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ליהודים היתה 
אורה ושמחה

אנחנו רואים שעיקר ההתעסקות עם יום ההורים היא דווקא אשל נשים 
וילדים. הילדים מגיעים לשיא השיאים שלהם ביום ההורים, הם מקבלים 

'הורים געלט' – דמי הורים, הם אלו שמתחהשים בתחהושות שבעוניות 
וססגוניות, הילדים הם אלו שמכים בהמן בקול שמחה והמון חוגג, מה 

שלא עושים בשום חג אחר כזה עסק דווקא מהילדים

הגה"ש רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א בשיחה מרתקת לקראת ימי ההורים,  
למה בהורים שותים יין? והחג המיוחד דווקא של הנשים והילדים

לקראת ימי הפורים, ביקשנו לשוחח עם הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ 
הכוונות',  'טיב  ספרי  ומחבר  השמים'  'שער  ישיבת  ראש  שליט"א, 
'טיב הפרשה' ושאר ספרים. ביקשנו מהרב שליט"א לשמוע דברי 
חיזוק והכנה דרבה לקראת פורים, ואכן זכינו לקבל מלוא החופניים 

מאוצרו הטוב כאשר תחזינה עיניכם מישרים: 
לבסומי  איניש  'חייב  חז"ל  במאמר  דבריו  את  פותח  גמליאל  רבי 
רואים  אנחנו  חז"ל  מדברי  מעניינת:  מאוד  שאלה  ושואל  בפוריא'. 
שיש מצווה מיוחדת לשתות יין בפורים, ולכאורה צריכים להבין מה 

העניין המיוחד בשתיית יין בפורים? 
בפסח אוכלים מצות זכר למצות שאכלו אבותינו כשיצאו ממצרים, 
בסוכות אנחנו יושבים בסוכה זכר לסוכות שבהן הושיב הקב"ה את 
בני ישראל בצאתם ממצרים, בחנוכה מדליקים נרות זכר ל'והדליקו 

נרות בחצרות קדשיך' ולנס פח השמן, אבל איך קשור יין לפורים? 
מומחה  היה  שהמן  לנו  מספרת  הגמרא  שהרי  לומר  חשבתי 
בינלאומית לדיבורי לשון הרע. הוא לא היה סתם רכלן שמספר דברי 
לשון הרע ורכילות, אלא היתה לו מומחיות מיוחדת לומר את הלשון 
הרע באופן שיתקבל על לב השומעים, הוא היה נותן הקדמה, מייצר 
שלאחריו  העסיסי  הרע  הלשון  עם  מגיע  ואז  השומע,  בקרב  מתח 
היה גם קובע קביעה נחרצת שפלוני הוא אדם רע ומתכנן רעות ולכן 

יש לטפל בו במלוא החומרה. 
איך דיבר המן דלטוריה על עם ישראל? הוא בא לאחשוורוש ואמר 

ונופל בתוך הכוס. מה  זבוב  ובא  יין,  יהודי שותה  לו כזה דבר... אם 
הוא יעשה? ייקח כפית, יוציא את הזבוב, יזרוק אותו ממנו והלאה, 
וימשיך לשתות את היין כאילו לא קרה דבר. למה? כי הזבוב מגעיל, 

אז זורקים אותו, אבל הוא לא מטנף את כל היין שבכוס. 
אבל אתה, המלך אחשוורוש, אם תיגע בכוס יין של יהודי, אפילו אם 
לא תיגע ביין עצמו אלא רק בכוס, הוא ייקח את כל הכוס וישפוך 
אותה. למה? כי אתה מגעיל אותם הרבה יותר מזבוב מטונף. נו... מה 
תגיד על זה? אתה חושב שהם יצליחו לחיות לאורך זמן תחת חסותו 
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מרידה  מתכננים  שהם  ספק  אין  שונאים?  כך  כל  שהם  מלך  של 
גדולה נגדך, ולכן "ולמלך אין שווה להניחם", צריכים להשמיד להרוג 

ולאבד... 
האיסור  את  וניצל  בא  שהמן  הגמרא,  מדברי  רואים  אנחנו  כלומר, 
ולכן  ישראל,  עם  נגד  אחשוורוש  את  להסית  כדי  נסך,  יין  לשתות 
אמר הקב"ה, אתה רצית להשתמש ביין כדי להפיל את בני ישראל 

בחרב, ואני אראה לך שהמפלה שלך תבוא דווקא על ידי יין. 
למכה  רפואה  הקדים  והקב"ה  ביין,  ושתי  את  אחשוורוש  הרג  לכן 
על ידי היין שגרם להבאתה של אסתר המלכה אל בית אחשוורוש. 
שהכינה  הראשון  היין  במשתה  עצמו?  המן  נפל  כיצד  מכן  לאחר 
גדול בלב המלך אחשוורוש ושנאה עצומה כלפי  אסתר נפל חשד 
המן, ובמשתה היין השני נגזרה עליו מיתה, והוא נתלה על העץ אשר 

הכין למרדכי. 
גם  שהוא  אלא  הפורים,  ביום  לשמחה  אות  רק  לא  הוא  היין  "ולכן 
חלק מהנס, על ידו היתה הגזירה ובאמצעותו נעשה הנס, ולכן חייב 

איניש לבסומי בפוריא". 

אמנם שתיית יין בפורים זאת מצווה ששייכת אצל אנשים מבוגרים, 
רואים  שאנחנו  היא  האמת  אבל  ילדים,  אצל  ולא  נשים  אצל  לא 
נשים  אצל  דווקא  היא  הפורים  יום  עם  ההתעסקות  שעיקר  בחוש 
הם  הפורים,  ביום  שלהם  השיאים  לשיא  מגיעים  הילדים  וילדים. 
מקבלים 'פורים געלט' – דמי פורים, הם אלו שמתחפשים בכל מיני 
תחפושות צבעוניות וססגוניות, הילדים הם אלו שמכים בהמן בקול 
שמחה והמון חוגג, הם רוקדים ושרים ועושים להם מסיבות ונותנים 
דווקא  עסק  כזה  אחר  חג  בשום  עושים  שלא  מה  ממתקים,  להם 

מהילדים. 
לבישולים  מעבר  הזה,  ביום  כולן  כל  את  משקיעות  הן  גם  הנשים 
חג,  כל  לפני  עושות  שהן  דבר  שזה  פורים,  לקראת  הבית  ולהכנת 
נותנים  מנות,  במשלוחי  מיוחדת  מאוד  השקעה  גם  יש  בפורים 
מתנות לנשים, וכל העסק סביבן בפורים גדול יותר מחגים אחרים 

לאורך השנה. 
והלא דבר הוא. מה כל כך מיוחד בפורים שבו יש כזה עסק מילדים 

ונשים... אני רוצה לספר סיפור וממנו להגיע לתשובה. 
זצ"ל,  הגרי"ז  רבינו  כהונתו של  היה בעיר בריסק, בתקופת  מעשה 
בבית  התפילה'  'טקס  את  'לשדרג'  והחליטו  ה'מתחדשים'  שבאו 

הכנסת. היה שם ראש הקהל שהתאים כמו כפפה ליד לפסוק 'ועשיר 
יענה עזות', הוא החליט שהגיע הזמן להעמיד מקהלה בבית הכנסת. 
הציבור לא התלהב מהרעיון, כי מקהלות היו עושים אצל המשכילים, 
ואיזהו שיעז להמרות את פיו של ראש הקהל, או  זה  אבל מי הוא 

להעיר הערות לגבי ההחלטות שהחליט. 
הלך ראש הקהל ואסף קבוצה של אנשים שאותם הוא מינה להיות 
חברי המקהלה, לקח חזן והעמיד אותו על ידה ה'בימה', במקום בו 
קוראים קריאת התורה. אצל אחינו בני עדות המזרח מקובל מדורי 
לא  האשכנזים  אצל  אבל  הכנסת,  בית  במרכז  עומד  שהחזן  דורות 
היה הדבר מקובל בכלל, וגדולי הדורות עמדו כחומה בצורה על כך 
שלא יעשו שום שינוי בצורת ההתנהלות של בתי הכנסת, כי חששו 
מפני ה'קידמה' הארורה שביקשה לכלות כל חלקה טובה בכרם בית 

ישראל. 
פנה  הוא  שלו,  הכנסת  בבית  שעושים  מה  את  מבריסק  הרב  ראה 
המקהלה  לחברי  ואמר  ל'בימה',  הגיע  המזרח,  שבכותל  ממקומו 
מיד  שתרדו  ודורש  אבותינו  במנהגי  השינוי  על  מוחה  "אני  ולחזן 
מהבימה, שהחזן יעמוד ב'עמוד התפילה' הרגיל כמו שהיה מימים 

ימימה בלי שום שינוי". 
וירדו מהבימה. אבל ראש הקהל  שמעו אנשי המקהלה בקול הרב 
לא טמן ידו בצלחת. גם הוא ישב אצל כותל המזרח, וגם הוא פנה אל 
הבימה, והורה לחברי המקהלה לעלות בחזרה אל הבימה. הם פחדו 
ממנו וצייתו לו. הרב ראה את מה שהתחולל ירד שוב מכותל המזרח 
פעמים   12 הזה  הסיפור  נמשך  וכך  לרדת,  להם  והורה  הבימה,  אל 
שבהם ראש הקהל מורה להם לעלות, הרב מורה להם לרדת, והם 
וכל פעם צייתו למי שנתן להם  וגם מהרב,  פחדו גם מראש הקהל 

את ההוראה האחרונה. 
בין הקהל היו לא מעט אנשים שזעמו על ראש הקהל. הם ראו את 
האופן בו הוא מתחצף לרב קבל עם ועדה והדבר חרה להם מאוד, 
אבל אף אחד לא העז להיות הראשון שמעיר לו על התנהגותו ודורש 

ממנו לציית למרא דאתרא. 
אחרי שהרב הוריד את המקהלה בפעם ה-12, בא ראש הקהל בפעם 
והורה לחברי המקהלה לעלות שוב על הבימה. או אז נפתח  ה-13 
המתפללות  מבין  אחת  ואשה  הנשים,  עזרת  של  החלונות  אחד 
"שייגעץ!  הקהל:  ראש  על  גדול  בקול  ושאגה  ראשה  את  שרבבה 
המרא  את  הרב?  את  כך  לבזות  מתבייש  לא  אתה  איך  פושע! 

דאתרא? תסתלק מפה!!!". 

גליון 'לקראת שבת' יו"ל בחסות 
'אמונה וחסד' דפוס וכריכייה בע"מ 02-6715501

--------------------------------
זיכוי הרבים בהפצת גליון זה 

לעי"נ הרה"ח בנימין ב"ר דוד שבי רוזנטל זצ"ל
נלב"ע ר"ח אב תשע"ו
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"זעקתה של האשה הרעידה את הלבבות, ואז קיבלו אנשים מהקהל 
אומץ והחלו גם הם לצעוק על ראש הקהל שנאלץ לצאת מהמקום, 
והמסורת נשמרה הלאה בלי שום שינוי. על כך היה הרב מבריסק 
אומר, שמכל המתפללים בבית הכנסת דווקא אשה הצילה אותו...". 

כלפי מה הדברים אמורים? הרי הגמרא אומרת שישראל שבאותו 
נוראיות,  עבירות  עשו  הם  ליצלן.  רחמנא  כליה  נתחייבו  הדור 
השתחוו לצלם, נהנו מסעודת הרשע, היו שם חטאים נוספים קשים 
ונוראים, כשהקב"ה גזר עליהם גזירת כלייה, הרי כל משפטיו אמת 

וצדק, אכן הגיע להם הגזירה. 
מה קרה שפתאום הכל השתנה? איך הצליחו מרדכי ואסתר לשנות 

את הגזירה? 
על ידי אשה אחת! אסתר המלכה. היא אמרה דבר אחד ויחיד שגרם 

לכל הסיפור להתהפך לצד השני. "איככה אוכל וראיתי!!!". 
מקום  שכל  אומרת  הרי  הגמרא  למלך!  זה?  את  אמרה  היא  למי 
שכתוב 'המלך' במגילת אסתר הכוונה למלך מלכי המלכים הקדוש 
ברוך הוא. עומדת אסתר המלכה, אשה אחת ויחידה מעזרת הנשים, 
יכולה  לא  אני  וראיתי!  אוכל  איככה  צועקת.  היא  עושה?  היא  ומה 
לסבול את זה. אתה צודק, ריבונו של עולם. אתה צודק, כל משפטיך 
החטאים  על  מאוד  חמור  עונש  ישראל  לעם  מגיע  וצדק,  אמת 
הנוראיים, אני לא מתווכחת איתך, אין לי פה להצטדק לפניך. חטאנו 
עווינו פשענו, מגיע לנו, אבל אני לא יכולה לסבול את זה. אני פשוט 

לא יכולה. איככה אוכל??? 
המילים האלו בקעו את השמים וקרעו את רוע הגזירה. זעקה אחת 
תמימה שבוקעת מעמקי הלב של אשה אחת בודדת, יכולה לחולל 

כזה שינוי עצום. 
עם  מתעסקות  לא  נשים  כי  מיוחד,  באופן  לנשים  שניתן  הכח  זה 
פוליטיקה ותככים, הן לא מחשבות חשבונות כאלו אם זה צודק או 
לא צודק. הן מהלב, מהרגש, אני לא יכולה לשאת את זה! הקב"ה 

שומע את הדיבורים הללו, ופועל בהתאם! 
יש סיפור שרבים מכירים אותו, אבל שווה לספר אותו שוב כי יש 
זה בתקופת מלחמת ששת הימים.  בו מסר מאוד מאוד חזק. היה 
אנחנו גרנו בירושלים, אני זוכר היטב את ההפגזות ואת האזעקות, 

היה פחד פחדים. 
הישיבה  בחורי  כל  התכנסו  ששם  מקלט  היה  מיר  לישיבת  סמוך 
הסמוכים,  מהבתים  שכנים  גם  הגיעו  הזה  למקלט  תהילים.  ואמרו 

בזמן מלחמה. 
פחד!  ושוב,  שוב  נשמעו  נפץ  קולות  האוויר,  את  פילחו  האזעקות 

אימה וחרדה! 
חשבו  במקלט  האנשים  פיצוצים,  של  נורא  רצף  נשמע  והנה 
שהאדמה נבקעת מתחת לכפות רגליהם, הקירות רעדו, פחד מוות 
ריחף בחלל. תלמידי הישיבה ורבניהם זעקו באמירת תהילים והנה 
שומע מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל אשה אחת שצועקת בקול גדול: 
ריבונו של עולם, 14 שנה שבעלי מעגן אותי. הוא ברח והשאיר אותי 

עגונה! 14 שנה של בדידות וסבל, עוני וייסורים נוראיים. כמה צער 
הוא גרם לי!!! ריבונו של עולם אני מוחלת לבעלי בלב שלם על כל 
ישראל על כל הצער  ואתה בתמורה תמחל לעם  לי,  הצער שגרם 

שגרמנו לך! 
לבית  לשוב  לתלמידיו  והורה  שמואלביץ  חיים  רבי  זאת  שמע 
המדרש. חוזרים לשגרה. אמרו לו התלמידים, רבינו, הרי האזעקות 
בסדר,  הכל  חיים,  רבי  להם  ענה  נפסקו!!!  לא  והפיצוצים  נמשכות 
לנו  אין  הגזירה.  את  ביטלה  כבר  שלה  התפילה  בכח  הזאת  האשה 
מיוסרת  אשה  של  ויתור  כזה  דיבורים,  כאלו  לחשוש,  ממה  יותר 

וסובלת, אין לי ספק שאנחנו כולנו יצאנו מכלל סכנה! 
התאספו כאן בבית שלי יותר מ-100 תלמידות אמריקאיות מסמינר 
בירושלים, לשמוע דברי הכנה לפורים, זה המסר שאני אומר להן, 
לנשים יש כח עצום, הן צריכות לנצל אותו, ובזכות נשים צדקניות 

ניגאל כמו שנגאלנו בזכותן בעבר. 

ומה עם הילדים? ובכן רבותי, הילדים הם הרי ה'שפיץ' של פורים. 
מה עשה מרדכי היהודי כשהגזירה היתה בשיאה? הוא אסף תינוקות 
התהפך  תורה,  איתם  לומד  בעודו  תורה.  איתם  ולמד  רבן  בית  של 
העיר  ברחוב  הסוס  על  אותו  להרכיב  כדי  הגיע  והמן  לטובה,  הכל 

בלבוש מלכות. 
סיבות.  משתי  בהם,  ולהשקיע  הילדים  את  להוקיר  צריכים  אנחנו 

קודם כל כי הם העתיד שלנו, אבל לא רק זה, הם גם ההווה שלנו. 
אותם  ומצילים  שלהם  הילדים  על  שומרים  שהם  חושבים  אנשים 
מכל מיני סכנות, אבל האמת שהילדים מצילים אותנו, אנחנו חיים 

בזכותם ועבורם. 
את  לחתן  שמסיים  לאדם  קורה  מה  בחוש:  זה  את  לראות  אפשר 
הילדים שלו? פתאום הוא מתחיל לצלוע מכל הבחינות. מתחילים 
לקבל  בדיקות,  לעשות  לרופאים,  יותר  ללכת  צריכים  להתבגר, 

תרופות. הבריאות כבר לא מה שהיתה... 
בגיל  ילדים,  לחתן  מסיימים  מתי  כי  טבעי  שזה  שיגידו  כאלו  יהיו 
הזה,  בגיל  מתפקד  פחות  כבר  שהגוף  פלא  זה  אין  ממילא  מבוגר, 
אבל רבותי אם תסתכלו מסביב תראו שיש אנשים שמסיימים לחתן 
ילדים בגיל 50 והופכים מבוגרים, ויש כאלו שמסיימים לחתן ילדים 
צעירים  עדיין  הם  בהם,  התלויים  ילדים  להם  יש  עוד  וכל   ,70 בגיל 

יחסית... זאת מציאות ברורה ומוחשית. 
זה כך בגשמיות ובוודאי בוודאי שזה כך ברוחניות. אדם זוכה לחיים 
ארוכים רק בזכות הילדים שהוא צריך לגדל ולחנך ולהעמיד ולחתן 
ולסייע בידם לאחר החתונה כדי שיוכלו לשקוד על התורה והעבודה.
בפורים ראינו שאחשוורוש והמן הכינו צבא ענק, היה להם כח לחסל 
עצום  צבאי  במבצע  מדובר  הרי  אחד.  ביום  העולם  יהודי  כל  את 
ממדים, תנסו לבקש היום מהצבא לצבוע את כל הגלגלים של כל 
המכוניות בארץ באדום ביום אחד, יש סיכוי שיספיקו? צריכים לכנס 
של  מקיפה  סקירה  לערוך  מודיעיני,  דו"ח  ולהביא  מטכ"ל,  ישיבת 
מספר המכוניות וגודל הגלגלים שלהן, לייבא כמויות של צבע אדום, 
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העם אחת זכיתי לשמוע ממנו 'גילוי' מיוחד כשאמר לי כך: "אומר לך דבר 
שלא אמרתי מעודי לשום אדם: יש לי כזו אהבת־תורה, שלהעמים כשאני 

לומד דף גמרא, מרוב אהבה אליו אני בולע אותו ואיני יודע מה אמרתי, 
ורק אחר־כך חוזר עליו עוד העם"... 

הגה"ח ר' ראובן הרידמן שליט"א, על הקירבה האישית וסיהורים 
מיוחדים על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זיע"א 

שנים  לפני  שעד  חסידי,  יהודי  הוא  שליט"א  פרידמן  ראובן  ר'  הגה"ח 
את  קבע  מכבר  לא  וזה  שבבלגיה,  באנטוורפן  מתגורר  היה  מועטות 
יתירה  לקירבה  שיחי'  ראובן  ר'  זכה  והנה  עיה"ק.  בירושלים  מושבו 
ומיוחדת במינה אצל מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קניבסקי זצוק"ל. 
לארה"ק  מבלגיה  מגיע  ראובן  ר'  היה  שנה  מעשרים  למעלה  במשך 
מספר פעמים בשנה, כשבכל יום מימי שהותו בארץ היה עולה לביתו 
של הגר"ח, ומשוחח עימו ארוכות בדברי תורה כשהוא זוכה לחביבות 

יתירה הימנו.
גדושה  מאלפת,  שיחה  עימו  לקיים  וזכינו  בירושלים,  למעונו  עלינו 
"מה  היא  הראשית  שכותרתן  מרתקות,  ועובדות  אישיים  בסיפורים 

אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי".
כי  סיפורים,  מלאים  הרי  העיתונים  כל  סיפורים.  לספר  באתי  לא  "אני 
לרוב כלל ישראל היתה שייכות עם רבי חיים. אלפי איש נכנסו להתייעץ 
ולהתברך אצלו מידי שבוע. מאות רבות של 'מופתים' שלו מסתובבים 
ומסופרים מפה לאוזן ובראש כל חוצות. אולם כשאני מגיע לישיבה או 
בכל מקום אחר, אני לא מספר ספורים אלא מוסר עובדות מחיי התורה 

שלו, כפי שזכיתי לראות במו עיני, וכך אעשה גם בשיחה זו".
איך הגעת אליו, כיהודי הגר באנטוורהן, ואיך זכית לכזו קירבה אשלו? 

שאלנו בהתעניינות. ור' ראובן מספר דברים כהווייתם:
בבני־ ושהיתי  בארה"ק  כשהייתי  שנה,  לשלושים  קרוב  לפני  זה  "היה 
כלשהי  אסיפה  זמן  באותו  התקיימה  בו  מסויים  לאולם  נקלעתי  ברק, 
של רבנים. כשנכנסתי לאולם היה זה באמצע דרשות של הרב קולדצקי 
)אחיו של הגאון רבי יצחק קולדצקי שליט"א, חתנו של מרן רבי חיים 
זצ"ל(. כשגמר הרב קולדצקי לשאת את דבריו, ניגש אלי וביקשני לדבר. 
שישנם  בשעה  כזה,  דבר  ממני  מבקש  הוא  פתאום  מה  בפניו,  תמהתי 
כאן רבנים שהתכוננו לדבר והכינו את דרשתם מזה כמה שבועות, בעוד 
אני לא התכוונתי לדבר וכמובן גם לא הכנתי כלום. למרות התחמקותי 
המשיך הרב קולדצקי להפציר בי לדבר, עד שנעתרתי לו, אולם בתנאי 
יקבל אותו: הסכמתי לדבר רק אם הוא מוכן  כי לא  מסויים שחשבתי 
שאסתור את כל דרשתו מכח דברי מסכתות הירושלמי... להפתעתי, 
עשרים  במשך  ודיברתי  עמדתי  ואני  התנאי,  את  קיבל  קולדצקי  הרב 

וחמש דקות, כשאני מבסס את דברי על דברי הירושלמי.
"כשגמרתי לדבר באותה אסיפה אליה נקלעתי, שאלני הרב קולדצקי: 

אותי:  ושאל  הוסיף  והוא  שלא,  עניתי  אותך?'.  מכיר  חיים  רבי  'האם 
לי  אמר  והוא  שכן',  'בוודאי  ואמרתי  עניתי  להכיר?'.  רוצה  אתה  'האם 
שהוא  יצחק,  ר'  אחיו  דרך  חיים  רבי  עם  פגישה  לי  לסדר  יכול  הוא  כי 
חתנו של רבי חיים, וכך היה. עם סיום האסיפה הלכנו יחד לביתו של רבי 
חיים, שאלינו מתלווים שבעה תלמידי־חכמים, ראשי כוללים וישיבות, 
שהתעניינו לראות את הפגישה המיוחדת. הרב קולדצקי עלה למעלה, 
לי  משמשת  הפמליא  כשכל  לעלות,  אותי  הזמין  דקות  מספר  ולאחר 

כליווי.
והכל  ביותר  אצלו  יקרה  שניה  כל  שכידוע  חיים,  רבי  מול  עמדתי  "כך 
וברכני  אותי  ראה  חיים  רבי  כמימריה.  רגע  רב,  בקיצור  אצלו  נעשה 
בקצרה: 'שלום עליכם, לחיים ולשלום!', וזהו... כל הבנין הדמיוני שנבנה 

על פגישה מעניינת ומלאת שיחה תורנית נפל בן רגע...
כי  לו  ואמרתי  והעזתי  דקדושה,  עזות  משמים  קיבלתי  רגע  "באותו 
'ברצוני לדבר עם הרב בלימוד'. תגובתו המפתיעה של רבי חיים היתה: 
זה כתוב'... לרגע תמהתי על התשובה, אך מיד בסיעתא  'תגיד איפה 
דשמיא 'תפסתי את הראש שלו', והבנתי שהתכוון לשאול אותי איפה 
כתוב ענין זה שאני 'רוצה לדבר עם הרב בלימוד'... )עכשיו כשאני מכיר 
אותו  שואל  הייתי  רגע  באותו  שאם  לי  ברור  חיים,  רבי  את  טוב  טוב 
למה התכוון, היה פוטר אותי מיד באמירת 'לחיים ולשלום', ובזה היתה 
נגמרת שיחת ההיכרות... אך גם אז, כשעוד טרם הכרתי אותו, היתה לי 
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סיעתא דשמיא מיוחדת לתפוס את כוונתו ולענות לו תשובה כלבבו...(. 
מיד אמרתי לו את הירושלמי בסוף מסכת ברכות )פ"ט ה"ה(: שאמר 
דאוריתא  ופיטטיא  בישין  פיטטיא  כל  גזירה  יוסי  רבי  בשם  יונה  'רבי 
טבין"', ]היינו, כל דיבורים בעלמא אינם טובים ודיבורים בתורה טובים 
הם[. רבי חיים חייך במאור־פנים ואמר: "דאס אב איך געמיינט" בדיוק 
כך נתכוונתי. כך נוצר בינינו הקשר הראשוני, כשרבי חיים שואל אותי 

כמה שאלות ואני עונה בס"ד תשובות".

