בעול הכלכלי של 
 חשוב לי לדבר על זה?? 

כי פעם לא הבנתי את זה!!! למה הבנתי למה קופת העיר עושה עסק מחודש העיבור... מה... חודש 
וד את כל חודשי השנה... לא יכול לשרוד יותר או חודש פחות... זה הסיפור?? נו... מי שהצליח לשר

עוד חודש אחד?? גם בישיבה שלי... היו שנים דחוקות שמנהל הישיבה היה מבקש בעדינות 
ממארגני הת"ת אם הם מסכימים שהמגבית השנה שלפני פורים תלך להוצאות של הישיבה 

לא מספיקה בשביל  בחודשים הקשים האלו... והיה לי קשה להבין את זה... הרי המגבית של הת"ת
להחזיק את הישיבה... אז בשביל מה לאסוף כסף... רק בשביל אחזקת הישיבה בחודש הזה?? 
מה... מה יש בדיוק בחודש אדר שבדיוק כשאנחנו יוצאים לאסוף כסף... בדיוק אז מנהל הישיבה 

? מה נזכר שקשה לו?? אם הוא הצליח לשרוד את כל השנה... שימשיך לשרוד גם את חודש אדר?
 יש בחודש הזה???

פתאום התחלתי  )בהוצאות המינוריות של העלון הזה...(שברגע שטיפ טיפה נכנסתי לתמונה...  אז זהו!!!
 לראות את הדברים בעין אחרת...

זה משהו שמכביד!!! זה מעיק!!!  החודשי!!ו השוטףדבר ראשון: להוי ידוע לך: העול הכספי של  
)אני מדגיש דווקא העול של ק על הראש ולא נותן מנוחה ולא מרפה!!! מחניק!! זה תקוע לך בגרון ודופ

כשמדובר בעול כספי שוטף...  ומעתה:  השוטף והחודשי, למעט קרן הבנין ומעוף של כל התכניות שמעבר וכדו'(
זה שיש פה ושם  'מרווח נשימה'!!!מה שהכי יכול להקל ולתת כח לנושאים בעול... זה מה שנקרא 

ש תשרי איזה שבועיים או חודש של הפוגה שההוצאות לא דופקות... זה מעניק בקיץ או בחוד
כדי להתאזן ולהדביק פערים ולנשום את הנשימה העמוקה לקראת המשך המירוץ... מרווח נשימה 

)זו לענ"ד הסיבה שהלוואה זו מצות עשה כ"כ גדולה... כי הלוואה זה משהו  הסיפור הגדול פה זה המרווח נשימה...

וברגע שיש לך חורף אחד ארוך ר להעניק מרווח נשימה!!! שזו הטקטיקה הכי קריטית בענייני כספים...( שאמו
ארוך בלי שום מרווח נשימה... זה נהיה כמו מונה שדופק... שבוע ועוד שבוע... חודש ועוד חודש.. 

 ואין לך את הריווח שבין פרשה לפרשה... 
 בגלל הרצף הבלתי פוסק!!!החודשים הכי קשים... לכן תמיד!!! בכל שנה חודש שבט ואדר זה 
)מי שרוצה לקבל קצת מושגים... הרי היום מאוד מקובל לעשות וברגע שכעת הגיע חודש אדר ב'.. אז בכלל!!! 

... תחשוב שלמנהל לשבת אחתנפשות  051-שבתות גיבוש משפחתיות... אם יצא לך פעם לברר כמה עולה רק הקייטרינג ל
וצאה הזו כל שבת כל שבת!! וזה דופק... עוד שבוע ועוד שבוע... כשקולטים את זה פתאום מבינים למה ישיבה יש את הה

הנהלת הישיבה מתעקשת להקדים לסיים את הזמן בישיבה לפני שבת... או לאחר את תחילת הזמן ליום ראשון שאחרי 
... מה שנקרא "דבר שיש בו רוח חיים שבת... כי כל שבת בישיבה זו הוצאה משמעותית בפ"ע שהיא לא בטלה בשישים