אילו שאלות, למשל, נשאלתם על־ידי רבי חיים?
מעמד  באותו  הראשונה.  בפעם  אז  שדיברנו  ממה  אחת  דוגמא  אתן 
חיים  מרבי  עבורו  ביקש  והוא  הבחור,  בנו  קולדצקי  הרב  אל  התלווה 
ברכה לזיווג הגון, ורבי חיים הושיט לו את ידו וברכו. לאור זאת אמרתי 
לרבי חיים את שאמרו חז"ל על רבי יוחנן )ברכות ה':( "הב לי ידך, יהב 
ובכך  ידו לתלמידו החולה  יוחנן הושיט את  ואוקמיה" )שרבי  ידיה  ליה 
'פלגא  בבחינת  הוא  הרי  נשוי  שאיננו  בחור  והנה,  מחוליו(.  אותו  הקים 
דגופא', וכאילו חסר לו בבריאות ושלמות גופו, ולכן כאשר הרב נותן לו 

ברכה ומושיט לו את ידו, אזי בוודאי יוושע בקרוב בזיווג הגון.
'היכן זה כתוב?'  והוא שאלני מיד:  דברי אלו מצאו חן בעיני רבי חיים, 
עניתי לו: 'בברכות דף ה' ע"ב'. הוא הוסיף ושאל: 'כמה פעמים )מופיע 
דבר זה( בש"ס?', עניתי לו שזו הפעם היחידה. אמר לי רבי חיים כי בסמוך 
לזה כתוב "אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים", והוסיף ושאלני: 'האם 
אתה יודע?'. עניתי שכן, והוא הוסיף ושאל: 'כמה פעמים מופיע מאמר 
זה בגמרא?'. עניתי: 'שלוש פעמים. אחת בנדרים ח, השניה בסנהדרין 
צ"ה, וכן בברכות כדלעיל'. הרגשתי כי ב"ה השיחה בינינו נעמה לו לרבי 
חיים, מני אז נקבעה והתפתחה בינינו ידידות חזקה, שהתבטאה תמיד 
בשיחות תורניות בנוסח זה. לאורך למעלה מעשרים שנה שהיינו בקשר, 
חזרה על עצמה אותה שאלה־בחינה באופנים שונים: 'וואו שטייט דאס? 

היכן זה כתוב? 'וויפיל מאהל? כמה פעמים זה מופיע?'.
מני  לארץ,  מגיע  הייתי  פעם  ומדי  בבלגיה,  כאמור,  אז,  התגוררתי  אני 
אותו ביקור אצל רבי חיים הייתי מגיע ארצה שש־שבע פעמים בשנה, 
רבי  עם  להיפגש  בשביל  במיוחד  היתה  הפעמים  ברוב  מטרתי  כאשר 
וחצי  שעה־שעה  יום  כל  איתו  יושב  הייתי  בארץ,  שהייתי  בימים  חיים. 
נקשר  אחד.  אף  אליו  הכניסו  לא  הזה  כשבזמן  בלימוד,  עימו  ומדבר 
סטנדר  ליד  יושב  היה  חיים  שרבי  היה  הסדר  חזק.  מאד  קשר  בינינו 
היה  הוא  אליו  כשנכנסתי  ה"שולחן־ערוך".  או  הגמרא  פתוחה  ולפניו 
לדבר.  מתחילים  והיינו  הגמרא  את  סוגר  אליו,  צמוד  לשבת  מכבדני 
היתה לי זכות וסיעתא דשמיא ותמיד הראה לי ביטויי חביבות. לפעמים 
כשהייתי יושב לידו ומשוחח עימו, היה רבי חיים מלטף את ידי תוך כדי 
שיחה. בכל פעם שהייתי מגיע, היה רבי חיים אומר לרבנית: "אה, יהיה 
לנו אורח טוב לשבת". ואכן, בכל הביקורים שלי בארץ זכיתי לסעוד על 
יום־ ערב  של  מפסקת  סעודה  ראש־השנה,  ובחגים,  בשבתות  שולחנו 

כיפור, וסוכות.

איך נראו השבתות אשלו?
אצלו  כלל  בדרך  מונוטוני.  פשוט,  שנראה  באופן  התנהלו  שהן  האמת 

שעה,  רבעי  שלושת  עד  השעה  כמחצית  אורכת  שבת  סעודת  היתה 
וסועד על שולחנו, התארכה הסעודה למשך  נוכח  הייתי  ואילו כשאני 
לא  הוא  ספרים  בלימוד.  מדבר  הוא  הזמן  כל  כשבמשך  וחצי,  כשעה 
הירשה לשים על השולחן עקב חששו מפני עש )מילבן( שישנו ספרים.
לסעודה.  מצטרפים  רבים  נכדים  תמיד  היו  בביתו  ששהיתי  בסעודות 
פעם אמר לי רבי חיים על כך: כשאתה בא ,יש שולחן מלא בנכדים וכו', 

אני מזמין אותם כדי שיבוא ולראות איך מדברים בלימוד...
צריך  כי  רק  אכל  הוא  לאוכל.  שייכות  לו  שאין  עליו  ניכר  היה  אמנם 
לאכול... כך למשל, היה אוסף מיני מאכלים שונים שהיו על השולחן, 

כמו טחינה, חריין, סלטים וכו', מכניס הכל יחד לכוס וכך אוכלם...
היא,  השנים  כל  במשך  לב  שמתי  אליה  שלו,  ומופלאה  יחודית  הנהגה 

שאף פעם לא התכופף אל האוכל, ואף פעם לא נטף על זקנו מאומה!
בו  ניכר  ואם  שונה  בביתו  ההנהגה  היתה  בימים־נוראים  אם  לשאלתנו 
מתח של חרדת הדין, נענינו כי אף פעם לא היה שינוי בהנהגה, תמיד 

היתה אותה הנהגה של ניחותא ופשטות, ללא מתח ניכר.

וביחד עברנו כנראה, על הש"ס כולו. אך  יצא לנו לדבר פעמים רבות, 
פעם אחת זכיתי לשמוע ממנו 'גילוי' מיוחד על אהבת התורה המפעמת 
בליבו, כשאמר לי כך: "אומר לך דבר שלא אמרתי מעודי לשום בן־אדם: 
יש לי כזו אהבת־תורה, שלפעמים כשאני לומד דף גמרא, מרוב אהבה 
אליו אני בולע אותו ואיני יודע מה אמרתי, ורק אחר־כך חוזר עליו עוד 
זאת  "לקחתי  ענה:  ומיד  חיים  רבי  שאל  זאת?"  לקחתי  ומהיכן  פעם... 
יצחק, אם  ו' אמר רבי  מרש"י ביבמות קי"ז, דאיתא בגמרא מגילה דף 
יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן, לא יגעתי ומצאתי אל תאמן, 
יגעתי ומצאתי תאמן, הני מילי בדברי תורה אבל במשא ומתן סיעתא 
לאוקמי  אבל  לחידודי,  אלא  אמרן  לא  תורה  ולדברי  שמיא,  מן  הוא 
ישתכח  שלא  שכדי  שם,  אומר  ורש"י  היא'.  שמיא  מן  סיעתא  גירסא 
שלדעתי  קי"ז,  ביבמות  הגמרא  והנה  דשמיא.  לסיעתא  צריך  תלמודו 
עסק  חביבות  של  זה  ובעינן  התורה  לזכרון  ביותר  החזקים  הם  דבריה 
התורה, אומרת כך: 'כמים פנים אל פנים כן לב האדם לאדם, ורבי יהודה 
שאתה  ולב  פנים  לפני  מפרש:  ורש"י  כתיב.  בדברי־תורה  ההוא  אומר: 
נותן לתורה, ליבך עומד לך להעמיד גירסא, ואם יגעת בה – תמצא', וזה 

שונה ממה שכתוב במסכת מגילה הנ"ל.
כל־כך היה חשוב בעיניו הזמן של הלימוד, כל כך אהב את הלימוד. פעם 
לבקש  כדי  תבל  קצווי  מכל  אליכם  באים  אנשים  'הרי  אותו:  שאלתי 
ברכה, והם מצפים לשמוע מפי הרב ברכה ברורה, והרב אומר  להם רק 
'בו"ה'?! למה שהרב לא יתן להם ברכה בפה מלא? ענה לי רבי חיים את 
תשובתו הקצרה והתמציתית "נייטא קין צייט", 'אין זמן'.. כשכוונתו היא 

שהוא צריך להספיק ללמוד ואין לו זמן לפרט לאנשים את ברכותיו...
אם כך, איך היה לו זמן להתפנות אל השיחות עימכם? הרי ידוע עד כמה 

זמנו היה יקר וכידוע תמיד היו לו 'חובות מסדרי לימודו?
אכן, היו לו תמיד 'חובות', אך כנראה השיחה הזו היתה חשובה לו עד 
מאד. היתה לי זכות והוא אהב מאד לדבר עימי. היתה לו אהבה מיוחדת 
לתלמידי־חכמים. כדאיתא בשבת קי"ט ובכתובות ק"ה על רבא, שהיה 
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והנה הורים קרב ובא. בהגיע היום הוא הלך להתהלל מוקדם וישא לרח' 
רשב"ם, שכבר היה עמוס באנשים. במשך כשעתיים הוא עמד בתור 

הארוך, עד שהגיע תורו להיכנס אל הקודש הנימה. נכנס, נעמד להני מרן, 
ובאותו רגע הוא קיבל מעין שיתוק... מרן זש"ל המתין לשמוע מה בהיו, 

והוא שותק. שאל אותו מרן: "מה אתה רושה שאברך אותך?"

 מקורבם של גדולי ישראל, איש החסד רבי אברהם ישעיה שטרן, 
על ימי ההורים בשלו של מרן שר התורה, רבינו הגר"ח קנייבסקי זשוק"ל

יעקב א. לוסטיגמן 

לקראת ימי הפורים, ויומא דהילולא של מרנא שר התורה, הגאון 
רבי חיים קנייבסקי זצ"ל, ביקשנו לשוחח עם איש החסד הרה"ג 
ר' אברהם ישעיה שטרן שליט"א, שהיה מהמקורבים מאוד למרן 

זצ"ל, ושזכה להסתופף בצלם של גדולי ישראל רבים אחרים. 
"הרי  דיומא:  בעניינא  לפתוח  שטרן  הרב  מבקש  הכל  לפני  אבל 
ידוע שבפורים 'כל הפושט יד נותנים לו', ומרבים בנתינת צדקה 
אנשים  יש  לאביונים.  מתנות  של  הבסיסית  למחויבות  מעבר 
שמרגישים קצת קשה עם הצורך לתת כל כך הרבה כסף לצדקה. 
למעשה זה הטבע האנושי, האדם תמיד רוצה לאסוף ולכנוס כמה 
שאומנם  ווארט,  לומר  הזמן  זה  ולכן  לאחרים,  לפזר  ולא  שיותר, 
שייך לשבוע שעבר, לפרשת תרומה, אבל הוא מתאים מאוד גם 

לפורים, כדלהלן: 
ישראל  בני  אל  "דבר  תרומה:  פרשת  בפתיחת  אומרת  התורה 
ויקחו לי תרומה", וכולם שואלים, תרומה נותנים, לא לוקחים, מה 

זאת אומרת "ויקחו לי תרומה"? 
להביא  רוצה  אני  אבל  הזאת,  השאלה  על  נאמרו  רבות  תשובות 
כאן את התשובה של כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'בית ישראל' מגור 

זיע"א, שאף הסביר את דבריו על ידי משל:
ילדיהם  את  שולחים  היו  שתושביה  פולנית,  בעיירה  היה  מעשה 
תורה  תלמודי  היו  לא  ימים  באותם  המלמדים.  אצל  ללמוד 
מסודרים, בכל עיר ועיר היו כמה 'מלמדים', וההורים היו שולחים 
והוא  המלמד,  בבית  התיישבו  הילדים,  באו  ילדיהם.  את  אליהם 

לימד כל אחד ואחד לפי גילו וקצב ההתקדמות שלו. 
מדי חודש בחודשו, בראש חודש, היו ההורים נותנים למלמד סכום 
כסף זעום, וכך המלמד קיבץ את המעות שקיבל מכל ההורים יחד, 

ויכול היה לחיות מהכסף הזה בדוחק.
ההורים  המלמדים.  של  חגם  יום  מגיע  היה  בפורים,  בשנה,  פעם 
היו מביאים להם משלוחי מנות ועוד מוסיפים להם נתינה כספית 
שהם  מה  ועל  אדר  חודש  בראש  להם  שנתנו  מה  על  נוספת, 

עתידים לתת להם בראש חודש ניסן. 
ויהי היום, ואחד המלמדים הללו חוזר לביתו כשהוא שש ונרגש. 

לה  משיב  והמלמד  עושה,  זו  מה  לשמחה  רעייתו,  אותו  שואלת 
של  הגדול  הגביר  אליו  ניגש  הכנסת  בבית  שהיום  רבה,  בחדווה 
בשנה  אצלו  ללמוד  יחידו  בנו  את  אליו  לשלוח  וביקש  העיירה, 

הבאה. 
"התשלום החודשי יהיה רגיל", הסביר המלמד לרעייתו, "אני לא 
יכול לבקש ממנו יותר כסף רק בגלל שהוא עשיר. אבל בפורים... 
אוהו... בפורים הוא בטח ייתן לי מעטפה כזאת שמנה, עם סכום 
כסף גדול במיוחד, הרי בפורים כל אחד נותן למלמדים של ילדיו 
'כפי  אומר  זה  מה  להבין  בכלל  מסוגלים  אנחנו  וכי  יכולתו,  כפי 

יכולתו' במונחים של כזה עשיר מופלג???". 
ואכן, החלה שנת הלימודים, והמלמד שגם קודם לכן היה משקיע 
מאוד בתלמידים, הוסיף עכשיו והשקיע שבעתיים, ובמיוחד בבנו 
ומפתח  בחביבות  אתו  לומד  היה  יום  מדי  המופלג.  העשיר  של 
כדי שידעו  להוריו,  נחת  ואף שולח פתקים של  את ההבנה שלו, 
להעריך את המלמד המוצלח והמשקיען, שנותן את כל כוחותיו 

לחינוך בנם... 
כשהיה מגיע לבית הכנסת, הוא ראה שהעשיר אכן שם לב, תמיד 
האיר לו פנים וחייך אליו. הוא ידע שהוא כבר שבה את לבו של 

הרב אברהם ישעיהו שטרן שליט"א. צילום: שוקי לרר
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העשיר, והציפיות שלו הנוגעות למעטפה של - פורים הלכו וטפחו 
ככל שנקפו הימים וחלפו השבועות. 

והנה מגיע יום הפורים. המלמד דנן כבר הכין מראש את בני ביתו, 
הוא דרש מהם לשטוף ולצחצח את הבית באופן מיוחד, כי העשיר 
ביום הפורים  הגדול הולך להגיע לכאן עם משלוח מנות מכובד. 
להיות  כדי  כוותיקין,  שחרית  להתפלל  ורץ  קום  השכים  הוא 
מוכן ומזומן, למקרה שהעשיר יחליט להביא את משלוח המנות 

בשעות הבוקר. 
את הילדים שלו, הפקיד המלמד לעמוד על חלונות הבית ולתצפת 
על הרחוב, כדי שכשהעשיר הגדול יגיע לכאן, הם יוכלו לכוון אותו 
בית  אחר  בחיפוש  ברחוב  לתעות  יצטרך  לא  ושהוא  ביתם,  אל 
אבל  המלמד,  של  לבואו  והמתין  רוח  בקוצר  ישב  וכך  המלמד, 
גלגל החמה כבר הגיע למרכזו של רקיע ואף החל לנטות מערבה, 

והגביר של העיירה לא נראה באופק. 
עברו כמה שעות נוספות, אורה של החמה הלך ונעשה כתמתם 
ואף אדמדם, המלמד העני הביט כה וכה, וייאוש החל לתקוף אותו 

כי כבר פנה יום. 
כל  ומיואש.  מתוסכל  מורכן,  בראש  כיסאו  על  התיישב  לו  בצר 
כך הרבה הוא השקיע, כל כך הרבה התאמץ, ולא זכה לקבל שום 

תמורה. 
תבכה  כי  לך  "מה  לו,  ואמרה  המלמד  של  החיל  אשת  נענתה 
פתרון,  תמצא  יצירתי!  תהיה  חכם,  אדם  אתה  הרי  ותתייאש? 
שכח  בוודאי  הוא  קיומך.  את  לעשיר  להזכיר  כדי  משהו  תעשה 
ממנו  ולתבוע  בביתו,  לרקוד  מגיעים  רבים  שאנשים  בגלל  אותך 
תרומות כספיות, אתה רק צריך להזכיר לו שאתה קיים, והוא כבר 

ייתן לך משלוח מנות וגם מעטפה מכובדת...". 
פרוסות  כמה  עליה  הניח  צלחת,  לקח  מעצבונו,  המלמד  התנער 
שני  מלוח,  דג  של  זנב  שם  לצדה  בשלה,  עגבניה  הוסיף  עוגה, 
אגוזים וחצי קישוא. צרר את הכל בנייר הכי יפה שהצליח למצוא, 
והפקיד ביד בנו: "לך לבית העשיר ותן לו את משלוח המנות, אבל 
אל תעזוב את ביתו עד שתדאג לומר לו שאתה בנו של המלמד, 

ושזה משלוח המנות ששלחתי לו". 
לא איחר הנער לעשות את שליחותו, הגיע לבית העשיר. היתה 
שם מהומה רבה, כולם באו לשמוח, ובעיקר לקבל תרומות הגונות, 
בקושי שמו לב לקיומו של הנער עם משלוח המנות העלוב, אבל 
הוא נדחק בין ההמון, והצליח להגיע עד לעשיר בכבודו ובעצמו: 
שלח  "אבא  לעשיר,  אמר  שלך",  הבן  של  המלמד  של  הבן  "אני 

משלוח מנות...". 
פניו של העשיר חוורו: "אוי ואבוי! איך שכחתי את המלמד? הרי 
אבא שלך משקיע כל כך הרבה בבני, הייתי צריך לבוא לביתו ולתת 
לו משלוח מנות מכובד, עם מעטפה מכובדת לא פחות. אני ממש 
מתבייש ששכחתי את האיש שכל כך משקיע ומטפח את בני"... 

באותו רגע קם העשיר, ספר כמות נכבדה של שטרות כסף, הרבה 

יותר ממה שתכנן מלכתחילה לתת לו, ואף ציווה לבני ביתו שיכינו 
משלוח מנות ענק למלמד, כדי לפייס אותו על כך ששכח אותו 

עד הערב... 
שלושה  ועם  נכבד,  כסף  סכום  עם  המלמד  לבית  הנער  שב 
מצרים,  טוב  כל  איתם  שנשאו  העשיר  בית  של  מהמשרתים 

כמשלוח מנות ומנחה למלמד המסור... 
שואל ה'בית ישראל' זיע"א שאלה נוקבת: האם הנער הזה שבא 
או  מנות  משלוח  לו  לתת  בא  העשיר,  לבית  המנות  משלוח  עם 

שהוא בא לקחת ממנו משלוח מנות??? 
לי  ויקחו  ישראל  בני  אל  "דבר  ששאלנו:  לשאלה  התשובה  זאת 
עם  עוגה  פרוסות  כמה  לו  שנביא  צריך  לא  הקב"ה  תרומה...", 
נותנים לו תרומה, רק כדי להעלות  עגבניה וחצי קישוא... אנחנו 
את זיכרוננו לפניו, כביכול כדי שהוא 'ייזכר בנו' ויעניק לנו מהשפע 

העצום שיש לו... 
כדאי לשנן את המסר הזה לפני פורים, כדי שבפורים נוכל 'לקחת' 
כך  ידי  ועל  הגונה,  תרומה  יד  הפושט  לכל  להעניק  הלב,  כל  עם 
ולו  וטובה מאת בורא העולם, אשר לו הכסף  לקחת שפע ברכה 

הזהב. 

"אותו אשמור לדבר"
ועכשיו אני רוצה לומר דבר מאוד מעניין. זכיתי להיות אצל מרן 
שר התורה זצוק"ל כמה וכמה שנים ביום הפורים. הייתי עומד לידו 
בברכות  ישראל  את  מברך  כשהיה  שלו,  הקודש  בעבודת  וצופה 

מעומק לבו הטהור, ודבר מדבריו לא נפל ארצה. 
לא פעם היו באים אנשים בפורים ומכריזים: "כל הפושט יד נותנים 
לו", שהרב יברך אותי בעשירות, בפרנסה, בילדים טובים, בנחת, 

בבריאות... כל אחד והבקשה שלו. 
מרן היה עוצר ואומר: "זה לא נכון!". הוא היה מדגיש ש'כל הפושט 
יד נותנים לו' - נאמר על העניים הפושטים יד לצדקה, שכל השנה 
צריכים גבאי הצדקה לבדוק אם הם זכאים ליהנות מהצדקה, אבל 

בפורים אין בודקים, אלא 'כל הפושט יד נותנים לו'. 
כשהיו ידידים שלי באים לבקש ברכה ממרן זצ"ל בפורים, הייתי 
יהרוס  רק  זה  יד...  הפושט  כל  תגידו  "אל  מראש:  אותם  מזהיר 

לכם...". 
אגב, מעניין לציין שבפורים יכולנו לראות פעם אחר פעם, שבאים 
אנשים עם בקשות מאוד דומות ולכל אחד הוא ענה משהו אחר, לא 
היו שתי תשובות אותו הדבר. אם באו להזכיר חולה למשל, פעם 
היה מגיב: "ה' ירחם...", פעם היה אומר: "אין לו כלום... הכל בסדר", 
פעם היה מורה שהחולה יקבל על עצמו איזו קבלה טובה או ילמד 

איזו מסכת, לפי העניין... אבל התשובה אף פעם לא היתה זהה. 
אותו  בפי  ה'  ישים  "אשר  הפסוק:  במרן  שמתקיים  בחוש  ראינו 

אשמור לדבר". 
אבל זה עבד גם לשני הצדדים, ועל כך נספר סיפור מאוד מעניין... 
אחד מידידי התמודד עם כמה אתגרים לא פשוטים. הוא בא למרן 
לבקש את ברכתו, ומרן השיב כדרכו "ברכה והצלחה", עוד לפני 
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"ואז אמר אותו יהודי: 'אבל אחד מאנשי החשר אמר לנו, שהרב לא כל כך 
אוחז ממנו'. 'מה אמרת?', הגביה רבינו את קולו: 'בחשר שלי - לא יכול 
להיות ששמעת שום דבר! לא בענין הזה ולא בשום ענין! בא נשא יחד 

לחשר, ותראה שרק חתולים מסתובבים בה'"... 