והיות ועד שלא הכרתי את זה מקרוב לא הבנתי את זה... לכן אני מרגיש צורך  ואפילו באלף לא בטיל..."(
שתדע שזה מה שעובר על מחזיקי תורה בתקופה הזו דייקא!!!! קורא יקר...  -לשתף אותך

פים כסף למוסדות התורה!!! כי זה בקיצור: לא לחינם נהיה מושג יהודי כזה שבחודש אדר אוס
אתה היהודי היקר שקורא שורות אלו... תעשה משהו עם  אני פונה אליך!!!הזמן הקשה..  אז 

המידע הזה... תעביר את המידע הזה הלאה... תתגייס!!!! תירתם למען החזקת תורה!! תתרום 
התקופות היותר קשות  למוסדות תורה לתת להם גב תומך ובעיקר דווקא בתקופות האלו... כי הם

 בשנה... 
--- 

עכשיו: תוך כדי שאני כותב שורות אלו... אני פתאום בהלם מעצמי... כי אני מוצא את עצמי 
לאיזה  ו... ורגע... בעצם לאן אני חותר??מקדיש מאמר מיוחד לנושא של צדקה והחזקת תורה!!! 

לגייס אותך שתעזור לי להגיע מוסדות אני כעת הולך להתרים אותך?? לאיזה מצי'נג אני חותר 
ליעד?? לא!!! שום דבר... אני בהלם מעצמי... מה... יש כזה דבר?? האם שייך כזה דבר לעורר על 
החזקת תורה בלי לסיים עם איזושהי פניה אישית שאנא... תעזור לי להגיע ליעד?? האמת היא 

המאמר לראות לאיזה קישור  שאני מתקשה להאמין לעצמי... בינינו... נכון שאתה כבר פזלת לסוף
אני רוצה להפנות אותך?? נכון מאוד ברור לך שאני חותר לאיזשהו כולל או מוסדות תורה וחסד 

אני אמנם כן מדבר פה על צדקה  אז זהו שלא!!!! ממש לא!!שהחלטתי להתרים פה לטובתם?? 
ת העיניים ימינה והחזקת תורה בפרט בימים אלו... אבל למי??? זה כבר עניין שלך...  תפקח א

 ושמאלה ותראה מי צריך תמיכה... 
ואגב: אם כבר... אני כן מוכרח בהזדמנות זו להודות מעומק עומק לב לכל אלו שלפני ג' חודשים 

בזכותם יש לי כעת  שבזכותם!!הרימו הו"ק צנועה או תרמו וממשיכים לתרום להוצאות גיליון זה... 
ולא בר( שאני מסוגל לכתוב מאמר על החזקת תורה את הישוב הדעת )וה"מרווח נשימה" המדו

)אמנם לא שיווקי לכתוב כזה דבר... כי לך תדע... לא!! אני מודיע מראש. לא לגיליון אז נדברו!!!  בשבילי!!!
אולי אנשים יבטלו את ההו"ק מהגיליון כי הם יראו שאתה כבר מסתדר... אז זהו!! שאני בס"ד מסתדר אבל בזכותכם... 
בקיצור: לא מקובל עלי הגישה שאתה חייב תמיד לשדר שאין לך כסף ואתה רגע לפני קריסה... כמובן שתמיד אפשר לתרום 

בזכות כל אותם שותפים בעול... יש לי כעת את הישוב  (-ויש בשביל מה... אבל לא על זה באתי... עכ"פ
תורה אחרים שההוצאות הדעת להטריד את עצמי )והלוואי ואצליח גם אתכם( בייחס למחזיקי 

 שלהם הרבה יותר גדולות משלי!!! ונו... קדימה... תתרמו... תרתמו..
שלמרבה האבסורד... דווקא הנושא של צדקה והחזקת תורה צריך  אגב: הגעתי למסקנה מעניינת:

 ולמה זה אבסורד??הרבה חיזוק!!! 
כ הרבה מגביות והתרמות וישראל כי על פניו... זה הנושא האחרון שצריך חיזוק... כי יש בלע"ר כ"

אבל לא!!! קדושים נתבעים ונותנים... אז במושכל ראשון אין צורך לעורר ולחזק בנושא הזה... 
שכל מי שכבר מעורר על החזקת תורה נאלץ לפנות בנימה  במחשבה שניה פתאום אני קולט

טהור של חיזוק  אישית לדאוג למגבית שלו... כך שבשורה התחתונה אף אחד לא שומע פה צליל
בצדקה ובהחזקת תורה... הנימה האישית מאוד גונבת את החיזוק הטהור של זה... אז הנה... אולי 

 זו ההזדמנות...

רבותי: החזקת תורה זו ההגנה שלנו בפרט בימים אלו!! גדולה צדקה שמביאה רפאות 
ד ביעד של המצי'נג... )מה שבטוח... אם כן הייתי צריך לעמולעולם... אין כאן המקום להרחיב... 

 הייתי מוצא מקום להרחיב... ודו"ק(
--- 

כפי שסיכמנו אני לא אומר לך למי לתרום... אבל אם יש לי כן מה לומר לך בנושא הזה... 
 01-בינינו... אם אתה שומע לי... תחפש דווקא את הכולל הקטן הזה בשכונה עם ה

יק את הכולל שלו במסירות נפש אברכים וכדו'... כן... הראש כולל הצנוע הזה שמחז
שקל... תצמד דווקא למחזיקי תורה  0111ובעקביות וקורע את עצמו להשיג מידי חודש 

החלשים יותר... דווקא אצלם ניתן לזכות ב"ברוך אשר יקים את דברי התורה" יותר מכל 
כי היום בכל תחום הרשתות הענקיות מובילות וכולם נדחקים  ולמה??מקום אחר... 

ה... אם היתה פעם מכולת שכונתית שגדלנו עליה... היום איפה... הגיעו כמה רשתות לפינ
מזון ענקיות והמכולת נסגרה מחוסר עניין... פעם היתה חנות ספרים עם כיפות וגמרות 
ומזוזות... והיום יש כמה רשתות גדולות וזהו... תם עידן החנות ספרים של פעם... ככה זה 

 ט בכל תחום... במפלגות... וככה זה כמע
 טוב... כל זמן שזה קורה במשק ובשוק העבודה שיהיה... 

 אבל לא יתכן שזה יקרה גם בייחס לעולם התורה!!!! 
לא יתכן שפעם היה כולל אברכים צנוע ושכונתי ועסקו שם בתורה  ... והנה נפתחו כמה 

ת לרשת ענקית רשתות תורה גדולות וידחקו אותם לפינה... עד כאן!!! אין לי שום התנגדו
של כוללים... ברור שזה דבר נפלא וחובה קדושה לתרום להם להרים קרן התורה... אבל 
לא על חשבון המקומות תורה הקטנים והצנועים!!! לא יתכן שמקומות תורה הקטנים 
ישארו ללא תרומות וללא הוראת קבע בגלל שאין להם את השיניים ואת התקציבי עתק 

ת עם מצי'נג שהרשתות תורה הגדולות יכולות להרשות לעשות פרסומות ענק ולצא
 לעצמם...

 אדרבה!!! אם אתה שואל אותי מה זה החזקת תורה הכי אמיתית??
זה בראש ובראשונה ללכת לבית כנסת שממול הבית שלך ולפגוש שם את הכולל אברכים 

אומר?? ואם הכולל הזה לא שייך לשום רשת כוללים... מה זה  )וכ"ש אם הוא חדש(הותיק 
תורה  ואני בעד!!!זה אומר שהחטא היחיד שלו שהוא לא יודע לשווק את התורה שלו... 