על ה'חשר' של מרן הגרש"ז אויערבך זשוק"ל, ועל היקף העולות השדקה וסודיותם

רבינו חילק לעניים ונצרכים סכומי עתק שהשיג, כאשר הוא מקפיד 
משפחתו,  ובני  ממקורביו  אחד  אף  אלו  בעניינים  לערב  לא  מאד 
מלבד כמה רבנים ועסקנים, שדרכם היה עושה את פעולותיו, תוך 
שהוא מזהירם שלא לדבר מילה מיותרת. לא על הנצרכים ולא על 

הסכומים.
מי שהיה שלוחו המרכזי ואיש סודו בעניינים אלו, היה איש החסד 
היה  איתו  הקשר  גוטפרב.  מיכל  רבי  עולם,  ולתהילת  לשם  הנודע 
ואופני  דרכי  בכל  דנו  בהם  ביום,  פעמים  כמה  ולפעמים  יום-יומי 

הפעולה, קדימויות וכל הפרטים הנוגעים למפעל אדיר זה.
שלחו  שרבינו  פעמים  שהיו  מיכל,  רבי  סיפר  רבינו,  פטירת  לאחר 
אף  השליח  הוא  שהיה  ולמרות  שונים,  בחשבונות  כספים  להפקיד 
וחתומות.  סגורות  מעטפות  קיבל  כי  המקבל,  מיהו  ידע  לא  פעם 
מיכל  רבי  סיפר  צדקה,  לעסקי  באשר  המוחלטת  הסודיות  על 
שבשנתיים האחרונות שלו, ביקש רבינו פעם שיבוא אליו כדי לקבל 
צ'יק של עשרות אלפי שקלים לצורך חלוקה. נכנסתי והרב חיפש 
הצעירים  אנו  הרי  לעצמי,  אמרתי  מצא.  ולא  הצ'יק  את  וחיפש 
מכל  אחד  ישכח  לא  מבוגר  יהודי  ואיך  משהו,  הנחנו  היכן  שוכחים 

הצ'קים המגיעים אליו לצדקה.
כשהמשיך לחפש בכל פינה, העזתי לומר: "רב'ה, מדוע שלא תתנו 
יערוך רשימה  והוא  לרבי ברוך הבן את הכספים הרבים שמגיעים, 
מסודרת וכו'", הביט בי רבינו ואמר בפסקנות: "עדיף שהצ'יק יאבד 
הלך!"...  ולמי  כסף  הגיע  ממי  שידע  אדם  עוד  יהיה  שלא  ובלבד 
שמירת פרטיות הזולת שלו, היתה אפילו מבניו המקורבים. לצורך 
עצמו  מטריח  אחת  לא  היה  צדקה,  בענייני  והסודיות  החיסיון 
לבנקים, עומד בעצמו בתור ולא שולח ביד אחר, גם אם הלה הלך 

ממילא לבנק, וכל זה כדי שלא יוודע ממי ולמי הוא מפקיד וכמה...
הרבנית  על  אנטוורפן(,  )גאב"ד  קרייזוירט  חיים  רבי  הגאון  סיפר 
סימה כהן, קרובת משפחה של רבנו, שעסקה רבות בענייני צדקה, 
ופעם באה אליו לבקש עזרתו בעניין של הכנסת כלה, והסיחה לפניו 
את דאגתה על הסכום הגדול בן חמש הספרות הנדרש לה לצרכי 

מצוה זו, והיא אינה יודעת את נפשה.
שאלה רבי חיים: "ומדוע זה לא תשאלי את שאר בשרך הגרש"ז?". 
היתה זאת הפתעה אצל אותה אשה לשמוע שיש אפשרות שרבינו 
יוכל לעזור לה כספית בסכומי עתק כאלו, אך מששמעה את הרב 
מאנטוורפן, קיימה את הצעתו ועלתה לבית רבינו להסיח את ליבה. 

פי  על  אף  לתת,  עתה  בידו  אין  שלצערו  שעה,  באותה  ענה  רבינו 
וכבר  כן שמע והבטיח להתעניין ולעשות בענין. היא פנתה לצאת 
היתה במורד מדרגות ביתו, היא עוד לא הספיקה להתרחק, ורבינו 
לתרום  שרוצה  יהודי  לי  הודיע  עתה  זה  "הנה,  אחריה:  שלח  כבר 
סכום כסף כמו שאת זקוקה לו", אמר לה בהארת פנים, ובפשטות 
שובה לב, משל לא מעשה ניסים התרחש כאן זה עתה. ולא ידעה 
שהגיע  האיש  זה  היה  או  לנדיב,  שפנה  רבינו  זה  היה  אם  פעם  אף 

אותה שעה מעצמו...
עוד על הסייעתא דשמיא שליוותה את פעולותיהם, סיפר רבי ברוך 
וכששאלתי אותו  ר' מיכל ברחוב,  גוטפרב: "פגשתי פעם את אחי 
לפשר מעשיו, ענה לי שזה עתה סיים עריכת חוזה לרכישת דירה 
ליתומה שהתארסה זה מכבר. התפלאתי מאד, ושאלתי אותו איך 
הצליח בשבוע אחד להשיג עבורה סכום של דירה שלימה? וסיפר לי 
שביקש מרבינו שידבר עם גביר אחד משכונת 'שערי חסד', שיעזור 
מסיבותיו  סירב  רבינו  אך  יתומה,  אותה  של  נישואיה  בהוצאות  לו 
לו  נודע  ואחר שבירר עליו,  רבי מיכל לא התייאש,  זאת  בכל  הוא. 
שגביר זה שולח מדי שנה לרבינו בקבוק יין מתוצרת עצמית. עליתי 
ועל הא, כשבתוך  -  "והתחלתי לדבר עימו על דא  – סיפר  לביתו" 
הדברים התחלתי לשבח את יינו המיוחד בטעמו, והוספתי שרבינו 
משבח גם הוא את יינו המיוחד, וגם מכיר לו טובה על כך ששולח הוא 
לו מדי שנה בקבוק יין, כך נפתחו הלבבות עד שבסייעתא דשמיא 

יצאתי מביתו עם הסכום המלא לרכישת דירה לאותה היתומה...".
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חסד בגוהן
כשרבינו הרגיש שיש צורך בכך, לא מנע עצמו מבזיונות, והיה מוכן 
לעשות עצמו כגבאי צדקה המהלך מהכא להתם, כדי להתרים בעלי 
בתים לענייני צדקה. וסיפר אחד מגבאי הצדקה על מקרה בו הגיע 
הוא לרבינו ובקשו לעזור לעניין חשוב ומיידי של צדקה. לא היו לו 
אז כספים, והוא החליט שמה שיש לעשות הוא לרדת לאסוף בבית 

הכנסת.
רבינו ירד עמו לבית המדרש להתרים את המתפללים, ובדרך הציע 
לו את האופן בו יפעלו את פעולתם, שילך הוא מצד אחד של בית 
יותר  יוכל לדבר עם  וכך כל אחד  הכנסת והגבאי צדקה בצד אחר, 
אנשים, והסביר שבכך תהיה תועלת רבה יותר מכמה בחינות, בזה 
שאם הוא ילך לבדו הוא יוכל לדבר עם הנדבנים שיפגוש, ולא ירגישו 
חוסר נעימות בגלל נוכחות אדם חדש, כך יוכל להתרימם. ומספר 
אותו גבאי שאכן היתה בתחבולה זו הצלחה רבה מאוד, וראה בכך 
במעשי  להצלחה  גבוהה  ומסירות  ענווה  חכמה  של  מורכב  ביטוי 

הצדקה.
עם כל זאת רבינו לא חיכה שיבואו לבקש ממנו, והעיד אחד מגבאי 
רבנו  עם  עוסק  שהיה  חסד',  'שערי  בשכונת  הגר"א  המדרש  בית 
בהרבה עניינים של צדקה, שראה אצל רבנו גאונות במעשי צדקה. 
וחלכאים,  נדכאים  אצל  שקורה  מה  על  בהתעניינות  התבטא  זה 
כמה  עד  פרטים.  בפרטי  והתעניין  לבניו  אב  כמו  לפעמים  שדאג 
היה תאב להיות שותף בכל מעשה חסד, סיפר רבי מיכל גוטפרב, 
בהן,  שמתעסק  צדקות  על  בעקיפין  רבינו  ממנו  שמע  שלפעמים 
אז  בכסף  לא  אם  בזה,  חלק  לו  גם  שיהיה  אצלו  והשתדל  וביקש 
שיתקשר הוא איזה טלפון וכו' - ראו שהוא משתוקק שיהיה לו חלק 

במצווה.

העשיר העני
שעזרתי  כדי  שתוך  פעם  אירע  גולדברג,  אהרן  רבי  נכדו  מספר 
בסידור הבית לפסח, ראיתי מעטפה שהיו מונחים בה שמונת אלפים 
מישהו  עם  משוחח  הקלעים  מאחורי  שמעתיו  מכן  ולאחר  דולר. 
בטלפון, ואומר לו שיש לו כסף עבורו, ובסוברו שאיני שומע, אמר 
לו שהיות ונמצא עכשיו נכד בביתו, הצעתו היא שיבוא לצד השני 
של הבית ברח' אוסישקין, והוא עצמו יצא אליו וימתין לו להביא לו 
הכסף, שלא יצטרך להכנס לביתו. מספר ר' אהרן: "כששמעתי את 
אני  ולתדהמתי  מהחלון,  אחריו  ועקבתי  גדלה...  סקרנותי  הדברים 
ועשיר,  נוהג פלוני, אדם אמיד  ובה  רואה שעוצרת מכונית הדורה, 
עבורי,  תמוה  היה  כולו  העניין  ונסע.  מידיו  המעטפה  את  שמקבל 

וכמובן שלא העזתי לברר אצלו דבר וחצי דבר.
"תקופה לאחר מכן הבנתי הכל: כאשר לפתע פורסם שהלה פשט 
את הרגל, ולמעשה אין לו פרוטה. רבינו שכנראה היה מודע למצבו 
עוד קודם לכן, דאג לרווחתו ולכלכלתו, אך כמובן חרד מאד שלא 
יוודע מצבו לאיש, ועל כן עשה כל טצדקי לתמוך בו בסתר, וללא 

ידיעת הבריות".
באין  בהצנע,  לנצרכים  הכסף  את  לתת  הקפיד  רבינו  אורחא,  אגב 

רואים, כדי שלא לביישם. במשך שנים היה תומך במשפחה מרובת 
יראו  שלא  כדרכו,  טצדקי  כל  עשה  ותמיד  חסד,  בשערי  ילדים 
כ"כ  טורח  רבינו  "מדוע  המשפחה:  אבי  לו  אמר  פעם  הנתינה.  את 
גדולה  משפחה  לי  שיש  יודע  לא  כאן  מישהו  וכי  הדבר?  בהצנעת 

מאד?!". אך רבינו לא קיבל זאת והמשיך במנהגו. 

בחשר שלי מסתובבים רק חתולים!
באחת מהישיבות ביקשו למנות כראש ישיבה תלמיד חכם אחד. היו 
שישאלו  הוחלט  בזולתו,  שתמכו  והיו  במנוי  שחפצו  ההנהלה  מחברי 
השיג  ישיבה  ראש  שאותו  שכיוון  וחשבו,  סברו  המתנגדים  רבינו,  את 
פעם ברבים בקונטרס על דברי רבינו - הדבר יעמוד לרעתו, אך הם לא 
הכירו את רבינו די. המשלחת נכנסה לביתו, הציגה את הצדדים השונים 
"אני  אמר,  ת"ח,  אותו  את  הזכירו  וכאשר  לספקותיהם,  השיב  ורבינו 
ישיבה  מכיר אותו כתלמיד חכם, אבל האם הוא מתאים להיות ראש 
או לא, איני יודע. תשאלו אחרים שמכירים אותו טוב ממני". הם לחצו 

לכאן ולשם, אך ללא הועיל. הוא חזר על התשובה 'אינני יודע!'.
פעם  פרסם  הרי  "הוא  והפטיר:  מזלו  את  ניסה  מהמתנגדים  אחד 
טובות  הערות  דווקא  כתב  "הוא  רבינו:  הגיב  רבינו",  נגד  קונטרס 
מאד על דבריי". הבין אותו יהודי שגם טענה זו לא תועיל ואז אמר: 
ממנו".  אוחז  כך  כל  לא  שהרב  לנו  אמר  החצר  מאנשי  אחד  "אבל 
להיות  יכול  לא  שלי,  "בחצר  קולו:  את  רבינו  הגביה  אמרת?",  "מה 
יחד  נצא  בא  ענין!  בשום  ולא  הזה  בענין  לא  דבר!  שום  ששמעת 
לחצר, ותראה שרק חתולים מסתובבים בו!"... בשניה הראשונה הם 
נדהמים, היתה  ואחר כך עמדו מחוץ לחדר  ונהנו מהאמירה,  חייכו 

להם הרגשה של בושה מחד ותחושה של רוממות מאידך.

עיקר העבודה בגאוה היא ב"למעשה"
'קול  פעם סח רבינו לתלמידו הגאון רבי יהודה עדס )ראש ישיבת 
ההתבוננות  היא  העבודה  עיקר  המידות  שבכל  שלמרות  יעקב'(, 
היא  העבודה  עיקר  וענווה  בגאווה  היעדרה,  וגנות  המעלה  ביקרת 

התרגילים היומיומיים, שרק דרכם אפשר להתחנך לענווה.
וסיפר הג"ר יהודה, שפעם היה איזה ענין באיזה מוסד שהיו צריכים 
לבא להתדיין אצלו דין תורה. וביקש לשמוע מרבי יהודה את הידוע 
זיין  לו בקשר למוסד זה על רגל אחת בקצרה, ואז אמר: "סי וועט 

בסדר" ]יהיה טוב[. 
"שאלתיהו לכוונתו, ובמקום להסביר סיפר סיפור על ה'פרי מגדים' 
דיני תורה  וכבר בצעירותו באו אליו המון  גדול,  וחכם  שהיה פיקח 
'וכי מה  רעייתו,  היו מרוצים. פעם שח את מחשבותיו בפני  וכולם 
יהיה בסופי, אצא 'בורר' בדיני תורה, לכן חושבני שנעבור לגור באיזה 
יצא  כבר  כנראה  לשם,  להגעתו  הראשון  וביום  עשו  כך  קטן'.  כפר 
שמעו והגיעו אליו לדין תורה. והוא מצידו החל שואל אותם שאלות 
תמימות המראות על בורות חסרת טעם לחלוטין. הבעלי בתים רצו 
שח  וכשיצאו  אחרת".  פעם  נבוא  "טוב  לו,  ואמרו  מהענין,  לצאת 
אחד לחברו: "ראית, גם מי שנחשב לפיקח בעיר, אצלנו אינו שווה 

לכלום"... כך יכול היה לשבת ללמוד, ולהוציא את ה"פרי מגדים".

המשך בעמוד 30
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גם תושבי שכונת קטמון, בה התגורר גאב"ד ערלוי זשוק"ל, סיהרו לנו 
על הרושם העז שעשתה עליהם הנהגתו של האדמו"ר, שבכל העם שהיה 

רואה היסת-נייר על הרשהה, היה מתכוהף ומרימה. אחד מתושבי השכונה 
שחזר בתשובה שלימה, אמר שעשה זאת לאחר שהבחין, שכאשר הגיע 

הרבי אל המקום אליו מתנקזים מי הגשמים, וראה שהרשת נסתמה בשל 
ענהים ועלים שהתנקזו אליה, היה מסלק את המטרדים הללו על ידי 

שימוש ב...מקל האדמ"ורות שלו!

 מרן הגאון רבי ישחק זילברשטיין שליט"א, על קידוש ד' של גדולי ישראל, 
ועל סיהור שסיהר העם מרן הגר"ש וואזנר זש"ל על הנהגת החת"ם סוהר

"ְוֹלא ִיַּזח ַהֹחֶשׁן ֵמַעל ָהֵאהֹוד" )שמות כ"ח, כ"ח(

אותו  בהגדלת  לזכותנו  לטובתנו,  השם  שרצה  המצוה,  "משרשי 
בין  מכונו,  על  וקבוע  מכוון  בו  אשר  כל  ולהיות  הקדוש,  הבית 
כגון  המשרתים  כלי  ענין  בין  השלמות,  בתכלית  שיהיו  כליו  ענין 
מלבושים אלה שהם מלובשים בהן בשעת העבודה, שהכל יהיה 
הדברים.  בכל  נוי  שום  יחסר  לא  השלמות,  בתכלית  ושלם  נכון 
ובאמת כי מנוי הענין הוא שלא יהיה החושן נע-ונד על לוח לבו, 
אלא יעמוד שם קבוע כמין חומר. ועד ששמענו טוב מזה, נחזיק 

בזה'. )מתוך ספר החינוך(
לימוד נפלא למדנו כאן, והוא נצרך במיוחד לבני תורה, לגיונו של 
נקיון-מלבושיהם  על  הצורך  די  מקפידים  אינם  שלפעמים  מלך, 
וגופם, ויש בכך משום חילול השם, כי כפי שכותב 'החינוך' – "ענין 
בשעת  בהן  מלובשים  שהם  אלה  מלבושים  כגון  המשרתים  כלי 
העבודה, שהכל יהיה נכון ושלם בתכלית השלמות, לא יחסר שום 

נוי בכל הדברים".
)י"ט א'( מספרת, שאפילו המלך הפרסי  זבחים  הגמרא במסכת 
מסופר  וכך  יפה.  שיראה  על-מנת  יהודי,  של  מלבושו  את  'תיקן' 
שם: "אמר רב אשי, אמר לי הונא בר נתן, זימנא חדא הוא קאימנא 
ניהליה,  ותיתייה  המיינאי,  לי  מדלי  והוה  מלכא,  דאיזגדר  קמיה 
קמיה  אתי  כי  בכו!  כתיב  קדוש  וגוי  כהנים  ממלכת  לי  ואמר 

דאמימר, אמר לי אקיים בך והיו מלכים אומנים".
מידלי  'והו  היה;  פרס  ומלך  שמו  כך   – מלכא'  'איזגדר  וברש"י: 
כנגד  מלמעלה  חגו  גבוה,  היה  אבנטו   – ניהליה'  ותיתייה  המיינאי 
כהנים  ממלכת  'אמר  לנאותו;  כדי  למטה  והפשיטו  ידיו,  אצילי 
כהנים,  של  בתפארת  עצמכם  לנהוג  אתם  וצריכים   – בכו'  כתיב 

דכתיב בהו 'לא יחגרו ביזע'.
פירוש הדברים מצאנו באגרתו של רב שרירא גאון: הונא בר-נתן 

היה 'ריש גלותא' )ראש הגולה( בתקופתו של רב אשי, והתאחדו 
וגדולה במקום אחד. כשהגיע פעם לפני המלך הפרסי,  בו תורה 
למעלה  חגור  שהיה  דהיינו  מוגבה,  שלו  שהאבנט  המלך  הבחין 

מכנגד אצילי ידיו, כדברי רש"י.
את  שהוריד  דהיינו  ניהליה',  ו'תייתיה  כבודו,  על  חס  לא  המלך 
האבנט למקומו הנכון על גופו של הונא בר נתן, תוך שהוא אומר 
הכהנים  ואצל  קדוש',  וגוי  כהנים  'ממלכת  קרויים  הרי  אתם   - לו 
בית  נגד  יהיו  שבגדיהם  יפה  שלא  דהיינו  ביזע',  יחגרו  'לא  כתוב 

השחי, מקום הזיעה.
שאנחנו  וכמה  כמה  אחת  על  ליהודי,  זאת  עשה  הגוי  המלך  ואם 
ושלמים  'נכונים  יהיו  שלנו  שהמלבושים  במצב  להיות  נדרשים 
בתכלית השלמות, לא יחסר שום נוי בכל הדברים' כדברי 'החינוך'.

הרחבה היתה משוחשחת
להיות  צריכים  שחפצי-הקודש  הוא,  מכאן  שלמדנו  הכלל 
מושלמים בסדר ובנקיון. הדבר נכון לא רק לגבי הבגדים, ולא רק 
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בבית המקדש. גם כשמדברים על מקום מגוריהם של בני תורה, 
יהיה  החיצוני  שהמראה  להקפיד  יש  מקדש,  בית  למעין  הנחשב 

ללא פגם או לכלוך.
מכל  הללו  העניינים  על  שמרו  לדורותיהם  ישראל  גדולי  ואכן, 
תארים  זצ"ל.  מערלוי  האדמו"ר  כ"ק  את  כדוגמא  ניקח  משמר. 
שהנחיל  מי  דעה,  לדור  שריד  הגדול,  המאור  עליו:  נאמרו  רבים 
את תורת החת"ס לדורנו, שר וגדול אשר נשא את משא העם על 
כתפיו, ועוד ועוד. כל התארים הללו, ורבים-רבים אחרים, נשמעו 

על הרבי.
בתורה  הרבי  של  הענקית  גדולתו  על  סופרו  רבים  סיפורים 
ובחסידות, על התמדתו הנדירה, על קשריו עוד בדור שעבר עם 
באשר- ויהודי  יהודי  כל  באהבת  רום-ערכו  על  ישראל,  גדולי  כל 

הוא, ועל הלב הגדול שהרגיש בצרות עמך בית ישראל, שנדם.
אבל נודה על האמת; מה ששבה את לבנו יותר מכל, היו 'הסיפורים 
ועל  זוהר-הנפש  על  האמיתית,  הגדולה  על  המצביעים  הקטנים' 

התבונה והתושיה העצומה שנשזרה בדמותו רבת-האנפין.

מתכוהף להרים היסת-נייר
וגם  זצוק"ל,  ערלוי  גאב"ד  התגורר  בה  קטמון,  שכונת  תושבי  גם 
אלה שאינם נמנים עדיין על שומרי המצוות, סיפרו לנו על הרושם 
שהיה  פעם  שבכל  האדמו"ר  של  הנהגתו  עליהם  שעשתה  העז 

רואה פיסת-נייר על הרצפה, היה מתכופף ומרימה.
יתירה מכך; אחד מתושבי השכונה שחזר בתשובה שלימה, אמר 
ברחוב,  הרבי  של  הליכתו  אחר  פעם  שעקב  לאחר  זאת  שעשה 
והבחין שכאשר הגיע הרבי אל המקום אליו מתנקזים מי הגשמים, 
וראה שהרשת נסתמה, בשל ענפים ועלים שהתנקזו אף הם אליה, 
היה מסלק את המטרדים הללו על ידי שימוש ב...מקל האדמ"ורות 

שלו, ובצורה זו פעל לפתיחתם של מוקדי הניקוז.
"אדם כזה שראשו בשמים, ולמרות הכל רואה לנכון לפתוח את 
לי  לשמש  צריך  שלו,  המכובד  המקל  באמצעות  ועוד  הניקוז, 
כדוגמא ומופת לחיים", אמר האיש, וחזר בתשובה, הוא ובני ביתו 

וכל אשר לו.

הדברים משטיירים כחסרי-ערך...
הנהגתו של כ"ק האדמו"ר מערלוי זצ"ל, היא תוכחת-מוסר לכל 
לפעמים  בה  ועושים  הרבים,  רשות  על  שומרים  שאינם  אלה 
שהדברים  ולמרות  גדולות,  עוולות  זה  בנושא  יש  שלהם.  כבתוך 
גדולים  בפכים  מדובר  וחסרי-ערך,  כשוליים  לכאורה  מצטיירים 

מאוד...
לפח,  מביתו  האשפה  שקית  את  מוריד  אדם  כאשר  ולמשל: 
ובהתעצלו להרים את מכסה הפח, הוא משאיר את השקית מחוץ 
והחיידקים עולים הישר לדירת השכנים  והריח  למתקן האשפה, 

בקומות הראשונות.
צריך  שהמצב  ויודע  התורה,  דרכי  על  מושתתות  שהליכותיו  מי 
להיות כזה ש'לא יחסר שום נוי בכל הדברים', כדברי 'החינוך', לא 

יתכן שעוולה כזו תצא מתחת ידיו. לא יתכן!
הפרטי  הבית  סלון  כמו  לפחות  להיראות,  צריכה  הרבים  רשות 
שלנו, וכמו שפשוט וברור שאף אחד לא ישליך פסולת – ולו נייר 
אחד – ליד הכורסאות בסלונו, כך באותה מידה לא יעלה על הדעת 

ללכלך את רשות הרבים.
להוותנו, יש בכך גם משום חילול שם שמים גדול. בעלי תשובה 
היהדות  אל  להתקרב  להם  שהפריע  הדברים  שאחד  העידו, 

ולהיכנס לפני-ולפנים של עולם התורה, היה ענין הניקיון.

שתהיה רשות הרבים חשובה בעינינו!
הגמרא )בבא קמא, דף נ' עמוד א'( מספרת: "מעשה באדם אחד, 
שהיה מסקל מרשותו לרשות הרבים, ומצאו חסיד אחד. אמר לו, 
ריקה מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך )פרש"י, 'שמא 
כל   – 'רשות הרבים  )פרש"י,  עתיד אתה למוכרה'(, לרשות שלך 
והיה  שדהו,  למכור  נצרך  לימים  עליו.  לגלג  שלו'(,  היא  חייו  ימי 
מהלך באותה רשות הרבים, ונכשל באותן אבנים. אמר: יפה אמר 
לי אותו חסיד, מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות 

שלך".
וב'עיון יעקב' במקום פירש, מדוע קרא לו החסיד בתואר 'ריקה'. 
וז"ל: "נראה, דלכך קרי ליה ריקה, כדאיתא בשבת דף לא, דאמר 
הלל, מאי דהלך סני, לחברך לא תעביד – זו היא כל התורה כולה. 
זה שעבר על זה, דעשה מה דסני ליהל רבים, להכי קרי ליה ריקה, 

שהוא ריק מכל התורה".
יכול לעשות מצוות במשך כל היום, ולחשוב  נורא-נוראות! אדם 
שהוא 'מלא מצוות כרימון', אבל התואר האמיתי שלו הוא 'ריקה', 
ריק לחלוטין. אין לו קשר לתורה ולמצוות כלל וכלל. מדוע? – כי 
השליך דברים לרשות הרבים. ובואו חשבון: האם אנו לא מתרגזים 
לרשות  או  המשותפת,  לחצר  ולכלוך  אשפה  המשליך  השכן  על 
עושים  אנחנו-עצמנו  שכאשר  אפוא,  יפלא,  מאוד  מה  הרבים? 