זה לא משהו שמשווקים אותו... עסק התורה זה משהו צנוע... לא כתוב בשום מקום 
  )אדרבה... אם כבר, תורה הולכת עם צניעות(שתורה זה משהו שאמור להרשים מישהו... 

. סו"ס בדור שלנו צריך הרבה רעש וצלצולים ומצי'נג לך תבנה מדינה.. רק מה???
ופרסומות... טוב... אז בשביל זה הרשתות הגדולות של התורה נאלצו ללמוד איך לעשות 
רעש וצלצולים וב"ה יגדיל תורה ויאדיר ותורמים להם... אבל מי ידאג להחזקת תורה של 

דים צנועים ופנימיים הכולל הקטן והצנוע שבפאתי השכונה?? בשביל זה יש מעט יהו
ששייכים לשפיות של פעם ולא מתרשמים מחיצוניות והם לא זקוקים לרעש 
וצאקאלקות... ואם אתה אחד מהאנשים הנדירים האלו אז אנא ממך... את התרומות 
שלך תשמור דווקא למקומות תורה הקטנים האלו... ואדרבה... דווקא בגלל הצניעות 

 מיכה...שלהם תתמסר אליהם במלא הגב והת
אני באופן אישי חושב שיהודי שיש לו חמימות לתורה... אמור דבר ראשון לעשות סבב 
וסקירה בשכונה... מה הם מקומות התורה המקומיים שנמצאים כאן ברחוב ובשכונה 
שהם תכל'ס... החומה שלנו!!! הם אלו שמגינים על השכונה שלנו בתורה שלהם... קודם 

עוד לפני שהם פונים אליך!!! ולמה?? כי לתרום למקום לפנות אליהם ולתמוך בהם... 
תורה השכונתי זה אינטרס שלך!!! זה תקציב הבטחון שלך... וממילא אתה צריך לרוץ 

)בפרט שכפי שהקדמתי... המחזיק תורה הקטן הוא מתבייש ויש לו אחריהם לפני שהם רצים אחריך 

ה שבשכונה שלך... עכשיו תתפנה אחרי שסיימת לתרום למקום תור פחות אומץ לפנות אליך(
לרשת הארצית של מוסדות וכוללים שהם יבואו ויתרימו אותך... סו"ס הם לא מכאן... הם 

 באמת צריכים לבא ולהתרים אותך ולשכנע אותך כדי שתדע במה מדובר...
 אבל כשמדובר בלומדי תורה של השכונה... הם צריכים לבא אליך??

שר לחיות בשכונה שאין קול התורה נשמע בה?? מה... מה איתך... מה... נראה לך שאפ
חשבת לקרא את המגילה בי"א י"ב י"ג כמו בני הכפרים?? למה לא? כי אתה מבין שיש 
 פה עשרה בטלנים שעוסקים בתורה... וזה מה שנותן לכפר שלך שם של עיירות גדולות!!! 

ולל הזה פחות אדרבה.. ככל שהמקום תורה הקטן פחות מרשים... ככל שיש לראש כ
תמונות ומצגות להרשים אנשים זרים שלא מחוברים... וממילא רק אתה יכול לעזור... 
אתה שמבין עניין ויודע שתורה לא שייכת לתמונות מרהיבות של מלא מלא... דחוס 
דחוס... מי יתרום לראש כולל שלא יודע לשווק את התורה שלו וטוב שהוא לא יודע... 

וק את עצמה.?? התורה זה משהו צנוע... שנדרש ממני וממך ממתי התורה צריכה לשו
להבין את הכח העצום שטמון בה ולהירתם לזה... כן... תכניס את עצמך לזה... תן כתף... 
תחפש דווקא את הכולל שעוד רגע נסגר כי כשל כח הסבל ותזכה להקים!!! להקים את 

ודשי... פחות לנברשות ולמודים דרבנן... כי )וכמובן!!! תתמקד בשוטף!!! תתרום לחדברי התורה הזאת. 
שוב... לזה יש שוק יותר גדול... יש יותר אנשים שמוכנים לתרום למבני קבע... מאשר אנשים שיודעים להעריך 

 מה זה שעה של תורה!!!(
סו"ס אנחנו צריכים הרבה ישועה בתקופה הזו... צריכים להינצל מחבלי משיח... ועל 

"ולי מה יקרו רעיך קל מה עצמו ראשיהם... אספרם מחול ילים: לומדי התורה נאמר בתה
כתוב כאן שיש כ"כ לומדי תורה שאם נספור אותם זה יותר מחול... והגמ' בבבא  ירבון"!!!

בתרא שואלת במקום: וכי ממתי יש כ"כ הרבה עמלי תורה??? עונה הגמ': שהכוונה היא 
עשרה אברכים... לא רציני... לא לזכויות שלהם!!! כלומר: יכול להיות לך כולל של 

מרשים... לא מיוחד... אבל הזכויות שלהם הם כמו חול... והגמ' מסיימת ואומרת: שלא 
לחינם תלמידי חכמים נמשלו לחול... מה חול מגין על הים כך ת"ח מעשיהם מגינים 
 עליהם... כידוע: ההגנה הכי טובה במלחמה זה שקי חול... עמל התורה זה כח עמיד כמו
שקי חול... כשאתה זוכה לעסוק בתורה או לכה"פ להחזיק תורה יש לך שקי חול מוכנים 
לעת הצורך שישמרו על כולנו ויצילו אותנו מחבלו של משיח ונזכה במהרה לראות בשוב 

 ה' ציון....
 

1 



ין.■

י ר ב ח ד ״ י ש
ר התורה שר רשכבה״ג ממרן ג י ח״ה ק ס ב י נ שליט״א ק

 ויקרא-זכור פרשת 465 מס' גיליון
עשירית שנה תשפ״ב

 בפקס הגליון לקבלת
 שבוע מדי לחייג יש

073-3518015 למספר:
: ■

y

י ^ נ י נ ע ה מ ש ר פ & ה <

השוגג על עדים אין דבר העלם בפר
 אשר החטאת ונודעה דבר... ונעלם ישגו ישראל עדת כל ואם

י׳׳ד( - ג”י )ד׳ >עלי̂י חטאו
 החטאת, ונודעה הלשון כתוב דבר, העלם בפרשת כאן דווקא מדוע

 חטאת )נשיא, מקומות בשאר ואילו מעצמם, להם שנודע דמשמע
 דמשמע כ׳׳ח( ג,”כ ד' )ויקרא 1חטאת אליו הודע w הלשון יחיד(

 אחרים? י”ע כשנודע גם
רבינו: וכתב

 שנודע להיות יכול מעשה, בשגגת דחייב מקומות שאר כי לומר, יש
 ששותק שמדובר שם תוספות ועי' ב' א”י )כריתות עדים ידי על לו

 ההלכה נעלם אם דוקא מביאין דבר העלם פר אבל מכחיש(, ולא
 שחזרו מעצמם רק הטעות להם שנודע להיות ומוכרח מהסנהדרין,

מאחרים. ולא מעצמם שנודע החטאת, ונודעה וזהו בהם,
מטוביך( )שבענו
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 שנה: מאה אחרי לראשונה

 הקמיעות את מברך שליט״א ת”שה מרן רשכבה״ג
הרבנים: ועד לתורמי שיחולקו

 ח”הגר מרן התורה שר רשכבה׳׳ג ידי על התברך קמיע כל .1
 .3 ש,”יר סופר בידי קלף על כתוב קמיע כל .2 א,”שליט קניבסקי

 ישעיה רבי הושיע ידה שעל מהמקורי מדויק העתק הוא הקמיע
 , הטבע מעל ובישועות עליונה בשמירה ישראל את מקרעסטיר