זאת, זה לא כואב לנו...
ה'בן איש חי' כותב באחד מספריו, שטעות היא לחשוב שמלאכים 
מלווים את היהודי רק בליל שבת, כאשר הוא חוזר מבית הכנסת 
מלווה  כשהוא  היהודי  צועד  השבוע,  כל  במשך  גם  לביתו. 
במלאכים. אבל אותו 'בן איש חי', שכל בית ישראל שותה בצמא 

את דבריו, קובע גם שהמלאכים אינם מלווים כל אחד.
ברם,  בעיניו!  חשובה  הרבים  רשות  שתהיה  הוא,  התנאים  אחד 
מי ששומר על נקיון רק בביתו, ורק שם אכפת לו שיהיה הכל נקי 
לרחוב,  משליך  הוא  ושיירי-הלכלוך  הפסולת  כל  ואת  ומצוחצח, 
מבלי לקחת בחשבון גם את האסונות העלולים להתרחש על ידי 

כך, אדם כזה המלאכים בורחים ממנו...
בשמירה על נקיונה של הרשות המשותפת, נמדד האדם במידת 
ה'בין אדם לחבירו' שלו. רק כך אפשר להיווכח עד כמה חדורה 
אצלו ההשקפה שנטבעה במאמר הידוע של חז"ל, שהכל משננים 

אותו השכם והערב – "מאי דעלך סני, לחברך לא תעביד".
את  מעלה  כרשותו-שלו,  הרבים  רשות  על  שמירה  מכך;  יתירה 
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אלוקים  תורת  החיצוניות  כתורות  שלא  רוחניות.  לדרגות  האדם 
חיים, וכדי להגיע למצב שבו תעניק לנו התורה את האושר הצפון 
בה, יש לטהר לפני הכל את הלב והנפש, ואחד האמצעים הטובים 
לעשות זאת, היא באמצעות השמירה על כבודו של השכן וצרכיו.

הבהמה ש...נהטרה
בנקיות  גם  מושלם  הרבים,  רשות  של  בנקיונה  שמשתדל  אדם 
לשונו, ולא רק בענייני לשון הרע אלא בהקפדה על 'לשון נקיה', 
המילה  את  הקודמים  בקטעים  הזכרנו  אם  כמשמעו.  פשוטו 
טבועה  שהיתה  הרבים  רשות  ניקיון  על  לשמירה  באשר  'לכלוך' 
מופלאה  הנהגה  על  לספר  אפשר  זצ"ל,  מערלוי  הרבי  של  בדמו 

נוספת שלו, והיא, כיצד היה נזהר שלא 'ללכלך' את לשונו.
שנים,   57 במשך  הרבי  את  שליווה  שוורץ,  יהודה  דוד  ר'  הרה"ח 
אומר שהמדובר לא רק בביטויים שיש בהם מן הכיעור והדומה לו, 
אלא גם אזכורים של 'חטאים' ו'מוות', על 'מחלות' ו'יסורים', גם 

כאלה המוזכרים במקורות, כל אלה לא עלו על לשונו של הרבי.
מיד  ערלוי,  בעיר  שהקים  בישיבתו  שנשא  הראשונה  בדרשה 
של  עניינה  הפלפול  באמצע  עלה  תש"ו,  בשנת  השואה,  לאחר 
'בהמה שמתה'. התלמיד הראשון לבית ערלוי רבי בנימין דסקל 
במקום  שמתה',  'בהמה  לומר  רצה  לא  שהרבי  מספר  שליט"א, 
בקרב  חיוך  בתחילה  שהעלה  דבר  ש...נפטרה',  'בהמה  אמר  זה 

התלמידים, עד שהרבי הסביר להם את כוונתו.
וכך בכל פעם כשהזכיר אדם חולה אמר 'אדם לא-בריא'; גם כאשר 
מעשי',  טינוף  'טהר  הקטע  את  שבת  מוצאי  של  בפזמונים  אמר 

דילג על המילה 'טינוף'...

גם בדקותיו האחרונות
הרדמתו  שלפני  האחרונות  בדקות  היה  ביותר,  מרגש  רגע 
מספר  סופר,  משה  רבי  הרה"ג  הנכד,  החולים.  בבית  והנשמתו 
5-6 שנות מחלתו, היה קשה לרבי להוציא מילים מפיו,  שלאורך 
והוא התבטא בעיקר בסימני ידיים. והנה, בדקות האחרונות הללו, 
העליתי בשיחתי איתו את המעשה עם רבי שלם קמינקר, בן-דודו 

של ה'דברי חיים', שביקשו ממנו לקלל את פלוני.
לפתע, מספר הנכד כשצמרמורת אוחזת בכל גופו, אני שומע את 
הרבי לוחש לי בקול: "תגיד לברך"... דהיינו שבמקום לומר 'ביקשו 

ממנו לקלל', תגיד 'לברך'...
גם בדקות הקשות הללו, כשהיה נתון ביסורים כבירים, וכשממש 
ובשבע- בכפלים  התאמץ  מפיו,  מילה  להוציא  מסוגל  היה  לא 

שבעתיים ואמר לי 'תגיד לברך'!!!

כך גם אהשר לעשות ב'שומת שילת'
"למדתי  זילברשטיין,  הגר"י  אמר  מילה",  כל  של  חשיבותה  "על 
הנהגת  על  זצ"ל  וואזנר  הגר"ש  מרן  פעם  לי  שסיפר  מסיפור 

החת"ם סופר".
נהג  יעבץ',  ה'שאילת  בעל  של  משמו  דבר  הביא  החת"ס  כאשר 
לומר, לכתוב: 'שילת יעב"ץ', דהיינו בלי האות אל"ף, אחרי השי"ן. 
רצה  ולא  התחמק  הדבר,  פשר  על  לעמוד  תלמידיו  ניסו  כאשר 

לומר.
אבל התלמידים לחצו ולחצו, עד שפעם הסביר להם ואמר, שהוא 
מבקש להרוויח בכך את אזכור שמו יתברך, שכן ראשי התיבות 

של המילה 'שיל"ת', הן 'שויתי ה' לנגדי תמיד'.
החת"ם סופר רצה להזכיר בכל פעם שאפשר, את שמו של השם 
והמילה  'שאילת'  שהמילה  וכיון  פעמים,  שיותר  וכמה  יתברך, 
'שילת',  ולכתוב  לומר  לא  מדוע  לשניה,  אחת  דומות  'שילת' 

ולהרוויח בכך את הזכרת שם השם - - -
מגיע  והרכב   ,443 בכביש  נוסעים  כאשר  לעשות  אפשר  גם  כך 
ל'צומת שילת', כדאי לשאול במכוון את הנהג 'לאיזה צומת הגענו', 

וכאשר הוא ישיב אז 'לצומת שילת', יוזכר שמו של הקב"ה...
לי  הוסיף  קניבסקי,  הגר"ח  מרן  גיסי,  עם  כך  על  שוחחתי  כאשר 
שזה מסתדר גם עם 'שמואל בן שילת', שהיה נכדו של המן שלמד 
הביא  שמים,  שם  לעקור  שביקש  המן  ודווקא  ברק,  בבני  תורה 

לעולם את נכדו זה ששמו היה כנ"ל, והזכיר בכך את שם השם...

)מתוך הספר 'מצוות בשמחה' בעריכת הרב משה מיכאל צורן(

 '
'  '

'  
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"המחותן שלי סיהר לי, שכשהוא היה חתן, הזמינו אותו לסעודת הורים 
בבית חמיו ר' וועלויל הראנק זש"ל, שם ישבו לסעודה גם כל האחים של 
הכלה. 'בואו ניטול ידיים', הכריזו, והנה ניגשים כל הבנים יחד עם אביהם 

אל השולחן...  שאל רבי אברהם דב את חמיו לעתיד: 'מה קורה כאן? 
נוטלים ידיים, או יושבים לשולחן?'" 

 הרסום ראשון מתוך שיחותיו של המשגיח דישיבת קמניץ, 
הגה"ש רבי משה אהרן שטרן זש"ל | מלוקט מתוך כתבי אחד מתלמידיו

"יֹום ִמְשֶּׁתה ְוִשְׂמָחה" )מגילת אסתר ט', י"ח(

מאת  מרתקים  תכנים  פעמים  מספר  הבאנו  האחרונים  בחודשים 
הגאון רבי משה אהרן שטרן זצ"ל, משגיח דישיבת קמניץ בירושלים, 
של  האיכות  ועצום  כמות  רב  הכתבים  תכריך  את  שקיבלנו  לאחר 
לאחר  ותמלל  זצ"ל,  שטרן  הגרמ"א  את  שהקליט  מתלמידיו,  אחד 
פעם  בכל  ומוצאים  נוברים  ואנו  במילה,  מילה  השיחות  את  מכן 
היו  חלקם  אשר  במינם,  מיוחדים  סיפורים  של  נפלאים  אוצרות 
נכחדים מהעולם, אם לא אותו תלמיד נמרץ, שעמד ושימר את כל 

אשר סיפר המשגיח זצ"ל. 
מדובר בשיחות שנמסרו לפני למעלה מ-30 שנה, כשהגרמ"א זצ"ל 
 50 70, ואת הסיפורים הללו שמע וראה בחלקם  כבר התקרב לגיל 
שנה קודם לכן ואף יותר, כך שעל אף שמדובר בגדולי עולם שחיו 
שני  מכלי  או  ראשון  מכלי  מסופרים  הסיפורים  רבות,  שנים  לפני 
ושלישי בדייקנות רבה, ואף שאנו עושים להם עריכה, אנו משתדלים 
למהות  הנוגעים  השונים  ובפרטים  באותנטיות  לפגוע  שלא  מאד 

הסיפור ולתוכנו. 
ששמע  נפלא,  סיפור  זצ"ל  שטרן  הגרמ"א  מספר  שיחותיו  בתוך 
של  רבה  זצ"ל,  אויערבך  דב  אברהם  רבי  הגדול  הגאון  ממחותנו 
שכונת בקעה בירושלים, ואחיו של מרן הגרש"ז זצ"ל, שהיה חתנו 
)זאב( פרנק זצ"ל, אחי הגאון רבי צבי פסח  וועלויל  של הגאון רבי 

פרנק זצ"ל, רבה של ירושלים. 
וועלויל  ר'  אצל  חתן  היה  שכהוא  פעם,  לי  סיפר  שלי  "המחותן 
הזמינו  מאוד,  גדול  אדם  שהיה  זאב'  ה'תולדות  בעל  זצ"ל,  פראנק 
אותו לסעודת פורים בבית חמיו, שם ישבו לסעודה גם כל האחים 
של הכלה. הם כולם היו תלמידי חכמים גדולים מאוד. כשהוא הגיע 
הוא ראה שם הנהגה מאוד מעניינת. 'בואו ניטול ידיים', הכריזו, והנה 
ניגשים כל הבנים יחד עם אביהם אל השולחן... במקום ליטול ידיים 

הם התיישבו סביב השולחן". 
שאל רבי אברהם דב את חמיו לעתיד, "מה קורה כאן? נוטלים ידיים 

או יושבים לשולחן?" 
נוהגים  לו חמיו תשובה מיוחדת מאוד: "אצלנו בבית, אנחנו  השיב 

את  בולעים  אנחנו  הלשון.  ועם  השיניים  עם  הפה,  עם  שאוכלים 
האוכל דרך הגרון אל מערכת העיכול. 

משאירים  אנחנו  הראש  את  הראש!  עם  אוכלים  לא  אנחנו  "אבל 
לריטב"א,  לרשב"א,  משאירים  אנחנו  הראש  את  לצלחת.  מחוץ 

לתוס'... לא משתמשים בו לאוכל. 
קודם  אנחנו  טוב,  יום  או  שבת  סעודת  אוכלים  שאנחנו  לפני  "לכן, 
כל מתאספים סביב השולחן, ואז אני שואל קושיא בנושא תלמודי 
כלשהו, שאלה שנוגעת להבנה ולסברא, כל אחד מהמסובים סביב 
השולחן משנן את השאלה בינו ובין עצמו, ואז אנחנו הולכים ליטול 

ידיים ויושבים לאכול. 
בשאלה,  עסוק  מהמסובים  ואחד  אחד  כל  הסעודה,  כל  "במשך 
ובינתיים  ומחפש לה תשובה שתניח את הדעת,  מעמיק במחשבה 
לועסים את האוכל ובולעים אותו עם השיניים, עם הלשון, אבל לא עם 
הראש! אחרי שמסיימים לאכול, כל אחד אומר מה התשובה שהוא 

חשב עליה, וכך אנחנו מוודאי שהראש שלנו לא נכנס לצלחת...".  

מרק טעים במיוחד
הסבא שלי, הגאון רבי יעקב יוסף הרמן זצ"ל, סיפר לי סיפור מאוד 
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וילובסקי  מיוחד על רבינו הרידב"ז, הלא הוא הגאון רבי יעקב דוד 
זצ"ל. 

כשהרידב"ז סיים לחבר את הפירוש המפורסם שלו על הירושלמי, 
לא היה לו כסף כדי לממן את הוצאות ההדפסה. מדובר בפרויקט 
לפני למעלה  אז,  בוודאי במושגים של  שמצריך הרבה מאוד כסף, 
מ-150 שנה... לכן עמד הרידב"ז ונסע לארה"ב, שם הוא אסף כסף 

בין יהודים על מנת לממן את ההדפסה. 
ללכת  צריך  הרידב"ז  היה  לא  שלו,  בגאונות  ידוע  היה  והוא  מאחר 
ולחזר על הפתחים. הוא היה יושב בבית המדרש ולומד, ואנשים היו 

מגיעים אליו ונותנים לו תרומות להדפסת הספר. 
סבא מספר, שהרידב"ז היה בקי בכל חדרי תורה שבעל פה: בבלי, 
טור  רמב"ם,  משניות,  מכילתא,  תוספתא,  ספרי,  ספרא,  ירושלמי 
ושולחן ערוך, כל אלו היו שגורים על לשונו בעל פה עם כל העמקות. 
משפחה,  איזו  אצל  להתאכסן  מקום  לו  ושכרו  ארה"ב  יהודי  עמדו 

הוא היה ישן שם והוא גם אכל שם.
הסדר היה שאחרי התפילה היה הרידב"ז עולה לבית האכסניא שלו, 
יושב  ויורד בחזרה לבית המדרש, שם היה  אוכל שם ארוחת בוקר 
ולומד חמש או שש שעות, לאחר מכן עלה לאכול ארוחת צהריים 
וירד שוב לבית מדרש ללמוד הלאה עד מנחה, ובין מנחה למעריב 
הוא כמובן שוב למד, אחרי מעריב היה עולה לבית לאכול ארוחת 

ערב ושוב חוזר לבית המדרש ועוסק בתורה ללא ליאות. 
הזה  המעשה  את  זוכר  שהוא  לי  סיפר  שלי  סבא  הימים,  מן  ביום 
בבירור, כשהגיע הרידב"ז לאכסניא לאכול ארוחת בוקר, אמרה לו 
בעלת הבית שהיא מאוד מתנצלת שלא תוכל להגיש לו היום את 
ארוחת הצהרים, כי היא חייבת לצאת מהבית זמן קצר לפני שהוא 
יבוא לארוחת הצהרים, ולכן היא משאירה לו את המפתח של הבית, 
כשהוא יבוא בצהרים יהיה סיר מונח על הכיריים, על גבי אש קטנה.
מבקשים  רק  ואנחנו  ומצקת,  כף  עם  צלחת,  תהיה  השולחן  "על 
מצקות".  שתי  לצלחת,  מהסיר  מרק  המצקת  עם  ימלא  שהרב 
יכול למזוג לעצמו שתי מצקות מרק,  הרידב"ז הסכים כמובן, הוא 

למה לא?
כשהגיע בצהרים, הכל היה מוכן. על השולחן היתה מפה, היה לחם, 
ובנוסף  לשתייה  כוס  מים,  עם  קנקנן  קטנה,  בצלוחית  מלח  מעט 
הצלחת  עם  הרידב"ז  ניגש  מצקת.  ולצידה  כף  עם  עמוקה  צלחת 
אל המטבח, מילא שתי מצקות בצלחת, נטל ידיים, התיישב על יד 
נטל מים  ואכל לחם עם המרק, סיים את האוכל בצלחת,  השולחן 

אחרונים, בירך בכוונה רבה ושב לבית הכנסת ללמוד. 
כששב אחרי תפילת ערבית, לארוחת הערב, באה בעלת הבית ובפיה 
מהמרק,  ויאכל  יסתדר  שהוא  אמר  הרבי  "הרי  משקל:  רבת  טענה 

ומדוע השאיר הרבי את המרק מיותם ולא אכל ממנו כלום?"
שתי  מילאתי  שאכלתי,  "בוודאי  מלא:  בביטחון  הרידב"ז  השיב 

מצקות בצלחת ואכלתי את המרק, והוא היה מאוד מאוד טעים!" 
אבל בעלת הבית עמדה על שלה, מהמרק לא היה חסר כלום, איך 
ייתכן שהרבי לקח שתי מצקות מכזה סיר קטן ולא רואים שום דבר? 
"שהרבי יראה לי מאיפה לקח מרק בבקשה", אמרה הגברת והרידב"ז 

לא התווכח, הוא נכנס למטבח, הצביע על הסיר ואמר: "הנה, מהסיר 
הזה לקחתי שתי מצקות מרק ואכלתי. היה מאוד טעים!". 

לשמע תשובתו פרצה בעלת הבית בצחוק: "הרי זה סיר מלוכלך? 
יתרכך  כדי שהלכלוך  בו מים חמים  לפני שיצאתי מהבית מילאתי 
וכדי שיהיה לי קל יותר לשטוף אותו בהמשך. זה לא היה מרק בכלל, 

אלא רק מים עם לכלוך שנשאר דבוק בסיר!!!
מה התברר? הרידב"ז נטל ידיים, הוא אכל עם הכף מהצלחת, סיים 
על  בכלל  דעתו  את  נתן  לא  אחד  ולרגע  שבצלחת,  המרק  כל  את 
האוכל שבצלחתו. הראש שלו היה מונח במקום אחר, בבית המדרש, 
לכן הוא 'אכל' מים מלוכלכים, בלי טעם ובלי ריח, ולא הרגיש שום 

הבדל!... 
ולא זו בלבד, אלא שאחרי האוכל הוא בירך ברכת המזון בהתלהבות 
עבורו  וברחמים",  בחסד  בחן  בטובו,  כולו  העולם  את  "הזן  ואמר: 
היתה הסעודה הזאת טעימה כמו כל ארוחה אחרת שאכל, הוא לא 
הרגיש בשום הבדל, האוכל היה מצוין, הוא היה אסיר תודה על כך 

שהכינו לו את האוכל הזה!

בידיים רועדות 
בשיחה אחרת שהוקלטה מפיו של הגרמ"א זצ"ל, הוא מביא מעשה 

הקשור גם הוא לעניין האכילה, וכך הוא מספר:
מעשה היה אצל הגה"צ רבי אליהו דושניצר זצ"ל, שאצלו בישיבה 
בפתח תקוה )ישיבת לומז'ה( היה פעם אויפרוף, שבת חתן, לאחד 
מתלמידי הישיבה שהתגורר בקרבת מקום. ההורים הזמינו את כל 

הציבור לקידוש.   
לבנה צחה כשלג  לקידוש, על השולחן היתה פרוסה מפה  נכנסים 
וכולם מתיישבים מסביב לשולחן.  נקי, שלא דרכה עליו רגל אדם, 
נוסף  קם אחד וקידש על היין, וכשבאה קבוצה נוספת קידש אדם 
יין  מעט  מטפטף  נפלאה,  בדביקות  מקדשים  והם  ומאחר  היין,  על 
מהגביע על המפה הצחורה, פעם ועוד פעם, עד שכל המפה נהיתה 
בבחינת 'עקודים נקודים וברודים', והנה אחד המסובים לוקח מנת 
קוגל, ומאחר ואין לו צלחת הוא מניח אותה לפניו על המפה, וכמובן 

שכשהתקרב הקידוש לסיומו המפה היתה מלוכלכת כדבעי. 
וממשיכים  בלבביות  טוב  מזל  מאחלים  והולכים,  באים  האנשים 
לבתיהם, לאכול את סעודת היום. אבל רבי אליהו דושניצר נשאר 
החתן  מאבי  מבקש  הוא  כולם,  שהלכו  ואחרי  הסעודה,  סוף  עד 
שיואיל לקרוא לרעייתו, אם החתן, כי הוא רוצה לברך אותה ולאחל 

לה מזל טוב, לרגל השמחה הגדולה. 
לקרוא  ומיהר  דברו,  את  לעשות  הבית  בעל  איחר  שלא  כמובן 

לרעייתו הנרגשת שתזכה להתברך מפיו של המשגיח הצדיק. 
יעלה  שהזיווג  לב,  ברוחב  אותה  מברך  אליהו  ורבי  הגברת  נכנסה 
יפה, ושהיא תזכה לנחת דקדושה מהחתן ומרעייתו העתידית, ומכל 

יוצאי חלציה אמן כן יהי רצון... 
את  דושניצר  הגר"א  החליף  מברכותיו,  להאציל  שסיים  לאחר 
מבקש  אני  אחד  דבר  "רק  בתחינה:  וביקש  למתנצל,  ממברך  קולו 
מהגברת, הרי אני אדם מבוגר, הידיים שלי כבר רועדות קצת, ולכן 

המשך בעמוד 30
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ומה עושים כדי לגייס את הכסף? ב"ה הקב"ה זיכה אותי ביכולת לרקוד, 
אני ירושלמי שורשי ב"ה, והאמריקאים מאוד אוהבים לראות ירושלמים 

רוקדים. אז אני הלכתי, הרמתי רגליים וידיים, וככל שהריקוד היה יותר 
נלהב, כך היה יותר כסף לטובת העילות של קירוב יהודים...

 הרה"ג ר' יוחנן בריזל מסהר על ימי ההורים בשל הסבא, 
הרה"ש רבי אלעזר בריזל זש"ל, ובבתי הנגידים בארה"ב 

לייזר רוט 

לקראת ימי הפורים שוחחנו עם איש הצדקה וזיכוי הרבים, הרה"ג ר' יוחנן 
בריזל הי"ו, וביקשנו ממנו לספר לנו כיצד חגג את הפורים בשנים עברו, 

כשהיה שקוע כל כולו בפעילות של קירוב רחוקים.
ידועה", פותח הרב בריזל, "המבוגרים שבינינו יאמרו שהיא  "יש בדיחה 
'בדיחת קרש', אבל בכל זאת אני רוצה לספר אותה, ולא רק בגלל שאנחנו 
מבדיחה  הפכה  היא  שלי  שבמקרה  בגלל  גם  אלא  לפורים,  מתקרבים 

למציאות... 
"זה מגיע עם שאלה שנועדה לגרום לילדים צעירים להתבלבל לרגע: מה 

קורה כשפסח נופל בפורים? והתשובה היא פשוטה: מרימים אותו". 
"כשהיינו ילדים שזה ייתכן שיהיה מקרה כזה אמיתי, אם אדם שקרואים 

לו 'פסח' ייפול חלילה בפורים, אפשר יהיה להרים אותו. 
לחלק  הפך  הזה  שהמשפט  לדעת  למדתי  והתבגרתי,  כשגדלתי  "אבל 
מהחיים שלי, למשך שנים רבות מאוד, ולא, לא קוראים לי פסח ואף פעם 
לא הרמתי מישהו שקוראים לו פסח ביום הפורים. אבל כן 'הרמתי פסח' 

בפורים, ואני אסביר... 
שבשמים,  לאביהם  יהודים  לקרב  באוקראינה,  שלנו  מהפעילות  "כחלק 
היינו מגיעים לשם בחגים, כל פעם היו שולחים שליחים לערים שבהן יש 
יהודים, היינו עושים להם תפילות ראש השנה ויום כיפור, סוכות וארבעה 
מינים, וגם ליל הסדר כמובן, וכבר סיפרתי על כך בשיחות הקודמות שלנו. 
יהודים  בעולם.  נוספים  למקומות  גם  הזאת  הפעילות  זלגה  הזמן,  "עם 
כמובן  איתם.  לעבוד  צורך  והיה  אחרות,  למדינות  היגרו  מאוקראינה 
לקהלים  בדיוק  המיועדים  גדולים  מוסדות  הוקמו  קל,  הכי  זה  שבארץ 

הללו, אבל ברחבי העולם זה לא כזה פשוט. 
"ביום מן הימים קיבלתי בקשה מעניינת. פנו אלי יהודים מ'לונג ביץ' שבניו 
יורק, לא רחוק מפלטבוש, ואמרו לי שהם צריכים עזרה. הגיעה קבוצה 
מקומיים  פעילים  שם  היו  שם.  להתגורר  אוקראיניים  יהודים  של  גדולה 
הבעיה  הסדר.  לליל  אירוח  בכך,  המעוניינות  למשפחות  לסדר  שדאגו 
שב'לונג ביץ' לא היו מספיק משפחות כדי לארח את כל המשפחות של 
יהודי אוקראינה, ולכן סידרו להם משפחות גם מאזורים אחרים בניו יורק. 
"ומה קורה כשמגיעה משפחה שאין לה מושג ביהדות, להתארח בביתה 
של משפחה חרדית לליל הסדר? חד גדיא של ממש!!! לא תמיד הלבוש 
באלף  אותם  להזהיר  צריך  אסור,  ומה  מותר  מה  יודעים  לא  והם  הולם, 

אזהרות שיבואו לפני כניסת החג, ולא ייסעו ברכב לאחר כניסתו, וצריכים 
לארח אותם גם בלילה, כדי שלא יחזרו הביתה בנסיעה תוך חילול יום טוב 

של פסח חלילה וחלילה... 
חג!  יומיים  יש  שבארה"ב  בחשבון  קחו  עכשיו  נכון?  מורכב,  נשמע  "זה 
הפסח  חג  נופל  פעם  ולא  שעות,   48 אלא  שעות,   24 לא  שזה  כלומר, 
במוצאי שבת או ביום רביעי בלילה, וכך נוצר רצף של שלושה ימיים – שני 
ימי חג ועוד שבת, שבהם צריך לארח משפחה בת מספר נפשות, אנשים 
מורכב,  סיפור  אסור...  ומה  מותר  מה  ומיומיכון  מחייכון  יודעים  שלא 

אפילו מורכב מאוד! 
"כך נוצר מצב שהיה מאוד מאוד קשה למצוא משפחות שיארחו אותם 
בחג הפסח, ויהודים רבים שרצו להשתתף בליל הסדר, נאלצו לוותר על 

כך כי לא היה מי שיארח אותם. 
"בשלב הזה פנו אלי ואמרו לי ר' יוחנן, אתה הרי יודע לעשות ליל הסדר 
ליהודי אוקראינה, למה שלא תעשה את זה בארה"ב בתנאים הרבה יותר 

טובים... 
כי  אותם  נזניח  ככה  באוקראינה?  היהודים  על  יהא  ומה  להם,  "אמרתי 
בארה"ב יותר נוח? חס וחלילה! אני לא עוזב את האוקראינים. אבל אני 

גם לא מזניח את אלו שבלונג ביץ'... נפתח עוד שלוחה... 
"הצלחנו למצוא אולם מתאים בלונג ביץ', בעלות סמלית, דאגנו לקייטרינג 
שיבשל מאות מנות לכל אחד מהסדרים, ופתחנו הרשמה, ואכן הנרשמים 
ליל  את  ולערוך  לבוא  שיאותו  מתנדבים  למצוא  ניסינו  ב"ה.  רבים  היו 
הסדר, ולבסוף מצאנו פתרון בדמות שניים או שלושה בחורים מבוגרים 
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שלא זכו עדיין להתחתן, הם מספיק מבוגרים כדי לנהל את האירוע ולנצח 
על המלאכה, ואין להם משפחה לדאוג לה. שידוך מושלם... 

ליל  את  שניהלו  הבחורים  התארסו  שנה  ובאותה  ב"ה,  מצוין  עבד  "זה 
הסדר. לשנה הבאה הם כבר היו נשואים, אבל הם הביאו לנו כמה חברים 
שלהם, בחורים מבוגרים גם כן שינהלו את הסדר במקומם, וראה זה פלא, 

גם הם התארסו כעבור תקופה קצרה. 
"זה הפך להיות 'הדבר החם' של ניו יורק, אנשים רבים פנו אלינו, וביקשו 
אחר  שנה  בישועה.  לזכות  כדי  אוקראינה  ליהודי  הסדר  ליל  את  לערוך 
הלך  התור  תינוק.  להם  נולד  שנה  ובתוך  ילדים,  חשוכי  זוג  הבאנו  כך 

והתארך...". 

להרים הסח בהורים
"הכל עבד מצוין ב"ה", מספר הרב בריזל. "אני הייתי באוקראינה, וניהלתי 
בשלט רחוק ליל סדר גם בארה"ב. למצוא מי שיערוך את הסדר כבר לא 
היה בעיה בכלל, גם לא להזמין את האנשים כי הם באו בקביעות כל שנה 

והיו מרוצים מאוד. 
"רק בעיה אחת היתה... השאלה הנצחית שנשאלת תמיד ומעולם לא נס 
ליחה... "כסף מנלן?". מאיפה מביאים את הסכום הנדרש לממן כזה ליל 
לילות סדר מדי שנה  דולרים לשני  כ-15 אלף  זה היא  סדר? העלות של 

בשנה. לא סכום מבוטל. 
"אני צריך 'להרים פסח', אבל אין לי מאיפה? נו... מה עושים? בטח כבר 

הבנתם לבד. 'מרימים אותו' בפורים!
"כך התחלתי לנסוע לארה"ב לפורים, כדי 'לשנורר' כסף עבור עריכת ליל 

הסדר בלונג ביץ'. 
"אבל לגייס 15 אלף דולרים ביום אחד זה לא פשוט, גם לא בפורים ואפילו 

לא כשזה בארה"ב... 
"התברר לי שיש שם באמריקה 'פורים'דיגע יידן'. – 'יהודים של פורים'. 
כך  כל  לא  הם  השנה  כל  אבל  גדולה,  לעשירות  ב"ה  שזכו  אנשים  אלו 
תורמים כסף, יש להם את המוסדות שהם מחזיקים לבחירתם, ואם מגיע 

מישהו לבקש תרומה, הם נותנים לו כמה דולרים, לא יותר.
"בפורים הם פותחים את השערים, את הלב וגם את הארנק. הם יושבים 
במשך שעות ואנשים נכנסים ומבקשים וגם מקבלים נתינות הגונות. כבר 
לגייס  כדי  לפורים  לארה"ב  נסעתי  קודמות  בשנים  גם  כי  ניסיון,  לי  היה 
כספים עבור הפעילות באוקראינה, אבל עכשיו לקחתי על עצמי כזה עול 
של עוד 15 אלף דולר כל שנה, כך שהצלחתי להשקיע בצורה רצינית יותר 

מתוך מטרה להשיג את הסכום המבוקש. 
המלצה,  מכתבי  מביאים  כל  קודם  הכסף?  את  לגייס  כדי  עושים  "ומה 
וגם...  לפעילות,  התורם  לב  את  לקרב  שנועדו  תמונות  עם  אלבום 
לרקוד! ב"ה הקב"ה זיכה אותי ביכולת לרקוד, אני ירושלמי שורשי ב"ה, 
הלכתי,  אני  אז  רוקדים.  ירושלמים  לראות  אוהבים  מאוד  והאמריקאים 
הרמתי רגליים וידיים, וככל שהריקוד היה יותר נלהב, כך היה יותר כסף 
אני  הזה  שבריקוד  לעצמי  חשבתי  יהודים.  קירוב  של  פעילות  לטובת 
וגם  גם את הצופים,  גם משמח את עצמי,  מקיים כמה מצוות במקביל, 
יהודים לאביהם שבשמים. כשהזעתי שם, זאת היתה  מגייס כסף לקרב 
לא סתם זיעה של מצווה, אלא זיעה של כמה וכמה מצוות, בלי עין הרע. 

קהל,  מקבל  שהוא  שלו  השעה  את  יש  עשיר  לכל  קל.  לא  שזה  "כמובן 
שם  ומחלקים  ביחד  כמה  שמתאגדים  כאלו  יש  אחר,  במיקום  אחד  כל 
תרומות במשותף, יש כאלו שמקבלים קהל בבוקר ויש כאלו שמקבלים 

קהל רק אחר הצהרים. 
"הייתי עובד קשה בפורים, אבל ב"ה כיסינו מדי שנה את ההוצאות של 
ליל הסדר בלונג ביץ', וגם הכנסנו תרומות למימון הפעילות באוקראינה. 

פורים',  'כולל  שנה  כל  מארגן  שהיה  עשיר  אותו  את  אשכח  לא  "אני 
פורים, אחרי חצות  בליל  במסגרתו למדו עשרות בחורים במשך שעות 
הלילה סיימו את הלימוד, והיו יושבים לסעודה. אני הייתי בא לשם בשעה 
שלוש וחצי לפנות בוקר כדי לרקוד שם, וכל שנה הייתי יוצא ממנו עם זוג 
תפילין מהודרות עבור נער בר מצווה אוקראיני. כל שנה הוא היה קונה זוג 
אחד של תפילין, ומביא לי תפילין מוכנות, כשנסעתי לפסח לאוקראינה, 
הייתי מאתר נער בר מצווה שהיתה לי סיבה לחשוב שהוא באמת יניח את 

התפילין, והייתי נותן לו אותן במתנה. 
"כמובן שכדי לרקוד בשלוש וחצי לפנות בוקר, צריכים לחלק את הלילה, 
לישון קצת לפני וקצת אחרי, אבל לתת תפילין לילד יהודי, תפילין שאולי 

הוא יניח כל ימי חייו בזכות הריקוד הזה, זה שווה את המאמץ! 
"כך, מידי פורים הייתי 'מרים את פסח', בסייעתא דשמיא, וראיתי שזה 

בכלל לא בדיחה!!!". 

הורים בבית סבא
כמובן שכדי לעשות דברים כאלו משלמים מחיר. לא זכיתי לחוות הרבה 
שנים פורים עם המשפחה ועם הילדים שלי, אני זוכר את הגעגוע שהיה 
בי לחגוג את הפורים עם הסבא הרה"צ רבי אלעזר בריזל זצ"ל, הפורים 

אצלו היה חוויה מאוד מאוד מיוחדת, ונאלצתי לוותר עליה. 
במשך  אצלו  ויושבים  בפורים  שנה  כל  לסבא  הולכים  היינו  בצעירותי, 
שעות. היינו מתפללים שחרית בקרלין ברח' יואל, שם שותים מיד אחרי 
התפילה ורוקדים מספר שעות, לאחר מכן היינו באים לסבא, אני הגעתי 
שתויים  או  שתויים  היו  כולם  באים,  היו  הדודים  שאר  וגם  מורי  אבי  עם 
למחצה, והיה שם מעמד מאוד מאוד מיוחד, עם שמחת פורים אמתית 

מויראדיג... 
ברכות,  ממנו  לבקש  באים  היו  השנה  כל  רבים,  חסידים  היו  שלי  לסבא 
ובפורים זה היה ממש במספרים גדולים, וכל זה תוך כדי שאנחנו רוקדים 

ושרים שם. 
הגיע  זצ"ל,  סבא  של  השכנים  אחד  שבו  מקרה  זוכר  אני  מיוחד  באופן 
זכה  לא  ועדיין  שנים  כמה  כבר  שנשוי  בן  לו  שיש  וסיפר  בפורים,  אליו 
לילדים. סבא שלי בירך אותו שיזכה בעז"ה לזרע של קיימא, אבל השכן 
כך  הוא דרש הבטחה. לאחר כמה פעמים שעמד על  בכך,  לא הסתפק 
זוג  שלאותו  בגזירה  יגזרו  כאחד  הנוכחים  שכל  וביקש  סבי,  קם  בתוקף, 
חשוך ילדים ייוולד בן! כל הנוכחים, וגם אני הקטן בכללם הסכמנו אתו פה 

אחד, ולתקופת השנה נולד להם בן! 
סבא,  אצל  פורים  בירושלים,  פורים  על  לוותר  קל  היה  לא  שזה  כמובן 
רב,  הון  שווה  עצמו  בפני  אחד  כל  בקרלין,  פורים  המשפחה,  עם  פורים 
אבל הרי היתה לי שליחות למלא, וב"ה מילאנו אותה במשך שנים רבות 

בחסד ה' עלינו כל הימים.
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צאת 
לרגל הו

תורמיםתורמים  לארגון 
'אחינו' זרוע הקירוב 

של 'דרשו' 
ומקבליםומקבלים מתנות 
ענק של ספרים 
מארגון 'דרשו''.

ללא הגרלות וללא כוכביות

תרום 24 ש"ח לחודש
למשך 12 חודשים

סך כל התרומה 288 ש"ח

במתנהומקבלים
סט 'משנה ברורה'

6 כרכים כריכה קשה

שווי המתנה בחנויות 425 ש"ח

תרום 24 ש"ח לחודש
למשך 13 חודשים

סך כל התרומה 312 ש"ח

במתנהומקבלים
סט 'משנה ברורה'

6 כרכים כריכה קשה

ספר 'המפתח'
על 'משנה ברורה'

שווי המתנה בחנויות 488 ש"ח

תרום 28 ש"ח לחודש
למשך 13 חודשים

סך כל התרומה 364 ש"ח

במתנהומקבלים
סט 'משנה ברורה'

6 כרכים כריכה קשה

הכרך החדש של שו''ע 
בהוצאת 'דרשו'

שווי המתנה בחנויות 574 ש"ח

תרום 28 ש"ח לחודש
למשך 14 חודשים

סך כל התרומה 392 ש"ח

במתנהומקבלים
סט 'משנה ברורה'

6 כרכים כריכה קשה

ספר 'המפתח'
על 'משנה ברורה'

הכרך החדש של שו''ע 
בהוצאת 'דרשו'

שווי המתנה בחנויות 637 ש"ח

שימו לב:שימו לב:
ניתן לתרום
ולהזמין ספרים
אך ורק בעמדות 
נדרים פלוס. 
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כאשר הגבאי ערך לאותו יהודי את ה'מי שברך' המסורתי, והגיע לחלק 
של 'בעבור שייתן', נדהם הרב סקלאר לשמוע את היהודי מקריא במבטא 

כבד רשימה ארוכה של סהרים, מש"ס בהושאה מחודשת ועד סטים של 
סהרים עדכניים, שישאו לשוק אך לאחרונה. מבירור אשל אחד הגבאים 
התברר לו סיהורו המדהים של האיש. "קוראים לו אליהו סטוהנישקי", 

אמר הגבאי...

תשמעו סיהור מיוחד ששמעתי מהרב סקלאר, אותו הגשתי באקראי בנסיעה בין עירונית קשרה

מאת: הרב ישראל היימן

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

תשמעו סיפור מיוחד. את הסיפור הזה שמעתי מכלי ראשון וממש 
שניתן  תובנות  כמה  שמלבד  מופלא  מעשה  אלו,  בימים  באקראי 
הפנימית  השמחה  של  עוצמתה  את  ממחיש  הוא  ממנו,  להפיק 
שפועלת כל מיני טובות לאדם, ובעיקר היא 'מספיגה' לעומק הנפש 

כל מעשה שנעשה מתוך שמחה.
אנו  בהם  אשר  נפלאים  ימים  אלו,  לימים  מתאים  ממש  הסיפור 
מצווים על 'מרבין בשמחה', ומשמים משפיעים על כל יהודי שפע 
ולקחת  הנפש,  במעמקי  להטעין  ניתן  אותה  פנימית  שמחה  של 
השמחה  של  כוחה  על  מעט  ללמוד  הראוי  מן  השנה,  לכל  איתנו 

בעשיית המצוות ואת פעולתה להשריש פנימה כל מעשה טוב.
ועכשיו לסיפור: 

את הרב סקלאר פגשתי באקראי בנסיעה בין עירונית קצרה.
"תשמע סיפור יפה", הוא אמר לי, "אולי יהיה לך איך לזכות בו את 

הציבור בתובנה שתחזק עוד אנשים".
ריכוז  בה  שאין  עיר  ברעננה.  מתגורר  סקלאר  הרב  של  אשתו  סב 
שכולם  אנשים  של  מזדקן  כנסת  בבית  מתפלל  הוא  גדול.  חרדי 
חצו את גיל הגבורות לאוי"ט. שנה אחת לקראת חג שמחת תורה, 
את  שאופפת  האווירה  את  לרענן  הכנסת  בית  מחברי  כמה  בקשו 
בית הכנסת במשך כל השנה, מטבע הדברים, ולהביא כמה צעירים 
נמרצים שיחממו את מצב הרוח ואת הריקודים לכבוד התורה ביום 

שמחתה.
מהם  וביקשו  לחג,  נכדיהם  את  הזמינו  אכן  מהמתפללים  כמה 
ולבוא לשמוח ולשמח בחג את מתפללי בית הכנסת. גם  להיענות 
הרב סקלאר שהיה בשנתו הראשונה אחרי החתונה, נענה לקריאת 
את  ו'להצעיר'  לעורר  במטרה  משפחתו  עם  להתארח  ובא  הסב 

האווירה בבית הכנסת.
אותו  להכין  וניסה  הכנסת,  לבית  סקלאר  הרב  הגיע  החג  בערב 
רחבה  ולפתוח  הספסלים  את  להזיז  כמקובל  הריקודים  לקראת 

בית  לרצפת  מחוברים  הספסלים  שכל  מגלה  הוא  להוותו  קטנה. 
הכנסת... הרב סקלאר קרוץ מחומר שלא מתייאש, והוא מצא איזה 

פתרון אפילו למשוכה הזו...
תפילת ערבית וההקפות עברו על המתפללים בהתרוממות הרוח, 
כל  את  ושימחו  הרקידו  ושמחו,  רקדו  אכן  וחבריו  סקלאר  הרב 
החדשות  הפנים  לאור  להם  הייתה  שעדנה  הכנסת,  בית  מתפללי 
והמרעננות שהגיעו לבית הכנסת. גם בבוקר החג התקיימו ההקפות 

מתוך גילה רינה ודיצה בהתרוממות הרוח.
מעניינת:  להתרחשות  סקלאר  הרב  נחשף  התורה  קריאת  בשעת 
אחד המתפללים – יהודי מבוגר ובעל מבטא רוסי כבד, עלה לתורה 
שברך'  ה'מי  את  יהודי  לאותו  ערך  הגבאי  כאשר  בהתרגשות. 
המסורתי והגיע לחלק של 'בעבור שייתן' נדהם הרב סקלאר לשמוע 
את היהודי מקריא במבטא כבר רשימה ארוכה של ספרים, מש"ס 
בהוצאה מחודשת ועד סטים של ספרים עדכניים, שיצאו לשוק אך 
לאחרונה. מבירור אצל אחד הגבאים התברר לו סיפורו המדהים של 

האיש.
מרוסיה,  עולה  "הוא  הגבאי,  אמר  אליהו סטופניצקי",  לו  "קוראים 
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שם הוא שימש כגנרל חשוב בצבא האדום, הוא אדם די בודד ואפילו 
המשפחה הקטנה שכן יש לו, לא שומרים איתו על קשר. שנים רבות 
הוא חסך פרוטה לפורטה עד שהצטבר בידיו סכום הגון מאד, בו הוא 
רצה להשתמש לכתיבת ספר תורה מהודר שייכנס לבית הכנסת. 
בזהירות:  לו  אמר  התוכניות  על  ממנו  ששמע  הכנסת  בית  גבאי 
'תראה... ספרי תורה יש כאן ב"ה הרבה מאד, לאורך השנים בבית 
כנסת של אנשים מבוגרים, נתרמו כבר ספרי תורה רבים. מה שכן 
שאנשים  ומתוחזקת,  עשירה  ספריה  לימוד,  ספרי  זה  כאן  חסר 
זיכוי הרבים גדול לאין שיעור, מספר תורה שיעמוד  ילמדו בה. זה 

בארון הקודש ויפתחו אותו לפי תורנות פעם בכמה חודשים'.
"סטפנובסקי סבר וקיבל, ואכן כל שנה לפני חג שמחת תורה הוא 
איזה  וכן  הכנסת,  בית  בספריית  לחדש  צריך  ספרים  איזה  מברר 
העליה  ואחרי  היהודי,  לאוצר  לאחרונה  נוספו  שימושיים  סטים 
מתחייב  הוא  אותם  ספרים  של  מכובדת  רשימה  מציג  הוא  לתורה 

לתרום במהלך השנה הקרובה.
"עד עכשיו הוא תרם ספרים בשווי כולל של למעלה מ250,000 ₪!! 

וזה נהפך ממש למפעל חיים שלו!"...
קצרות  במילים  להם  וסיפר  לחבריו  פנה  הוא  נדהם,  סקלאר  הרב 
היקר  היהודי  את  ולכבד  'עסק'  לעשות  החליטו  והם  הסיפור,  את 
לו  נעשה  חגיגת הכנסת ספר תורה, לפחות  לו  הזה. אם לא היתה 
חגיגה מהתרומה המכובדת הזו. הם תפסו את סטפנובסקי המבוגר, 
תרומתו  על  כבוד  כאות  ארוכות  דקות  איתו  רקדו  ובהתרגשות 

הגדולה ובהזדהות עם מפעל חייו...
באים  צעירים  אברכים  מספר  שנה  כל  קבע.  של  למנהג  נהפך  זה 
בבוקר,  הקפות  בלילה,  הקפות  והולך...  המזדקן  הכנסת  לבית 
תפילות וקידוש כמקובל, והם אף פעם לא שוכחים את סטפנובסקי, 
מרקידים  הם  שאחריהם  הספרים  ולרשימת  שברך  למי  וממתינים 

אותו דקות ארוכות, לכבוד התורה ומכבדיה.
באחת השנים הגיע הרב סקלאר כדרכו לחג, ובמהלך תפילת ערבית 
עד  ארוכות  דקות  עוברות  לו...  חסר  שמשהו  חש  הוא  וההקפות 
שהוא מצליח להניח את האצבע על מה שמפריע לו... סטפנובסקי 
במצב  מאושפז  שסטפנובסקי  לו  ונודע  מברר  סקלאר  הרב  חסר. 

סיעודי בבית החולים בכפר סבא.
בבוקר החג אחרי התפילה, ההקפות והסעודה מחליט הרב סקלאר 
יחד עם חבר לצאת עם ספר תורה לכיוון בית החולים בכפר סבא, 

לשמח את סטפנובסקי ולערוך לו הקפות.
את  מגלים  הם  ארוכה,  צעדה  לאחר  החולים  לבית  בהגיעם 

סטפנובסקי שוכב כאוב, בודד ובמצב קשה מבחינה נפשית. הוא לא 
מזהה אף אחד, ולא מתקשר בכלל עם הסביבה. הם מנסים לעודד 
אותו ולהזכיר לו את השעות היפות משנים עברו, אך ללא הועיל. 
שמות חבריו מבית הכנסת ואנקדוטות שונות מהעבר, לא מעלות 
האנשים  ממנו  רוצים  מה  מבין  לא  בכלל  והוא  דבר,  שום  בזיכרונו 

האלו.
לו את הספרים.  ומזכיר  רוכן אליו  בהברקה של רגע, הרב סקלאר 
תרם  הוא  אותם  הספרים  משמות  חלק  מהזיכרון  לו  מקריא  הוא 
בשנים האחרונות, ופתאום סטפנובסקי מתעורר לחיים... הוא נוטל 

את ספר התורה מידיהם מחבק ומנשק אותו בדמעות שליש.
הם נשארים שם עוד דקות ארוכות, ומשוררים איתו משירי החג עד 

שהגיעה השעה להיפרד.
לאחר תקופה קצרה הרב סקלאר מקבל את הידיעה המעציבה, על 
כך שסטפנובסקי עבר לישיבה של מעלה ללמוד בכל אותם ספרים 

אותם הוא תרם מעומק ליבו במשך השנים...
מעבר לעובדה המדהימה שסטפנובסקי, שחלם כל חייו על תרומה 
של ספר תורה, נפטר לאחר שספר תורה הגיע עד אליו 'להיפרד' - 

יש כאן מוסר השכל עצום בעניינה של השמחה.
הוא היה שרוי במצב נורא, בו הוא לא מכיר אף אחד. שום דבר לא 
הצליח להחזיר אותו אל השפיות ואל ארץ החיים. רק הספרים! רק 
כשהזכירו לו את שמות הספרים הוא חזר באחת לרגעים יקרים של 
צלילות הדעת. כי את הספרים הוא תרם מעומק ליבו,[ מתוך שמחה 
של מצווה ריקודים ושירים. זה נכנס לו כל כך עמוק אל תוך הנפש. 