 מקולומיא הלל לרבי הלל בית ת”שו בספר הוא המקורות אחד .4
 6000 מס' לקרן יוקדשו התרומות כל .5 ס,”החת תלמידי מגדולי

 רעבים, ילדים אלפי להאכלת ק”בארה צדקה לעניני הרבנים בועד
שר ניתן הבית עד המקורי הקמיע לקבלת  הרבנים לועד להתק

1- 800- 22- 36-36
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 דתניא ויקרא בספר מתחילין טעם מה תק׳׳ח: סימן ויטרי מחזור
 בטהרות ויתעסקו טהורים יבואו וכו׳ לתינוקות מתחילין יוסי ר”א

 מרגילין מה ומפני לפני. קרבן הקריבו כאילו עליכם אני ומעלה
 תורה. של בנתינתה מצינו שכן לומד. כשהוא בגופו לנענע אותו
 וינוע העם וירא

מלמדים. מקבוצת שונות שאלות
 וסיפורים מוסר דברי ידברו השיעור בזמן שהמלמדים נכון האם א.

תורה? לביטול הדבר נחשב לא האם ישראל, מגדולי
 הגרמ׳׳י ורבי מורי ידברו. בזה, ענין רואים אם הצורך. לפי הכל

 צורך שראה במה מוסר, הרבה השיעור באמצע דיבר גם ליפקוביץ
לדבר. וענין

 וכיוצא גיהינום שמים, עונשי על התלמידים עם לדבר נכון האם ב.
 בוודאי )א.ה. בוודאי התלמידים. את שישבור לחשוש או בזה,

לדבר(.
 טוב? שילמד לעודדו אפשר כיצד בכישרונות שחלש תלמיד ג.

 שלא חכמה[ ]בדרך לו לומר וגם דרגתו. לפי מוסר אתו ללמוד
דשמיא. בסיעתא להצליח יכול ביותר החלש הילד גם כי יתייאש

 אם ס?”הש לידיעת שאיפה בתלמידים להכניס הדרך מהי ד.
הילד. על משפיע זה כזו אוירה בבית רואים וכאשר

 תפילה שיתפלל לכך הילד את מכוונים וכיצד אומרים מה ה.
בכוונה?
 המלות, פירוש בה לכוון לחנכו ראשונה, ברכה עם אתו להתחיל

בכוונה. הכל לברך יתרגל כך ידי ועל
 כדי לעשות יש מה ”בזקן נער ירהבו” של מצב ישנו זה בדור ו.

 וצריך להכותו. צריך זה על לפעמים, בזה? יכשלו לא שהילדים
זה. על מוסר ללמוד

 שלא המורים ישראל מגדולי יש אינטרנט, שיש מבית שבא ילד ז.
 נכשלים? שהוריו במה הילד אשם מה שואלים אנו ת,”בת לקבלו
 כך ידי על אבל אשם, לא הילד אם שגם סבורים הללו, ישראל גדולי

יכנעו. הם ובסוף מביתם, הטרף המכשיר את יזרקו ההורים
 להחמיר דין לבית רשות ויש ו”ס ד”של סי' ד”יו א”רמ עי' א.ה.
 מבית בניו את ולגרש ימות... אם יקבר ושלא בניו, ימולו שלא עליו

הדין. עליו שיקבל עד הכנסת, מבית ואשתו הספר
משאלותיך( )כל

 המנות משלוח
השנה! בכל בבית אור שיתן

 25*25 ענק אלבומי פורמט
 המובחרות, הספרים בחנויות להשיג ניתן

 כמויות לרכישת
 מנות משלוחי / מתנות עבור

 מיוחד במחיר להטבעה אפשרות עם
 053-41-30-502 לחייג: נא

 מוזל במחיר להשיג ניתן
053-3145900 שי״ח״: דברי” במערכת
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מ0 עונים מ1נ*1ד
הדורות גדולי על
ונדירות! חדשות עובדות חדש!