זה זרם לו בוורידים.
זהו כוחם של ימים נשגבים אלו, וזוהי כוחה של השמחה שמושפעת 

עלינו בכל שנה מחדש בימי הפורים.
אפשר לקיים את כל התורה כולה, ולעבוד את ה' יתברך בכל הלב. 
אם עושים את זה מתוך שמחה זה נבלע עמוק כל כך בשיתי הנפש, 

בצורה שאי אפשר להוציא את זה עד זיבולא בתרייתא ועד בכלל.
ה'  את  עבדת  לא  אשר  "תחת  הקדושה  תורתנו  של  התביעה  זוהי 
אלוקיך בשמחה ובטוב לבב". לא מדובר על מי שלא מקיים מצוות, 
לא על מי שחלילה עובר על התורה הקדושה. הקללות ניתנות למי 
של  וההטמעה  ה'  בעבודת  השמחה  של  החשיבות  את  מבין  שלא 

התורה והמצוות לעומק הנפש.
עבודת הימים היא "לעשות אותם ימי משתה ושמחה" – להשפיע 
תוך  אל  התורה  יין  את  ולנסך  ה',  עבודת  של  החיים  לתוך  שמחה 

נפשותינו בימי הפורים האלו.
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למרות זאת הוא לא כעס, לא הקהיד ולא שאל את רעייתו מהיכן הגיע 
הכסף, אלא השוט הנה לומר 'שלום עליכם' ולקדש על היין, וכך ישבו 

לסעודת שבת מתוך התרוממות הרוח. באמשע הסעודה שאלה הרעיה את 
בעלה: "אתה לא שואל מהיכן הגיע הכסף?"

כשהורים קרב ובא בשעדי ענק, כדאי שתבחרו למה אתם רושים להתחהש...

הרב יחיאל יהושע גולדברג 

בשבת פרשת משפטים, לפני שבועיים, פגשתי חבר שהיה יחד עם 
הבן שלו, בן שש או שבע. נעצרנו לשוחח מעט, ואז רציתי להתייחס 
גם לילד שעמד בצד, מעט מבויש, שאלתי אותו: "נו מוישי... למה 

אתה מתחפש?". השיב לי מוישי בפשטות: "אני עוד לא יודע!".
אמרתי לו: "מוישי היקר, ענית תשובה מאוד מאוד חכמה. אני רוצה 

לומר לך שגם אני עוד לא יודע למה אני מתחפש...". 
זאת  "מה  מוסתר.  לא  בתימהון  עלי  הסתכלו  שלו  אבא  וגם  הוא 
אומרת למה אתה מתחפש? הרי אתה בן אדם מבוגר, אנשים בגילך 

כבר לא מתחפשים"... 
השבתי להם: "אתם טועים ידידיי, אנשים בגילי מתחפשים לא רק 
בפורים... אנחנו מתחפשים כל השנה! ואני, אני עוד לא יודע למה 
אני מתחפש... אני עדיין מנסה 'לאבחן' את עצמי כדי לקבל תשובה 

לשאלה הזאת"... 
שלו,  הפנימיות  את  להסתיר  הוא  האדם  טבע  הרי  הכוונה?  למה 
לכסות על המגרעות שלו ועל החסרונות שלו. אבל אנחנו הרי לא 
מושלמים ואין לנו את היכולת להיות מושלמים, לכן אנחנו מוצאים 

פתרון מאוד קל ונוח, להתחפש.
בוודאי יש בין הקוראים כאלו שחושבים שאני עומד עכשיו להטיף 
להם וגם לי עצמי על כך שזאת לא הדרך הנכונה, ושאסור להתחפש, 
כל אחד צריך להסתובב 'עם האמת שלו', ולהפגין אותה כלפי חוץ 

בלי להתבייש, אבל לא, זה לא הכיוון שלי הפעם. 
אתם  להקשיב  רוצים  אם  ואם  לעצמי,  בעיקר  לומר  רוצה  אני 
הנכון,  הוא  שההיפך  לעצמי  לומר  רוצה  אני  אוזן:  להטות  מוזמנים 
ויעילה  טובה  שיטה  זאת  מצוין!  זה  להתחפש  טוב,  זה  להתחפש 
מאוד כדי להתגבר על קשיים, להתמודד עם בעיות וגם כדי לתקן 

מידות פגומות. 
אנחנו  למה  מיוחדת  לב  ושימת  רבה  זהירות  צריכים  כאן  אבל 
פורים  שלפני  לכם,  וגם  לעצמי  להציע  רוצה  אני  ולכן  מתחפשים. 
השנה?  להתחפש  רוצה  אני  למה  ואחד,  אחד  כל  טוב,  טוב  נחשוב 
איזו תחפושת אני רוצה ללבוש השנה בפורים. איזו מסכה אני רוצה 
הבא  פורים  יום  ועד  זה  פורים  שמיום  כדי  שלי,  הפנים  על  להניחו 
ה'תחפושת'  את  ולהפוך  הזה  בעניין  להשתפר  נוכל  לטובה,  עלינו 

הזאת לחלק אמיתי מהפנימיות שלנו!!! 
זה גם מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי לתלמידיו )מגילה יב ע"א(, 

שמאחר ועם ישראל השתחוו לצלם בימי נבוכדנצר, ועשו זאת רק 
של  מאימתו  שלהם  בחיצוניות  רק  אלא  הלב  מכל  לא  חוץ,  כלפי 
חוץ,  כלפי  רק  שהיתה  בגזירה  הקב"ה  אותם  העניש  לכן  הרשע, 
שערה  נפלה  לא  ובפועל  אותם,  להשמיד  שעומדים  חשבו  רק  הם 
משערות ראשם ארצה. ההיפך הוא הנכון, הם עוד יצאו כשידם על 
העליונה וניצחו במלחמה. כלומר, כל המושג הזה של פורים מושתת 
על מה שנקראה כלפי חוץ, למרות שבמפנים הוא שונה לחלוטין – 

תחפושת!!! 
אם כך זאת העבודה שלנו בפורים, להתחפש לאנשים טובים יותר, 
ובמועילה  הטובה  התחפושת  את  לעצמו  לבחור  צריך  אחד  וכל 

ביותר בהתאם למצבו האישי. 

למה כדאי להתחהש?
האמת היא שבאמת 'לב יודע מרת נפשו', כל אחד יודע איפה הוא לא 

בסדר, באיזה תחום הוא צריך להשתפר, ולמה כדאי לו להתחפש. 
צריכים  שכולנו  שלנו,  בדור  כללי  דבר  איזה  שיש  חושב  אני  אבל 

להתחזק, או לפחות רובנו, וזה העניין של העצבים הרופפים... 
אנחנו חיים בדור שבו לאנשים אין סבלנות ואורך רוח. כולנו לחוצים 
לנו משכנתא לכסות, לא מספיק מרוצים מההצלחה  יש  כל הזמן, 
לילד,  שידוכים  הצעות  מספיק  שאין  מזה  מודאגים  הילדים,  של 
ושהבוס בעבודה אולי לא כל כך מרוצה מאתנו בתקופה האחרונה... 
אנשים כל הזמן מודאגים ולחוצים, ולכן כשמגיע איזשהו אתגר קטן 
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הדרך להתפרצות או לחלופין למשבר, קצרה מאוד. 
ואורך  סבלנות  עם  לאנשים  נתחפש  בואו  הצעה...  מציע  אני  לכן 
'אמרי  הקדוש  בספר  ושלווים.  רגועים  לאנשים  נתחפש  בואו  רוח. 
פנחס' מהרה"ק רבי פנחס מקוריץ זיע"א, מופיעה אמרה מעניינת 
שיש שהפכו אותה לפתגם: "אם לא הולך כמו שרוצים – רוצים כמו 

שהולך...".
בואו נחשוב רגע מה כתוב באמרה הזאת. לא כתוב שאם לא הולך 
כמו שרוצים 'מסכימים עם מה שהולך'. לא ולא! רוצים כמו שהולך! 
לא רק להסכים ולקבל בהכנעה את רצון ה', אלא לרצות בכך. אם 
שזה  אומרת  זאת  האוטובוס,  את  עכשיו  יאחר  שאני  רצה  הקב"ה 
טוב לי, זה המצב הכי טוב שיכול להיות! אין בזה שום דבר רע, זה 

הטוב המוחלט! היום היה נכון עבורי לאחר את האוטובוס!!!
אבל זה לא דבר שבא מעצמו. אנשים עם עצבים רופפים לא יכולים 
בבוקר אחד להפוך לאנשים רגועים. צריכים להתחפש, כאילו אנחנו 
רגועים, בהמשך זה כבר יהיה בבחינת 'הרגל נעשה טבע' בעזרת ה'. 
ישראל  רבי  הגה"ח  מדודי,  ששמעתי  נפלא  סיפור  לספר  רוצה  אני 
נח גולדברג שליט"א: הרה"ק רבי שבתי הופשטיין זיע"א, אביו של 
לפרנסתו,  ספרים  ככורך  עובד  היה  זיע"א,  מקוזניץ  הקדוש  המגיד 
ולכן היו מכנים אותו 'רבי שבתי איינבינדר', כלומר 'רבי שבתי הכורך'. 
פרנסתו לא היתה מצויה לו בריווח גדול, בלשון המעטה, אבל הוא 
ודם.  בשר  מתנת  לקבל  ולא  כפיו  מיגיע  להתפרנס  מאוד  הקפיד 
לימים החמיר המצב כל כך, עד שכבר לא היה בבית אפילו פרוטה 
כדי לקנות אוכל לשבת. הוא ורעייתו היו חשוכי ילדים ל"ע, אבל הם 

עצמם גם צריכים לקנות בשר ודגים כדי לעשות את השבת. 
באה רעייתו של רבי שבתי ואמרה לו, בעלי היקר, אין כלום בבית. 

שום דבר! איך נעשה שבת? 
נענה רבי שבתי ואמר לה, הקב"ה ישלח לנו. ואם לא ישלח, נישאר 
רעבים. אני מבקש מאוד שלא תבקשי מתנת בשר ודם וגם לא את 
הלוואתם. הבטיחה האשה לקיים את רצונו, וכשהגיע יום שישי ואין 
להם אפילו פרוטה לפורטה, אמר רבי שבתי שהוא יוצא לבית הכנסת, 
אם אין מה להכין לשבת, לפחות הוא יוכל לשבת וללמוד במשך כמה 

שעות, בלילה הוא ישוב הביתה לישון, כי אוכל ממילא אין להם. 

לא שואל שאלות
הלך לבית הכנסת, למד במשך שעות, אמר שיר השירים, התפלל 
סיבה  לו  אין  ממילא  הכנסת.  בבית  נשאר  מכן  ולאחר  הציבור  עם 

להזדרז הביתה, כי אין בבית דבר וחצי דבר. 
וניחוח נעים של  כשהגיע לביתו, נדהם לראות שהבית מלא אורה, 
תבשילי שבת ממלא את החלל. הוא חשב לתומו שכנראה רעייתו 
לא עמדה בדיבור ובצר לה פנתה לבקש הלוואה או אולי מתנת בשר 
ודם, למרות שרצונו היה שלא תעשה זאת. אבל למרות זאת הוא לא 
כעס ולא הקפיד עליה וגם לא אמר דבר ולא שאל את רעייתו מהיכן 
הגיע הכסף, אלא פשוט פנה לומר 'שלום עליכם' ולקדש על היין, 

וכך ישבו לסעודת שבת מתוך התרוממות הרוח. 
באמצע הסעודה שאלה הרעייה את בעלה "אתה לא שואל מהיכן 

רצה  לא  ולכן  אותה  להביך  חשש  שהוא  לה  והשיב  הכסף",  הגיע 
לשאול. 

זזתי  לא  אני  פיך.  את  מלהמרות  לי  חלילה  רעייתו:  לו  השיבה 
ממצוותך ולא ביקשתי שום דבר מאף אחד, אבל כשראיתי שהשבת 
לעצמי,  חשבתי  שבת,  לכבוד  להכין  דבר  שום  בידי  ואין  מתקרבת 
אם לא אוכל לבשל, לפחות אשקיע בניקיונות מיוחדים לשבת, יותר 
מהרגיל, אם לא יהיה לנו אוכל, לפחות הבית יהיה נקי לכבוד שבת. 

לפני  לי  שאבד  ישן  תכשיט  פתאום  מצאתי  יסודי,  ניקיון  כדי  תוך 
את  קניתי  תמורתו  שקיבלתי  ובכסף  אותו  למכור  מיהרתי  שנים, 
צרכי השבת, אבל אתה כבר לא היית בבית ולא היה לי זמן להודיע 

לך על כך! 
על  ושמחה  בשירה  לרקוד  והחל  גדולה  שמחה  שבתי  רבי  שמח 

החסד שעשה עמהם הקב"ה, וכך רקדו השניים שעה ארוכה. 
פעם  וצחק  במעזבוז'  הקדוש  טוב  שם  הבעל  ישב  זמן  באותו 
ופעמיים, במוצאי שבת שאלו בכירי התלמידים מה היה הצחוק הזה 
בשבת, והבעל שם טוב ביקש שהעגלון ירתום את העגלה לסוסים, 
ונסעו לאפטא, שם התגורר רבי שבתי, נכנסו לביתו ושם שאל אותו 

הבעל שם הקדוש, מה עשית אתמול בסעודת ליל שבת? 
רבי שבתי התבייש לספר, וחשב שאולי מעשיו היו שלא כראוי, אבל 
רוח  נחת  גרמו  שמעשיו  ואמר  אותו  עודד  הקדוש  טוב  שם  הבעל 
גדולה בשמים, ובירך אותו שבזכות זה יזכה לבן שיאיר את העולם, 
ואף ביקש שיקראו לילד ישראל, על שמו, למרות שזה היה בחייו. 

והבן הזה התפרסם לימים כמגיד הקדוש מקוזניץ זיע"א. 
עד כאן הסיפור ששמעתי מדודי שליט"א... עכשיו אני רוצה לשאול, 
על מה ולמה היתה השמחה הגדולה בשמים? זה שיהודי שקרה לו 
נס יוצא בריקוד של שמחה, זה כזה מאורע מיוחד וחריג? אני יכול 
לראות לכם מאות אנשים שעושים סעודות הודיה כל שנה ורוקדים 
רבי שבתי  כך מיוחד בסיפור הזה של  כל  ומאושרים. מה  ושמחים 

הכורך מאפטא?
אם יורשה לי, אני חושב שעיקר הגדלות שלו היתה שהוא לא אמר 
מילה, לא כעס ולא הקפיד ואפילו לא שאל מהיכן הגיע הכסף. הוא 
פשוט קיבל את זה שרעייתו לא שמעה בקולו בשלוות נפש, למרות 
שהיה לו מאוד מאוד חשוב העניין הזה שלא ליהנות ממתנת בשר 
כמצוותו,  לעשות  והבטיחה  כך  על  איתו  הסכימה  שהיא  ואף  ודם, 
וכעת נראה היה לו שהיא חלילה נהגה בצורה שונה ממה שאמרה, 
הוא לא הקפיד אפילו לא לרגע אחד, אני חושב שזה החלק הכי גדול 

בסיפור הזה. 
אנחנו לא בדרגה הזאת, אבל אנחנו יכולים אולי להתחפש לאנשים 
מריבות  פחות  והקפדה,  כעס  פחות  הזאת,  במידה  שמחזיקים 
ובשמחה,  בהכנעה  הבורא  גזירת  את  לקבל  פשוט  ותסכולים, 

ולהתפלל שהקב"ה לא ינסה אותנו בניסיונות קשים מדי... 

על רשהת המחלקה
מחברי  באחרונה  ממש  אותו  ששמעתי  לסיום,  אחד  סיפור  ועוד 
טרי,  ממש  היה  כשזה  זה  את  לי  סיפר  הוא  המעשה.  בעל  הטוב, 
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שלוש...  שנתיים  לפחות  שייקח  פרויקט  זה  החיילים,  את  להדריך 
איך אפשר לנהל מבצע כזה אדיר של השמדת עם ביום אחד? כולנו 
יודעים שהנאצים ימ"ש וזכרם ניסו להשמיד את העם היהודי ואפילו 

בשש שנים הם לא הצליחו. 
עם  כח,  ורב  אדיר  צבא  והמן,  לאחשוורוש  להם,  היה  מאי?  אלא 
ובכל  גבוהות.  מאוד  מאוד  יכולות  ועם  מסודרת  פיקוד  מערכת 
הילדים  של  התורה  לימוד  עם  איך?  אותם.  ניצח  ישראל  עם  זאת 
ועם הזעקה התמימה של אסתר המלכה שאמרה למלכו של עולם 

איככה אוכל וראיתי!!!
לכן פורים של יום חגם של הילדים, כי כמו הילדים שהיו אז, גם הילדים 

בני ימינו, יכולים לבטל גזירות. יש להם את הכח לעשות את זה. 
אני רוצה לומר לכם דבר נורא, וכדאי שכל הורה יגיד את זה לילדים 

שלו! 
אש  דבריו  וכל  ליה  אניס  לא  רז  כל  אשר  האריז"ל,  הקדוש  רבינו 
אוכלה, אומר דבר נורא. הוא אומר שבכל שנה ושנה, יש לנו נס פורים 

חדש. בכל שנה ושנה מתעוררת הגזירה של המן והאחשוורוש, ועם 
ישראל מתחייב כליה רח"ל, ורק בזכות המצוות שישראל מקיימים 
ומקרא  מנות  משלוח  ושמחה,  משתה  לאביונים,  מתנות  בפורים, 
מגילה – המצוות האלו מגינות על עם ישראל. כמוכן שכוח התורה 
מעל  ומבטל  אסונות  מונע  והטהורים  הקדושים  ישראל  ילדי  של 
ישראל גזירות קשות נוראות, ולכן צריכים להשקיע בילדים, צריכים 
ללמד אותם כמה גדול ועצום הכח שיש בידיים שלהם, הם אומרים 
עוד משנה, עוד פרק תהילים, עוד כמה שורות של גמרא עם רש"י, 

והם מצילים אלפים ורבבות מאסונות קשים ומרים. 
צריכים להחדיר את זה בלב של הילדים, לגרום להם להבין ולהפנים 
על  מושכת  והיא  כח,  לה  יש  תורה  של  מילה  שכל  להבין  זה.  את 

האדם ועל העולם כולו השפעות טובות. 
ששים  כהלכתם,  הללו  הפורים  ימי  את  לעשות  שנזכה  רצון  ויהי 
ושמחים בשמחה של מצווה, ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו, 

אמן. 

באותו יום, וכך היה המעשה: 
לכמה  שאושפז  מילדיו  אחד  לצד  החולים  בבית  שהה  יהודי  אותו 
את  שמו  במחלקה,  במקום  מחסור  שבגלל  היתה  הבעיה  ימים. 
הילד בחדר צדדי, צפוף מאוד ובלי שום תנאים נורמליים. לאבא לא 
כזאת  לא  בוודאי  הלילה,  במשך  עליה  לשבת  כורסא  אפילו  היתה 
שנפתחת למיטה כמו שמקובל במחלקות הילדים. כל מה שהיה לו 

זה רק כסא. 
הוא היה מאוד עייף, אחרי יום עבודה, ולא הצליח לישון על הכסא, 
לכן, בלית ברירה, הוא לקח סדין נקי, פרש על הרצפה לצד מיטתו 

של הילד, ונשכב על הרצפה לישון. 
אומר,  הוא  המעטה",  בלשון  זה  נוח,  היה  לא  שזה  זה  על  "לומר 
למרות  להירדם  שעתיים  לפחות  לי  לקח  כאבו,  שלי  "העצמות 
שהייתי עייף מאוד, וכך בשעה שלוש לפנות בוקר הצלחתי להירדם 
אותי  והעירה  האחות  באה  בבוקר  חמש  בשעה  אז,  אבל  איכשהו, 

ואת הילד, כדי לתת לו תרופה... 
"אני ממש הייתי מתוסכל מזה. עד שסוף סוף נרדמתי, למה להעיר 
אותי? על מה ולמה עשה לי ה' ככה? אני עכשיו לא אצליח להירדם 

שוב על הרצפה... נורא ואיום. 
האחות  עוברת  והנה  בחדר,  מעט  להסתובב  והתחלתי  "קמתי 

בואו  כאן?  עדיין  אתם  "מה?  בי:  ומבחינה  המחלקה  של  הראשית 
נעביר אתכם לחדר אחר, בדיוק התפנה מקום!". 

יש  ופלא!  והנה... הפלא  היינו בחדר אחר,  "אחרי חמש דקות כבר 
שקעתי  כבר  ואני  עברו  נוספות  דקות  כמה  נפתחת!  כורסה  שם 
בשינה, כשהפעם אני ישן על גבי מיטה נוחה שבעתיים מה'מיטה' 

עליה ישנתי עד כה... כך ישנתי עוד חמש שעות תמימות! 
"רק למחרת תפסתי מה קרה כאן. אני כעסתי והייתי מתוסכל מכך 
שהעירו אותי שלא לצורך של ממש, יכלו לתת לילד את התרופה גם 
בלי להעיר אותי, אבל בפועל זה היה לטובתי, כך הבחינה בי האחות 
הראשית ובתוך זמן קצר שודרגתי ועברתי למקום הרבה יותר טוב. 
היה שווה שיעירו אותי אחרי שעתיים שינה, כדי שאוכל לישן בנחת 

עוד חמש שעות". 
אלא  בזה.  ומאמינים  זה  את  יודעים  אנחנו  לטובה.  הכל  באמת,  כי 
יש  ולזה  ולילה,  יומם  הזאת  ההרגשה  עם  לחיות  לנו  קשה  מה? 
תרופה: להתחפש, לעשות את עצמנו כאילו אנחנו רגועים, כאילו 
מכעיס  זה  אם  גם  לנו,  שקורה  מה  כל  את  בשלווה  מקבלים  אנחנו 
מאוד לכאורה, ואם נתחפש מספיק טוב לאורך זמן, אולי זאת כבר 
לא תהיה רק תחפושת, אלא חלק בלתי נפרד מהאישיות הפנימית 

שלנו... 

לתשומת לב מהישי 'לקראת שבת'
הגיליון הבא של פרשת כי תשא, יודפס במהדורה מצומצמת,

ולא יחולק  במקומות ההפצה הרגילים
מהדורת המייל, תופץ כרגיל ביום חמישי

dirshu@dirshu.co.il להצטרפות
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התקופה שבה החל להשיב בקצרה "בו"ה". 
מפורטת  ברכה  רצה  הוא  כללית,  בברכה  הסתפק  לא  הוא  אבל 
ולכן החליט  לו,  מפה קדשו של מרן זצ"ל, על העניינים שהציקו 
להמתין ליום הפורים. היה זה קצת אחרי פסח, והיהודי הזה חיכה 
מברך  מרן  שבפורים  ידע  הוא  כי  פורים,  שיגיע  עיניים  בכיליון 

באופן יותר מפורט. 
מוקדם,  להתפלל  הלך  הוא  היום  בהגיע  ובא,  קרב  פורים  והנה 
באנשים  עמוס  היה  שכבר  רשב"ם  לרח'  ויצא  מראש,  התארגן 

שבאו לבקש ברכה...
במשך כשעתיים הוא עמד בתור הארוך, התקדם עוד צעד ועוד 
צעד, עד שהגיע תורו להיכנס אל הקודש פנימה. נכנס, נעמד לפני 
זכר למה הוא  ובאותו רגע הוא קיבל מעין שיתוק. הוא לא  מרן, 

הגיע לכאן ומה הוא אמור לעשות... 
והוא שותק. שאל אותו מרן:  זצ"ל המתין לשמוע מה בפיו,  מרן 
והשיב:  לרגע,  התעשת  והוא  אותך?",  שאברך  רוצה  אתה  "מה 
ובתוך שניה  והצלחה,  בירך אותו בברכה  חייך,  והצלחה".  "ברכה 
ולא  ידיו  הוא כבר מצא את עצמו בחוץ, תופס את ראשו בשתי 
מבין מה קרה פה. קרוב לשנה הוא מחכה לרגע הזה כי הוא לא 
והנה  מפורטת,  ברכה  לקבל  אלא  והצלחה'  'ברכה  לשמוע  רוצה 
הרגע הנכסף הגיע, מרן שואל אותו איזו ברכה הוא רוצה לקבל, 

והוא השיב 'ברכה והצלחה'... הייתכן?
"אלא", הסביר לי החבר, "משמים סידרו את זה כך. אם אני צריך 
ברכה  לקבל  ממני  ימנעו  לפעמים  מסוים,  אתגר  עם  להתמודד 
מגדול הדור על העניין הזה, כי טובתי היא שהבעיה תמשיך להיות 

קיימת ואני אמשיך להתמודד איתה...". 