ר דו ם מ ת שני ו י נ מו ד ת - ק עו בו ש ם ל אי ב "׳ ה ה עז ב
ת ש ר  אדר(. א”)י ׳הרוגוצ׳ובער זצ״ל ראזין יוסף רבי הגאון התורה שר - צו פ

ת ש ר י פ נ מי  ב׳( אדר ט”י )ירד ירושלים ע,”זי זוננפלד הגרי״ח מרן - ש
ן ו לי ח ג ס ל - פ ד ג  ניסן( ט׳ )ירד ומשפחתו ל”זצ לוין אריה רבי צ”הגה אודות - מו
 ל“להנ הקשורים ומעשיות עובדות תמונות, מסמכים, הנאמנים מקוראינו לקבל נשמח

ן או ג ל ה ו ד ג י ה ב ד ר ו י ד ק ס ר ב ו ל פ " צ ז *,ר ז ' בי נ ו ב( פ (

טילים יפלו לא
 היה המפרץ', 'מלחמת תקופת אדר, - שבט חודשי תשנ״א, בשנת

 איים הוא עיראק, נשיא הצורר של אימתו מפני בחרדה העולם
 כוחות ישראל, ממדינת חלקים שישמידו כיימים טילים לשלוח

 לכל מוכנים להיות הציבור לכלל הורו מאוד שחששו הבטחון
 הבית, אטימות על והמליצו פנים מסיכות לציבור וחילקו תרחיש,

 הוראות. שלל ועוד מהבית הערב בשעות לצאת ולא
 מחרדה. נפשם את ידעו ולא מאוד, מבוהל היה כולו הציבור

 מלא בבטחון ואמר בציבור, רוגע ונסך שליט״א, רבינו קם אז או
 במסיכות, צורך אין טילים, יפלו לא ברק ''בבני כי שואל, לכל

 רבנים וגם בהפתעה, התקבלו דבריו לפורים'', אותם לשמור יש
 לא מדבריו ודבר בפיו היתה ה' עצת אך עליו, תמהו מפורסמים

 ואכן אחד, אף של מראשו שערה נפלה לא ברק בבני ארצה, נפל
 )ראה תחפושת של מסיכות ולבשו המלחמה הסתיימה בפורים
ל"ז(. פרק אימי בית בספר הרחבה

קדוש מפה ברכה
 על 'שבעה' זצ"ל הגר״ד ישב שבט( חודש )שלהי ימים באותם
 לאחר לנחמו. הגיע שליט״א ורבינו ע"ה, שרה מרת אחותו פטירת
ללכת. נפנה הוא דקות מספר שישב

 והוסיף, אותו, שיברך מרבינו וביקש דוד רבי אליו פנה כאן אך
 ממנו לבקש צריך הכלל, למען אחריות כזו עצמו על שלקח 'יהודי

 - ראיה עד )מפי ובירכו. רגע, והשתהה מופתע היה רבינו ברכה'.
רבינו(. של שכינו מאיר, יואל רבי

 על לנו הוסיף דוד, רבי של המובהק תלמידו ריינהולד הרי"צ
 באותו אך הייתי, לא אבלים בניחום רבינו ששהה "בזמן האמור:

 ר' הסטייפלר, של הבן פה 'היה לי אומר דוד ורבי הגעתי, הערב
". ! קדוש' 'פה לו שיש וראיתי חיים,

 המלחמה עם בחוץ המצב על התעניין דוד רבי כאשר כן ''אחרי
 אומר, חיים רבי מה לו סיפרו לקדמותה, הישיבה תחזור ומתי וכו'

 שהוא הדברים בין אבל זה, את אמר הוא לי גם דוד: רבי והשיב
עליו''. לסמוך אפשר אז קדוש', פה לו שיש 'ראיתי אמר