הילד שהתחהש לסבא
עוד מספר הרב שטרן: "מרן זצ"ל היה מחבב מאוד את התחפושות 
היהודיות, ילדים שהתחפשו לכהן גדול, מרדכי הצדיק, ספר תורה, 
דמויות רבניות, זה מאוד מצא חן בעיניו. אם הוא היה רואה ילד 

שהתחפש לשודד וכדו', זה לא נשא חן בעיניו בכלל. 
"פעם אחת כשעמדתי שם, הגיע אחד מנכדיו של מרן זצ"ל יחד 
מנות  משלוח  לסבא  לתת  נכנסו  הם  מרן.  של  הנינים  ילדיו,  עם 

ולהתברך מפיו. 
"אחד הנינים התחפש ל... רבי חיים קנייבסקי. שמו לו זקן לבן כמו 

של מרן, היה לו פראק כמו של מרן וגם כובע מאוד דומה. 
"מאחר ואמו של הילד חששה שלא כולם יצליחו להבין למי הוא 
הסבא  של  קטנה  תמונה  שלו  הכובע  על  הדביקה  היא  התחפש, 

מרן הגר"ח, כדי לוודא שכולם יידעו למי התחפש הילד. 
"מרן ראה את הילד וחייך, אבל הנכד רבי אריה קנייבסקי שליט"א, 
הבין שהוא כנראה לא מבין את המשמעות של התחפושת: 'סבא 
יודע למי הילד התחפש?', הוא שאל, ומרן השיב בחיוב ובחיוך... 
'נו... למי הוא התחפש?'.  'כן אני יודע...'. ר' אריה המשיך בשלו: 

נענה מרן ואמר: 'הוא התחפש לרבי יודל שפירא'... 

ידענו  גדולה,  הפתעה  היתה  לא  זאת  אבל  צחקו,  מסביב  "כולם 
שמרן לא יודע איך הוא נראה... 

מרן  לבית  הביאו  איך  שראיתי  בפורים,  לא  אחרת,  פעם  "היתה 
מי  יודע  'הרב  מרן:  את  שאלנו  ויפה.  גדולה  תמונה  שלו,  תמונה 
זה בתמונה?', הוא התבונן מעט והשיב: 'ער האט קוסובר פנים', 
כלומר, יש לו צורה של בני העיר קוסובה, בה נולדו מרן החזון איש 
זצ"ל.  ואחותו מרת פעשא מרים, הלא היא אמו של מרן הגר"ח 
הוא בעצם זיהה את השיוך המשפחתי, אבל לא ידע שהאיש הזה 

שדומה לבני משפחתו, זה הוא בעצמו... 
"פעם אחרת זכיתי להתארח על שולחנו של מרן זצ"ל בסעודת 
שם  היה  בחיים.  היתה  עוד  כשהרבנית  בערך,  כ-15  לפני  פורים, 
מאוד צפוף, באו בני המשפחה, תלמידים ומקורבים, בחדר הקטן 
לשם  הביאו  אדם,  בני  של  רבות  עשרות  להידחף  הצליחו  הזה 
היום  לכבוד  חזנות  קטעי  כמה  שהשמיע  חזן  גם  והיה  תזמורת, 

ולכבוד המקום... 
"אמרו דברי תורה, חלקם באווירה פורימית משהו. גם אני אמרתי 
הוא  הגיב, לא הקשיב.  לא  'ווערטלאך', אבל מרן לא צחק,  כמה 

בהה באוויר בזמן שמסביב יהום הסער. 
זליג ברוורמן שליט"א.  "ישבתי אז ליד חתנו של מרן, הגאון רבי 
הערתי את תשומת לבו ושאלתי אותו: 'השווער שלכם נמצא כאן 

איתנו? תראו, הוא לא מחובר למה שקורה כאן בכלל!'. 
כאן  לא  באמת  הוא  שלא.  'בוודאי  בפשטות:  לי  אמר  זליג  "רבי 
איתנו, הוא לומד עכשיו, אם תסתכל עליו טוב אתה תראה שהוא 
לא סתם בוהה באוויר, הוא שקוע במחשבות, הוא עסוק בסוגיא 

כלשהי ולכן הוא מנותק כך ממה שקורה מסביב'. 
"עבורי זה היה כמו מכת חשמל. להתרכז בכזאת צורה מושלמת 

בסוגיא, כשמסביב בלגאן עצום ורעש נורא ואיום? איך אפשר! 
"לסיום אספר לכם סיפור שלא ראיתי בעצמי, אבל שמעתי אותו 

מפיו של בעל המעשה, רבי צבי יברוב שליט"א.
"היה זה לפני למעלה מעשרים שנה, רבי צבי הגיע למרן הגר"ח 
זצ"ל בפורים, וכטוב לב המלך אמר לו איזה ווארט מעניין. הגאון 
משתה  עשה  שאחשוורוש  במגילה  שכתוב  שמה  כותב,  מווילנא 
לכל מדינות המלך מאה ושמונים יום, אומר הגר"א שכאן מרומז 
לבית  האדם  כשנפטר  בשמים,  לאדם  שעושים  הגדול  המבחן 
מעלה,  דין  בית  בפני  מגיע  הוא  ושניו,  ימיו  אריכות  אחרי  עולמו 
וכך  והשמע את דברותיך,  לו: עמוד  'סטנדר', אומרים  לו  נותנים 
בעולם  שלמד  מה  כל  על  שיחזור  יום,   180 במשך  אותו  בוחנים 

הזה... 
'הרבי  לו:  ואמר  יברוב  הרב  הוסיף  והזדעזע.  שמע  הגר"ח  "מרן 

בוודאי יעבור את המבחן הזה בהצלחה...'. 
"'רבי חיים פרץ בבכי', כך מספר הרב יברוב, 'אבל זה לא היה סתם 
בכי. זה היה בכי היסטרי וחסר מעצורים שנמשך דקות ארוכות, 
הוא בכה ובכה מהפחד שלא יעבור את המבחן הזה'... ומה נענה 

אנן אבתריה???".
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גדול הדור ואהב תלמידי־חכמים, ואמר כי כאשר היו באים אליו תלמידי־
את  לזכות  איך  שמצא  עד  הכר  על  ראשו  מניח  היה  לא  לדין,  חכמים 

התלמידי־חכמים בדין.
עטור  שליט"א,  ממכנובקא־בעלזא  לרבי  הקשור  חסידי  יהודי  אני 
הלבוש  לא  חיים  רבי  אצל  אך  וכדומה,  זאקן'  'וויסע  לבוש  שטריימל, 
היה קובע, אלא רק ה"תורה", וכשהיה מדבר עם מישהו בלימוד וההוא 
הוכיח את ידיעותיו, שמח על כך כמוצא שלל רב, כפשוטו. ישנם אנשים 
אותו  לתפוס  יודע,  לא  הוא  מה  לראות  ורוצים  האחר  את  שבוחנים 
שהאחר  לראות  אהב  הוא  כך,  היה  לא  חיים  רבי  אבל  ידיעתו,  בחסרון 

יודע ונהנה מכך עד מאד.

היו עוד יהודים שזכו לשוחח עימו כמוך?
איני יודע. יהודים רבים מאוד היו באים אליו. אני זכיתי במשך כעשרים 
התורה.  במכמני  וטיול  בלימוד  דיבור  של  זו  בצורה  מיוחד  להיות  שנה 
נכנסים אליו הרבה ראשי־ישיבות ותלמידי־חכמים, שואלים  אמנם היו 
זכות  כאמור,  היתה,  לי  הלאה.  והולכים  תשובה  ומקבלים  שאלה 
מיוחדת... סיפר לי הרב לאמפין )מגני גאולה, ירושלים( כי שמע בעצמו 
איך שרבי חיים אמר לי, שאבוא לגור בארץ ואז תהיה לו חברותא טובה... 
מפעם לפעם, כשעבר זמן מאז ביקורי אצלו, היה רבי חיים שואל עלי, 
ואז היו מתקשרים אליו מביתו ומבקשים שאבוא, ואני כמובן עליתי על 

המטוס בהקדם האפשרי ובאתי אליו.

באלו שנים מדובר
מלפני כעשרים וחמש שנה, עד לפני כשלוש שנים, שבהן כבר לא כל־כך 

נכנסתי אל רב יחיים כמו בשנים שלפני כן.
לפני מספר שנים, כשרבי חיים לא היה בקו הבריאות עקב אירוע מוחי 
יהודים  והמוני  פתוחה  היתה  הדלת  אמנם  לארץ.  מיד  הגעתי  שעבר, 
צבאו עליה וביקשו להיכנס, אך אף אחד לא הורשה להכנס אליו מחמת 
חולשתו. כשעמדתי שם בין האנשים, משאך הבחינה בי הרבנית ע"ה, 
קראה בקול: "תנו לו להיכנס, תנו לו להיכנס, הוא מבריא את הרב...". 
בפעמים אחרות היתה אומרת: "כשר' ראובן בא – אני מכירה את רבי 

חיים, הוא נעשה לאיש אחר...".
כשחיתנתי את בתי בארה"ק, באתי אליו עם הכלה ובני המשפחה לקבל 
חיים  רבי  ומקורביו,  משפחתו  בני  לפליאת  החתונה.  לפני  ברכתו  את 
למרות  ראובן',  'ר'  של  בחתונה  ולהשתתף  לבוא  רצונו  את  מיד  הביע 
שבאותו זמן כבר כמעט לא יצא מביתו לשמחות חתונה אלא רק בקוש 
יאצל ילדיו ובני משפחתו הקרובים. למעשה, הוא לא הובא אל החתונה 
מיום  זכר  לא  כלל  שבדרך  למרות  היום,  למחרת  אך  שונות,  מסיבות 
אחד למשנהו מה שלא קשור לתורה, העיר לבנו על כך שלא לקח אותו 
ל'חתונה של ר' ראובן' שהתקיימה אמש, ועמד על כך שהיום רוצה הוא 
חיים אל  רבי  הגיע  ואכן, באותו ערב  שיקחו אותו אל ה'שבע־ברכות'. 
שתים־עשרה  שלו:  במושגים  ביותר  ארוך  זמן  לדי  ויש  השבע־ברכות, 

דקות שלמות...

אהבת  ללימוד.  קודש   – פנויה  דקה  כל  תורה.  היתה  שלו  נשימה  כל 
התורה שלו ידיעת התורה שלו היו שלא כדרך הטבע.

לדוגמא פעם שאל אותו הרב יברוב – אחד המקורבים ששימש כ'כותב' 
של דברי תורתו – בדבר מדרש האומר כי לבית־המקדש ישנם שבעים 
ומיד העלה על הכתב  ועט,  דף  לו לשבת, לקח  חיים אמר  רבי  שמות. 
בית־המקדש!  של  שמות  שבעים  כל  א  בתורה  וידיעותיו  זכרונו  מתוך 
לזכור ולדעת בעל־פה שבעים שמות, זה בר שאינו לפי דרך הטבע! זה 

משהו גבוה, שמימי!

פעם שאלתי את רבי חיים בשם אברכים בכולל ששואלים מהו הפטנט 
לזכור את התורה. אמר רבי חיים: "תגיד להם, שמי שמחפש פטנטים – 

סימן שאינו רוצה ללמוד...".

מראשי  שליט"א,  אריאלי  אשר  רבי  המפורסם  הגאון  אלי  התקשר 
ישיבת מיר בירושלים באומרו שרוצה לשאול אותי שאלה. התפלאתי: 
רבי אשר רוצה לשאול אותי?! והלא הוא מגיד־שיעור מפורסם וגדול... 
מה שהוא רצה לשאול אותי היה, האם זה נכון ששאלתי פעם את רבי 
חיים מהי הדרך להגיע לכזו גדלות בתורה והוא ענה לי "חזרה. אישרתי 
לו שאכן כן, שאלתי אותו וזו היתה תשובתו. וכששאלתי שוב את רבי 
חיים: "חזרה?! הרי כל אחד יכול לחזור!", ענה לי: "כגון כל בבא־בתרא 

ביום אחד...". זה נקרא "חזרה" אצל רבי חיים.

מהיכן הגיע הכינוי "שר התורה"?
"שר התורה" אינו כינוי שניתן לקנות תמורת כסף, ולא תואר של רב או 
של דיין. זהו כינוי שהוא בחינה של 'מתנה שמקבלים משמים'. היו הרבה 
גדולי ישראל שלא נקראו כך. רבי חיים היה "שר התורה", הוא היה דבוק 

בתורה יומם ולילה.
כולם מדברים על הסיפור הידוע, שפעם עשה רב יחיים סיום על מסכת 
היה  כך,  כדי חלום הלילה. תמיד כשניסו לשאול אותו על  ברכות תוך 
משתמט מלענות תשובה על כך. פעם אחת כשילדיו שאלו אותו על 
כך ענה בקצרה: "לא ברכות אלא כתובות". אני שאלתי אותו פעם איך 
הוא יודע שעשה בחלומו סיום על כל המסכת? אולי למד בחלום 'רק' 
עשרים או שלושים דפים? בתשובה לשאלתי רבי חיים השתמט ואמר 

לי בחיוך: "רבי ראובן, מה זה מחייב אותי? כוסית יין?!"...
כך שאלתי אותו על רבים מה'מופתים' שהיו מסופרים על לימודו.

אספר משהו שחשבתי לא לספרו, אך אחד מהגדולים אמר לי שדווקא 
את זה עלי כן לספר:

פעם, לפני כשש שנים, אמר לי רבי חיים בשאלה: "אני יכול להגיד לך 
משהו כמו שכתוב בגמרא 'לאמור – לא אמור' )כלומר, במילים אחרות, 
'שישאר בינינו'(? אמרתי לו: "כן". אמר לי רבי חיים כך: "לכל אחד הרי 
יש 'מועד לכל חי', וגם אני אגיע לשם בבוא יומי. אני רוצה מאד שאתה 
תלמד ש"ס אחרי". אמרתי לו: "הרי יש לכם ילדים...". אמר לי רבי חיים: 
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רצון  מתוך  שלומד  למי  ללמוד,  מחויב  הוא  כי  שלומד  מי  דומה  "אינו 
ואהבה. זה משהו אחר לגמרי! תלמד כמו רבא".

כאמור, זכיתי לאהבה ולקירבה מיוחדת מצידו, והיה לי כדאי לבוא אלי 
שלו.  המיוחדת  התורה  מאהבת  להתבשם  בשביל  רק  ולו  פעם  ובכל 

בהקשר לכך אספר עובדה מעניינת:
שליט"א,  יצחק"  אברהם  מ"תולדות  הרבי  אל  מיוחדת  לקירבה  זכיתי 
ובמשך כשלושים שנה, בכל פעם שהיה מגיע לאנטוורפן, היה מתאכסן 
ונכחתי  בירושלים  הייתי  יום־כיפור,  בערב  אחת  שנה  בביתי.  אצלי 
ב'טיש' שהוא ערך בבית־מדרשו 'טיש' שכולו התעוררות ודבקות מתוך 
בכיות והרגשת קדושה. והנה באמצע ה'טיש' קיבלתי לפתע טלפון מר' 
משה סמוטני הי"ו מקורבו של מרן רבי חיים, המברר מדוע לא הגעתי 
ואומר לי כי הרב קורא לי לבוא ולסעוד עימו את הסעודה־המפסקת. 
לו שאני  יצחק" ואמרתי  ניגשתי אל האדמו"ר מ"תולדות אברהם  מיד 
נאלץ ללכת. הרבי התפלא והזכיר לי כי רצה לכבד אותי בברכת־המזון, 
אך כשאמרתי לו כי נקראתי לביתו של רבי חיים קניבסקי, הרבי סבר 

וקיבל: "נו, רבי חיים, ס'איז עפעס אנדערש...".

כשהגעתי לביתו של רבי חיים בשעת אחר ־הצהרים של ערב יום־כיפור, 
הוא ישב על מקומו בעליית הגג ועסק בתורה. רק מעטים הורשו וזכו 
להגיע אליו למקום זה, ואני זכיתי לכך כמעט בכל פעם שהגעתי אליו. 
מיד התחלנו לדבר בלימוד. הסדר הרגיל היה שרבי חיים אכל סעודה־
בלימוד  ודיברנו  ישבנו  והנה  נדרי",  "כל  לפני  וחצי  כשעתיים  מפסקת 
רבי חיים לרדת  נדרי". או אז מיהר  "כל  וחמש דקות לפני  עד עשרים 
סעודה־ לאכול  חייבים  אוי,  "אוי  ואומר:  נאנח  כשהוא  הגג,  מעליית 
מפסקת" לשאלת הרבנית בפליאה: "חיים, מה קרה?" השיב רבי חיים 

בשלוש מילים: "ר' ראובן פה...".
כך ראיתי בחוש שכאשר רבי חיים מדבר בלימוד הוא שוכח מכל העולם 
כולו. כולו היה רותח ומבעבע ב"ריתחא דאורייתא" כשהוא אינו מצוי 

כלל בעולם הזה. כך נראה יהודי ששקוע כל כולו בלימוד.
מה  את  שהרי  עצמה.  מהתורה  חוץ  דברים  הרבה  ממנו  ללמוד  זכיתי 
ההנהגות  כל  את  אך  בעצמי,  ללמוד  אני  גם  יכולתי  בגמרא  שכתוב 
רק  ולהשכיל  ללמוד  היה  אפשר  זה  את  ולגמרא,  לתורה  שמעבר 

בהימצאות על ידו.

האם דיברתם איתו בנושאים שונים שעלו על ההרק?
לא. אמנם מבחינת הקירבה בינינו יכולתי לדבר איתו על הכל, והיו אף 
פעמים שגדולים וטובים ביקשוני לדבר עימו בנושאים שונים שהיו על 
הפרק בציבור החרדי, אולם אני לא נעתרתי לכך. השארתי את הקשר 

בינינו רק לשיחה בדברי תורה.
של  ההתמוטטות  עם  וסער  רעש  כולו  כשהעולם  אחת,  פעם  אמנם 
שאלתי  טרור,  התקפת  בעקבות  בארצות־הברית  התאומים"  "מגדלי 

מדבר...  אני  מה  על  יודע  אינו  כי  לי  ענה  והוא  כך,  על  שמע  אם  אותו 
שאלתי אותו: הרי כתוב בגמרא בשבועות דף ו', שתנא אחד אמר לשני 
למה הוא מתעלם ואינו מתעניין בסביבתו, והרי צריך לדעת מה נעשה. 
ענה לי רבי חיים כי כתוב שם ש'צריך' לדעת, אבל לא כתוב ש'חייבים' 

לדעת...
כך היה מופשט מכל ענייני העולם הזה, וזאת בהתאם לתפילתו היומיוית 
שכידוע היה מתפלל כל יום שישכח את כי ידיעותיו חוץ מדברי תורה. 
ואכן תפילותיו נענו, אני יודע בידיעה ברורה שכך היה, והמעשה הבא 

יוכח.

אין לו בעולמו אלא ד' אמות של תורה
יום אחד בשעות אחר־הצהריים כשישבתי אצלו, נכנס אליו יהודי מחו"ל 
רכושי  שכל  ידיעה  קיבלתי  אתמול  עולמי.  עלי  חרב  "רבי  לו:  ואמר 
להתפרנס".  ממה  לי  שאין  ויודע  הביתה  נוסע  אני  כעת  לטמיון.  הלך 
אני ראיתי ושמעתי במו עיני ואוזני את רבי חיים נד בראשו ומשתתף 
לפני  למחרת  אזוי...".  "אזוי,  בחמלה:  לו  ואומר  היהודי  של  בצערו 
יהודי  אותו  שוב  הגיע  חיים,  רבי  של  במחיצתו  כשישבתי  הצהרים, 
עושה?!  אני  מה  "רבי!  לו:  ואמר  חיי,  מרבי  להיפרד  ברצונו  אמריקאי, 
יש?"  "מה  שואלו:  חיים  רבי  להפתעתי  והנה  הביתה?!".  חוזר  אני  איך 
 והיהודי עונה: "אין לי מאיפה להתפרנס". ורבי חיים שואלו שוב: "מה 

קרה?".
התפלאתי מאד על כך, שהרי עימו הייתי ביום האתמול כשאותו יהודי 
זוכר  בא לרבי חיים מדמם ובוכה על צרתו, ואיך יתכן כי רבי חיים לא 
מכך מאום?! שאלתי את בני הבית והמקורבים איך זה יתכן שרבי חיים 
שמע אתמול את סיפורו הכואב וקורע הלב, והשתתף בצערו, והיום הוא 
אינו זוכר מכך כלום?! ענו לי שככה זה אצלו. כל יום הוא מתפלל שישכח 
את כל מה שסביבו כדי שלא יפריעו מלימוד התורה .כי אילו היה זוכר 

את כל מה שדיברו איתו והתייעצו איתו הרי שהוא לא היה הוא...
את  שישכח  יום  כל  מתפלל  שהוא  זאת,  בלשון  לי  אמר  גם  הוא  פעם 
כל מה שסביבו ואינו נוגע אליו, שלא יפריעו ולא יזכרו. ואכן, לעיתים 
במילי  ששמע  דברים  זכר  לא  לשעה  שמשעה  אצלו,  ראיתי  קרובות 
דעלמא, ויהי לפלא, שכן לפי כח זכרונו המופלא היה יכול וצריך לזכור 
הרבה יותר מכל אדם אחר. דבר זה הוא חידוש שאיננו מוכר אצל גדולים 

אחרים.

לשאול  אליכם  באים  רבים  יהודים  הרי  חיים:  רבי  את  שאלתי  פעם 
שאלות, מדוע לקמץ כל־כך בזמן קבלת הקהל? והרי הגר"מ פיינשטיין 
זצ"ל כותב בספרו "אגרות משה" שכל אחד צריך לתת מעשה מזמנו 
למען הזולת. אמר רבי חיים שהוא יודע על תשובה זו של הגר"מ ואכן 
הוא נותן כל יום שעה מזמנו. אמרתי לו: הרי אתם ערים כל יום שמונה־
עשרה שעות שעות, לכן צריכים אתם לתת שעתיים בכל יום, ענה לי 
רבי חיים: "אתה צודק ואכן שעה אחת ביום אני נותן ועוד שעה בכל יום 

גוזלים ממני...".
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המשך מעמוד 29 | מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זיע"א

רבי מרדכי גרינפלד שליט"א רב דחסידי ויזניץ באנטוורפן, ביקשני פעם 
לשאול את רבי חיים שאלה: ליד ביתו יש עץ ענק ורב שורשים, ושורשיו 
האם  היא:  שאלתו  אותו,  ומסכנים  הבנין  ליסודות  מתחת  אל  חודרים 
מותר לקצץ את העץ? שאלתי את רבי חיים את השאלה, והוא שאל: 
"האם זה אילן סרק?", עניתי שכן, ורבי חיים תמה : "אז מה השאלה?! 
'אותו  כתוב  שעליו  פרי  עץ  לעומת  תכרות'  'ואתו  במפורש  כתוב  הרי 
לא תכרות'. הרגשתי באותו רגע כאילו רבי חיים שפך עלי קומקום של 
רותחין, על שאלתי הפשוטה שתשובתה כה ברורה. אמרתי לו שאצל 
חסידים יותר מקפידים וחוששים בכל זאת לכרות את העץ, ועזרני ה' 
רואה  אינו  סרק  אילן  "הקוצץ  קל"ב:  פסחים  תוספות  בפסקי  ונזכרתי 
סימן ברכה". כשאמרתי זאת אמר רבי חיים בהתפעלות: הו, עכשיו זו 
כבר באמת שאלה...". למעשה, לאחר זמן קצר העץ הנ"ל קרס מעצמו 

אולי בזכות אמירתו של רבי חיים.