 ל”זצ הגר״ד מרן של נדירה תמונה
 ליב אחיו לצידו משפחתית, בשמחה

 מברית עת באותה שעלה קאנטרוביץ
 לקרבו טרח דוד ורבי המועצות,

 שנות בעשרות ממנו שנמע מה וללמדו
 הסובייטי השלטון

 )נואם( פוברסקי הגרב״ד ליבוביץ, הגרח״ש מימין: עוד נראים
לרר( ש. )צילום:

^ הכנסת, בבתי פלום" דנדרים ״קהילות" במכשירי גם לתרום ניתן ^
 בטלפון: אד שי״ח; ׳דברי ובחיפוש נוספות׳ ׳קופות לחצן על ללחוץ יש

 2586 שלוחה- 03-7630585 פלוס נדרים
J___________4310שלוחה- 073-2757000 ?הילות___________V

 נראים בה שגרתית, לא תמונה
 פוברסקי, דוד רבי לשמאל: מימין

 שך הרב שטינמן, ליב אהרן רבי
 אלתר רי"א האדמור )עומד(,

מגור,

מהרגילות לשנות לא
 הימים בתפילות הישיבה של ציבור השליח דוד, רבי אל נכנסו פעם

 המשגיח להבחל"ח עם שליט"א אייזנשטין צבי הג"ר נוראים
 שמנגנים מקומות כמה יש כי ושאלו זצ"ל גינזבורג אליעזר הג"ר

 את לכאורה לשנות ויש הפייט, כוונת את שמשנה באופן בפיוטים
הישיבה. בני של הרגילות

 'וצוה כן ואחרי ויהי', שח הוא מרבבה, 'דגול לשורר שרגילים וכגון
 הוא הנכון כי הפייט כוונת היפך וזה הלאה, וכן לנצח' זכרו ונבראו

 ויהיה שח 'הוא הבאה והפיסקה מרבבה', דגול ונערץ 'גבור לומר
הלאה. וכן ונבראו', וצוה
 'וכל בניגון לשורר רגילים משפט, ביד האוחז בפיוט כן כמו

 ובקטע נסתרות', גנזי ובודק הבוחן אמונה קל שהוא מאמינים
 משחת', ופודה ממות הגואל כליות, בוחן שהוא מאמינים 'וכל הבא

 מאמינים וכל משפט, ביד 'האוחז לומר הוא הנכון הסדר ואילו
 נסתרות גנזי ובודק 'הבוחן שאחריו הקטע וכן אמונה', קל שהוא

 ביתא באלפא הפייט ייסד כך כי כליות' בוחן שהוא מאמינים וכל
 מהשבחים אחד כל על מאמינים שאנו הקב"ה, של שבחו המתאר

הוא. שכן
 אבל בטענתם צודקים שהם והשיב השאלה את שמע זצ"ל הגר"ד
 ואמר קניבסקי. הגר"ח את לשאול יש לשנות אם להכריע בשביל

 אין אם ויודע התורה בכל בקי הוא כי הראשון לדבריו, טעמים שני
 בשמים. מקובלים דבריו כי והשני לשנות, שהיא כל בעיה
 הורגלו שכבר כיון אבל צודקים שהם והשיב אליו הלכו הם ואכן

 )מפי ס"א(. תרי"ט סימן רמ"א )עין לשנות כדאי לא כן לשורר
 העיד שליט"א שטינמן והגר"ש כהנמן, והרא"ל פוברסקי, הרא"צ
העובדא(. את שזוכר

 מצוה בר בשמחת משתתף רבינו
 ע"ה, ברמן הרבנית אחותו לנכד

זצ"ל הגר"ד מרן משמאל:

 igo533145900@gmail.c0m ^ קשר: ליצירת
*f ברק בני 52 הנשיא יהודה רבי 
@053-3145900 ^077-2092005

' ■ " f רשות(. ללא להעתיק ואין הזכויות כל את לעצמה שומרת שי"ח" "דברי וארכיון )מערכת )
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