פעם אחת שאל אותי: "מהו הדבר הכי מצוי שעל ידו מתקרב ומתקשר 
חיים  רבי  עלי  פקח  "כסף".  אתר:  על  לו  עניתי  לשני?"  אחד  אדם  בן 
את עיניו ואמר בפליאה: "ר' ראובן! אתה אומר כך?!" אמרתי לו "כן". 
שאלני: "איפה?" )כומר, מאיפה אני לוקח את זה?(. עזרני ה' ו'הברקתי' 
לו תשובה: בכתובות קי"א שואלת הגרמא על הפסוק "ואתם הדבקים 
ב' אלוקיכם חיים כולכם היום"  וכי אפשר להידבק בשכינה? והלא אש 
עליו  מעלה  חכם  לתלמיד  פרקמטיא  העושה  כל  אלא...  הוא,  אוכלה 
הכתוב כאילו מידבק בשכינה. ועל זה מפרש רש"י: העושה פרקמטיא. 
מתעסק בממון ת"ח כדי שיגיע להם שכר והם פנויים לעסוק בתורה על 

ידי אלו, וכתיב "ואתם הדבקים בה' חיים כולכם היום" ע"י דיבוקן בת"ח 
יזכו לחיות". דהיינו, קח כסף מהתלמי־חכם ותעשה ממנו מסחר־ביזנס, 
ובכך תהנה אותו ותזכה לחיים. זה והפשט, שאם לא כן היתה הגמרא 
צריכה לומר שיקבע איתו שיעור... אלא שלקבוע שיעור עם התלמיד־

חכם מתאים רק לאנשים מסויימים, ואילו כסף מתאים לכולי עלמא...
הוספתי ואמרתי משל, שאם יש יהודי בבית־הכנסת שניגש כל יום אל 
אליו  שבא  טרדן  וכעל  עלי  יסתכל  הרב  מהגיגיו,  משהו  לו  ואומר  הרב 
כל יום עם אמירה אחרת. אבל על יהודי שיגש אל הרב כל יום ויתן לו 
נהנה  חיים  ר'  "ירבו כמותו בישראל"...  יגיד הרב  דולר,  שטר של מאה 

מהדברים ואמר כי "זה לא מופרך".
להתקיים  אמורה  היתה  יום  כשבאותו  בעומר,  בל"ג  אצלו  הייתי  פעם 
שמחת נישואין במשפחתו. שאלני רבי חיים היכן מובא בש"ס ענין זה 
של חתונה בל"ג בעומר? אמנם רבי חיים ידע שלא כתוב בגמרא דבר 

כזה, אך רצה לשמעו ממני מה אני אומר על כך.
קרובו  את  ומקרב  שכנו  את  "האוהב  ע"ו:  בסנהדרין  שכתוב  לו  עניתי 
והמשיא בנו ובתו סמוך לפרקן, עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענה"... 
טרוד  שהוא  כמובן  פסח,  שלפני  בשבוע  בנו  את  אירס  שיהודי  נניח 
בהכנסת החג וכל הכרוך בכך ולא יכול לחתן את בנו לפני החג, ולא בחג 
בו  יוצא אם כך, שהיום הראשון  וכן לא אחר־כך בימי הספירה.  עצמו, 
הוא יכול להשיא את בנו סמוך לפרקו הוא בל"ג בעומר... רבי חיים נהנה 
ואמר: "נישט שלעכט, סי ניט אוועק צו מאכן" )לא מופרך, אי אפשר 
לו  ולגרום  אותו  להנות  זכיתי  הזאת  בפעם  גם  זאת...(  סברא  לדחות 

לחייך.

)קטעים מתוך ראיון לעיתון המודיע פסח תשפ"ב(

המשך מעמוד 9 | מרן הגרש"ז אויערבך זשוק"ל

מוסד  בעל  אותו  את  פגשתי  ימים  כמה  "לאחר  יהודה:  רבי  מספר 
ושאלתיו: מה היה, איך התרשמת? ואמר לי: 'סלח לי ר' יהודה! תמיד 
אמרתי לך, אני יודע שרבך גאון וצדיק, אבל מה אעשה, הוא תמים'. 

אז הבנתי שלפעמים שפיץ פקחות זה להראות עצמו תמים"...
לצעירים:  תורה'  'קול  ישיבת  משגיח  שפירא  אביעזר  הג"ר  סיפר 
באחת  מנות,  משלוח  לו  להביא  בפורים  אליו  לבוא  רגיל  "הייתי 
לישיבה  קבלה  מבחני  התקיימו  למחרת  ישן.  והוא  באתי  השנים 
בחדרי שיעורים בקומה התחתונה, והייתי באמצע לראיין בחורים, 

ולפתע אמרו לי שרבינו מחפשני, וכי הוא מחכה לי בחוץ. לא הבנתי 
מה קרה, למה הטריח עצמו לרדת שלוש קומות מלמעלה. התברר 
פני  את  לקבל  היה  יכול  שלא  כך  על  סליחה,  לבקש  במיוחד  שבא 

כשבאתי להביא לו משלוח...
"עמדתי איתו פעם ודברנו בענייני הישיבה. לפתע נכנס יהודי ושאל 
מלמד  רק  'אני  בפשטות:  רבינו  לו  אמר  שאלה,  לשאול  יכול  האם 
כאן, יש כאן את הג"ר יהושע נויבירט שהוא פוסק, תשאל אותו'...".

)מתוך הספר 'גאון ישראל'(

המשך מעמוד 15 | הגאון רבי משה אהרן שטרן זש"ל

כשעשיתי קידוש, היד שלי רעדה מעט וייתכן שנשפך יין על המפה 
והכתים אותה. האמת שהייתי צריך להיזהר יותר, לא נזהרתי מספיק, 
ומדין תורה אני צריך לשלם על זה את העלות של הכביסה, לכן אני 
לי בלב שלם, כדי שלא אצטרך לשלם, וכשאתם  מבקש שתמחלו 
לי, אני מבקש שתמחלו כבר גם לכל שאר האנשים שהיו  מוחלים 

כאן, וחלקם גם לכלכו מעט את המפה, כל אחד לפי חלקו".
הדרך  שעל  לב  שמו  לא  חלקם  באוכל,  עסוקים  היו  כשאנשים  כי 

הם גורמים להיזק, או שאולי הורו היתר לעצמם באומרם שכך היא 
הדרך, שאוכלים והכל מסביב מתלכלך, אבל רבי אליהו לימד אותנו 
גבול  בלי  להחמיר  להיות מחמירים,  צריכים  הזה  שבדברים מהסוג 
ומידה, להתרחק כמטחווי קשת מאבק של גזילה, והוא עצמו - לא 
דאג  גם  נשימה  שבאותה  אלא  זה,  מחשש  הציל  עצמו  שאת  רק 
להציל עוד ארבעים או חמישים יהודים נוספים, שלא תהא תקלה 

תחת ידם, באותה מסיבת מרעים שנערכה בבית החתן... 
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 באיזה אוהן ישא המתהלל בשבת תהילה של חול ידי חובתו?
 המאֵחר לתהילת השיבור – מתי יתחיל תהילת שמונה עשרה?

 איזו תהילה ניתן להתהלל רק בתקוהה מסוימת בשנה?

סיכום 
שבועי 

ב'דף יומי 
בהלכה'

ֵמהלכות תהילת תשלומין

'על  או  ויבוא',  'יעלה  בה  לומר  צריך  שאין  תפילה  המחסיר   •

גם  יאמֵרם   – לאומרם  צריך  שלאחריה  ובתפילה  הניסים', 

בתפילת התשלומין; ואם לא אמר – יצא ידי חובה. 

פעמיים  יתפלל   – שבת  ערב  של  מנחה  תפילת  המחסיר   •

ערבית של שבת; ואם התפלל תפילה של חול לשם תשלומין 

– יצא ידי חובה.

ערבית  פעמיים  יתפלל   – שבת  של  מנחה  תפילת  המחסיר   •

לשם  שבת  של  מנחה  תפילת  התפלל  ואם  שבת,  במוצאי 

תשלומין – לא יצא ידי חובה. ולא יאמר 'אתה חוננתנו' בתפילת 

התשלומין.

ֵמהלכות טעות בתהילה

הזכיר  שלא  או  שבת,  של  במנחה  חול  תפילת  שהתפלל  מי   •

'יעלה ויבוא' בתפילת מנחה של ראש חודש, ונזכר בכך בלילה – 

יתפלל וַיתנה שאם חייב בתפילה – תהא לחובה, ואם לא – תהא 

לנדבה.

• מי שטעה במנחה של ערב שבת ב'ברכת השנים' ואמר 'ותן 

בליל  רק  בכך  ונזכר  להיפך,  או  ומטר'  טל  'ותן  במקום  ברכה' 

בליל  שישלים  אומרים  ויש  כנ"ל,  שינהג  אומרים  יש   – שבת 

שבת כרגיל.

'על  ויבוא',  'יעלה  והוסיף  • מי ששגה בתפילת שמונה עשרה 

הניסים', וכיוצא בזה, שלא במועדם – אם טרם סיים את הברכה 

ישוב לתחילתּה, ואם סיימּה – ימשיך בתפילתו.

ֵמהלכות תהילה בשיבור ַלְמַאֵחר

• מי שאינו מתחיל את תפילת שמונה עשרה יחד עם הציבור, 

לא יתחיל אלא כשיוכל לסיים עד שיגיע החזן ל'קדושה'.

שמותר  שכתבו  יש   – הציבור  עם  יחד  תפילתו  המתחיל   •

להתחיל אף כשלא יוכל לסיים ולענות לכל הדברים הנ"ל, ויש 

שהסתפק בדבר. 

יהא  'אמן  הוא:  שבקדושה  דברים  לעניית  העדיפות  סדר   •

'הא-ל הקדוש'  'ברכו', אמן של ברכות  'קדושה',  שמיה רבה', 

ו'שומע תפילה', ואמן על ברכות אחרות.

• מי שלא התחיל את תפילת העמידה יחד עם הציבור, רשאי 

להתחיל במקביל לחזרת הש"ץ, וכשיגיע החזן לקדושה יאמר 

עמו את כל נוסח הקדושה.

אומרים  כשהציבור  הקדושה  למקום  בתפילתו  המגיע  יחיד   •

את  או  דסידרא',  'קדושה  המכונה  לציון'  'ובא  קדושת  את 

הקדושה שבברכת 'יוצר' – אסור לומר קדושה עמהם. 

עדיף  הש"ץ,  לחזרת  במקביל  העמידה  תפילת  המתחיל   •

שיגיע  כדי  החזן,  עם  במילה  מילה  התפילה  כל  את  שיתפלל 

יחד עמו בנחת לסיום ברכת 'שומע תפילה' ול'מודים'.

ֵמהלכות 'תהילה קשרה'

העמידה  תפילת  את  להתפלל  יכול  אינו  בו  במצב  הנמצא   •

יאמר את שלש הברכות הראשונות ושלש האחרונות,   – כדין 

וביניהן יאמר את תפילת 'הביננו', הכוללת את עיקרי הברכות 

האמצעיות.

'הביננו' בחורף, מפני שאין בה בקשת  אין להתפלל תפילת   •

'טל ומטר'; וכן אין להתפלל תפילה זו במוצאי שבת ויום טוב, 

מפני שצריך לומר בהם 'אתה חוננתנו'.

• כשניתן להתפלל את תפילת העמידה כדינּה – אסור להתפלל 

המפריעה  טרדה  בגין  הביננו  להתפלל  אין  ובימינו  'הביננו'; 

לכוונת התפילה, משום שבלאו הכי אין אנו זוכים לכוון בתפילה 

כראוי.
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 ֶחְמַדת ָיִמים 
אֹותֹו ָקָראָת

להתע נכנס לשם יהודי שקנה דג, ושעק בקול גדול: 'לכבוד שבת קדש'. 
הלקוחות אמנם נבהלו, וחלק מהם החלו לנוס מהחנות, אבל אני הבנתי 

את הסימן שהקב"ה שלח לי...

הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, על 'לכבוד שבת קודש'

מעשה באדם, שלא היה כל כך שומר תורה ומצוות, שהזדמן לשיעור 
תורה ושמע מהרב שעל כל דבר שקונה לשבת יאמר: "לכבוד שבת 
קדש" לפי שהדיבור פועל הרבה בקדושה )משנ"ב בסימן רנ סק"ב(. 

הוא קיבל על עצמו לנהוג כך.
קרא  כשהגביהו  לשבת.  מוצר  וקנה  לחנות,  האיש  נכנס  חמישי  ביום 
וגם  נבהלו,  לידו  כל האנשים שעמדו  "לכבוד שבת קדש".  רם:  בקול 
בקבלה  להמשיך  ממנו  מנע  לא  זאת  כל  אך  התבייש,  בעצמו  הוא 

שקיבל על עצמו.
 למחרת נכנס לחנות דגים גדולה בשוק. לאחר שבחר דג שמן וטוב, 
הגביהו וקרא בקול רעש גדול: "לכבוד שבת קדש"... האנשים מסביבו 
הביטו בו בתמיהה, והוא לא ידע היכן לטמון את ראשו מרב בושה. הוא 

מיהר לשלם את הכסף ולעזוב את החנות.
 ביום ראשון הזדמן שוב לאיזשהו שיעור תורה, ושמע את הרב, שאותו 
לא הכיר, אומר לציבור ש'דרך ארץ קדמה לתורה' נאמר גם לגבי קיום 
לבריות,  תזיק  שלא  נינוחה,  בצורה  מצוות  לקים  האדם  על  מצוות. 

ושלא תגרום חילול השם.
כדוגמא לדברים הביא הרב, שביום שישי האחרון, הוא היה בחנות דגים 
בשוק, ולפתע הגיע אדם לקנות דג, והחל לקרוא בקולי קולות: "לכבוד 

שבת קדש", בצורה שהבהילה מאוד את הלקוחות שהיו בחנות. 
הלה שמע את הדברים, ולבו התכווץ. הוא מיהר לביתו וסיפר לאשתו: 
"אין לך מושג איך הרב דיבר כנגדי בשיעור. אמנם אף אחד מהשומעים 
לא הבין שהכוונה אלי, מכל מקום, לפי דבריו לא עשיתי טוב, ואני אנה 

אני בא? בסך הכל התכוונתי לעשות מצוה".
לטיול  איתו  לצאת  והחליטה  רוחו,  את  ולעודד  לנחמו  רצתה  האשה 
רגלי. בהיותם מהלכים בדרך, עברו ליד מסעדה של דגים, וריח הדגים 
התפשט לרחוב. היא ביקשה מבעלה להיכנס למסעדה ולהזמין להם 
מנה קטנה, דא עקא, הבעל מצא בכיסו שטר של עשרים שקלים, ותו 

להם  שיביא  המסעדה  מבעל  וביקש  למסעדה,  אשתו  עם  נכנס  לא. 
חתיכת דג קטנה – בשווי עשרים שקלים ולא יותר.

 כעבור כמה דקות הגיע בעל המסעדה ובידיו מגש עמוס בדגים.
"הדגשתי לך מראש שאין לי יותר מעשרים שקל", קרא לעברו הבעל 

ההמום.
השיב לו בעל המסעדה: "תאכלו בהנאה, לבריאות, וכשתסיימו אספר 

לכם מדוע הגשתי לפניכם את המגש הזה".
לאחר שסיימו, החל הלה לספר:

דא  לתפילות.  וללכת  שבת  לשמור  השתדלתי  מסורתי.  אדם  "הייתי 
המעט  את  גם  עזבתי  אט  ואט  בעסקים,  ראשי  את  השקעתי  עקא, 
ישורון  'וישמן  טו(:  לב,  )דברים  שכתוב  מקרא  בי  התקיים  שקיימתי. 

ויבעט' ....
"והנה לאחרונה אשתי החלה לדבר על ליבי, לשוב לכל הפחות למה 
שהיינו בתחילה, ולשמור שבת. ואני השבתי לה: 'אם הקב"ה ישלח לי 

סימן מן השמים – אקבל על עצמי לשמור שבת!'.
כמה  לבדוק  האחרון  ששי  ביום  הלכתי  דגים,  מסעדת  לי  ויש  "היות 
חנויות דגים בשוק. נכנסתי לאחת מהחנויות, ולפתע נכנס לשם יהודי 
וקנה דג, וצעק בקול גדול: 'לכבוד שבת קודש'. הלקוחות אמנם נבהלו, 
וחלק מהם החלו לנוס מהחנות, אבל אני הבנתי את הסימן שהקב"ה 

שלח לי כבקשתי. את השבת האחרונה כבר שמרתי.
חייב  אני  שלו  האיש  אתה  אותך.  זיהיתי  למסעדה  כשנכנסת  "מיד 
עוד  ולהתחזק  להוסיף  ובע"ה  שבת,  לשמור  שבתי  בזכותך  חיי!  את 

ועוד!"...
"תמים תהיה עם ה' אלוקיך". ה' אוהב את התמימות הזאת. 

אותו יהודי תמים, שקיים את ההלכה ששמע מהרב הראשון בתמימות 
ובלי להתבייש, זכה לחזק יהודי אחר בשמירת שבת.  

)מתוך הספר 'משכני'(



התורה, והיה מוסמך להוראה. הציע 

להם הצדיק את האברך הזה להיות 

רועם הרוחני. החסיד הזה גם מצא חן 

יהם כי היה ברוך כשרונות ונעים בעינ

הליכות. האברך מצדו לא קפץ על 

המציאה כי חשש מביטול תורה, כי 

פחד מכל אותו העול שאומרים 

להטיל על צווארו. הרבי דיבר על 

לבו של אותו האברך שיקבל את 

ההצעה, כי ראה ברוח קדשו כי 

יצליח בתפקידו הקדוש הזה. הוא 

ב ראה בעינו החדה כי יצליח להשי

רבים מעוון, וכי נשמתו הורדה 

לעולם הזה רק לתפקיד קדוש זה 

להיות רב בישראל. רבי אלימלך 

המריץ בו לקחת את התפקיד עליו, 

והתנה איתו שלא ישכח כל ימיו את 

הכתוב "ונתת אל חושן המשפט את 

האורים ואת התומים" והיו על לבו 

תמיד. אורים זה תורה שבכתב ותורה 

המאיר את נשמת שבע"פ, תורה אור, 

מנהיג, לדעת רוח קדשוו כיצד לפסוק 

הלכה ואיך לנהוג עם צאן מרעיתו. 

התומים הוא בחינת "תמים תהיה עם 

ה' אלקיך", אם תלך בתמימות תזכה 

תמיד לסייעתא דשמיא, ותצליח 

מאד. הצדיק נתן את ברכתו לאותו 

אברך והוא נסע והצליח מאד.

564גליון 
י"ב תשפ"גשנה 

זכור-צוהתפרשת

ועשית בגדי קודש וגו' לכבוד 

ב')–ולתפארת (כ"ח 

מסופר על הרה"ק רבי יחזקאל 

זיע"א, שהיה מקפיד משינאווא

מאד על חסידיו שלא יהיו לבושים 

במלבושים מרופטים ומרושלים, 

הוא הוכיח אותם על זה וזומר שזה 

גובל עם חילול השם, לפיכך אמר 

אמרו חז"ל שעל בגדי תלמיד חכם 

לא יראה רבב על בגדיו, ועל אחת 

כמה וכמה על בגדיו של חסיד 

שעליו להתנהג לפנים משורת 

ל כל דבר קטן מוכיחים הדין, כי ע

אותם עמי הארץ. התלמיד חכם 

והחסיד, צריכים להיות לבושים 

לכבוד ולתפארת, כי הבגד 

החיצוני מוכיח על בנדיו הפנימיים 

והנפשיים. ועל זה אמר דוד המלך 

ע"ה שמרה נפשי כי חסיד אני.

ונתת אל חושן המשפט את 

ל')–האורים ואת התומים (כ"ח 

קהילה אחת פעם אחת באו ראשי 

אל הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק 

זיע"א, ובקשו שיתן להם חסיד ת"ח 

שיהיה ראוי להיות מנהיגם ורבם. 

היה בבית מדרשו חסיד אחד שהיה 

יושב יומם ולילה ושוקד על למוד 

לעדצדקתו עומדתפזר נתן לאביונים 

בנוסף תקופת התנאים, שחי ברבי טרפון, 

. חברו רבי גדולהיה עשירלגדלותו בתורה 

עקיבא ביקש לזכות אותו במצווה חשובה של 

גמילות חסדים, ולפיכך חיפש אחר דרכים 

באחד ממפגשיהם פנה .מקוריות לעשות זאת

רבי, יש לי הצעת :ואמר לואליו רבי עקיבא

בשבילך. האם תרצה אחת השקעה מצויינת

רבי טרפון ?שארכוש לך עיירה או שתיים

הסכים לעיסקה. הוא העניק לרבי עקיבא 

: ארבעת אלפים דינרי זהב, כסף גדולסכום 

תוך תקווה שהוא ירכוש עבורו נדל"ן שיפיק 

רק נפרדו השניים .ריווח רב ברבות הימים

ורבי עקיבא מיהר לקחת את הכסף ולחלק 

בפעם .ד הפרוטה האחרונהאותו לעניים ע

הבאה שנפגשו אמר רבי טרפון לרבי עקיבא: 

שרכשת העיירותלהראות את האם תוכל "

רבי עקיבא לא השיב. הוא נטל את " עבורי?

ידו של רבי טרפון בשתיקה, והוביל אותו לבית 

ספר המדרש הסמוך. שם, הוא פתח את

הם .ם וביקש מהנוכחים לקרוא מתוכויליהתה

ב, שם "גיעו לפסוק בפרק קיקראו עד שה

צדקתו עומדת לעד, נאמר: "פזר נתן לאביונים 

רבי טרפון הבין היטב את ".קרנו תרום בכבוד

הרמז. רק מתן לצדקה היא ההשקעה 

האמיתית שתניב ריווח נצחי. הוא נשק לראשו 

רבי –של רבי עקיבא ואמר: "רבי ואלופי אתה 

".בחכמה, ואלופי בדרך ארץ

זמני כניסת השבת
5:18ת"א: 5:03ירושלים: 

השבתזמני יציאת 
6:52ר"ת: 6:17ת"א: 6:15ירושלים: 



זאלל שוין קומען די  
mp3 . גאולה

מדוע לא הבאת לי משלוח מנות

התגורר לו עני מרוד בשם שמעון. בכפר קטן ליד העיר קוזניץ

כסף לא היה לו לשמעון, אך היתה לו משפחה מרובת ילדים 

אותה הצליח לפרנס בקושי. לפרנסתו שלח שמעון את ידו 

במלאכות שונות, אך המזל לא האיר לו פנים.

קוזניץ הסמוכה היתה עיר ואם בישראל, ולקראת החגים היה 

רת סוס ועגלה לא היה שהרי ממון לשכי–פוסע שמעון רגלית 

אל העיר הסמוכה כדי לקיים את מצוות החג, –ברשותו 

כך עשה גם כשהתקרב חג כמנהג היהודים מדורי דורות.

הפורים. לבש את בגדיו הבלויים, צחצח במעט מים את נעליו 

הכנסת אשר בקוזניץ כשליבו עגום -הקרועות, ויצא אל בית

הלבושים במיטב עליו. מראה הילדים המחופשים והוריהם 

המחלצות לא היטיב עמו. "ראו נא ראו" חשב לעצמו 

בעגמומיות. "כל אלו שמחים וששים בשמחת החג; ואילו 

משפחתי יושבת ונמקה ברעב".

הכנסת היה מואר באור יקרות. כל המתפללים המתינו -בית

, שיעלה על בימת זיע"אמגיד הקדוש מקוזניץלבדריכות, 

לה. כשעלה רבי ישראל אל הקריאה ויחל בקריאת המגי

הבימה השתררה דממה מוחלטת, וכולם האזינו בשקיקה 

.ילקולו הערב של הרב

"ומרדכי יצא לפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור... 

ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר..." פסוקי המגילה 

ומצוקת אנשי ביתו, קט את מצוקותיו -השכיחו ממנו לרגע

פר.ומצב רוחו החל להשת

נסתיימה קריאת המגילה. יהודי העיר ניגשו לאחל לרבם 

נעץ בו "פורים שמח" ושמעון הצטרף אליהם. כשהגיע תורו 

יהודי, מדוע לא הבאת לי משלוח 'המגיד מבט חודר ושאל: "ר

מנות"? התבלבל שמעון והשיב: "אינני מתגורר בעיר קוזניץ... 

יד לא באתי רק כדי לשמוע את קריאת המגילה". אך המג

א פורים היום. בוא נא לביתי התייחס לדבריו והמשיך: "הלו

בביתו של המגיד הציעו לפניו מאכלים ומיני 'לחיים'".ונשתה

מגדנות וכן יין בשפע. הטיב שמעון את לבו ביין וקינח במיני 

מאפה, וכשסיים איחל לנוכחים "פורים שמח" ויצא את הבית 

באוזניו: "מדוע לא כשדבריו של המגיד הקדוש מהדהדים 

הבאת לי משלוח מנות"?

מכיוון שהיה מבוסם מעט, הרהיב עוז בנפשו ופנה לחנות 

המשקאות החריפים. "פורים שמח"! הכריז בקול בוטח. "הבה נא 

לי בקבוק יין משובח ואשלם, בעזרת ה', לאחר חג הפורים. ואם 

מה בכך? הלוא פורים היום"! נענה בעל החנות –לא אשלם 

ו והעניק לו בקבוק יין משובח שבמשובחים. כה עשה לדברי

שמעון גם בדוכן התפוחים, וכשבידיו בקבוק יין ומעט תפוחים 

עשה את דרכו שוב לבית המגיד.

כשראה אותו המגיד חייך ואמר: "אאחל לך שתזכה להביא לי 

רק יצא שמעון מבית המגיד ומחשבה בכל שנה משלוח מנות".

א מעט מזון לביתי, לשמח אותם עלתה במוחו: מדוע לא אבי

, ובפיו בשמחת הפורים? אומר ועושה: שוב ניגש שמעון לחנויות

ואם לא, מה בכך? הלוא פורים ,הבקשה "תנו נא לי בהקפה

היום"! ושוב האיר לו המזל ולא חלף זמן רב ושמעון החל לפסוע 

טוב.-לביתו כשידיו מלאות כל

"פורים שמח"! הכריז בקול מאושש ופרס את 'אוצרו' על 

השולחן. הילדים שלא ראו זמן רב מעדנים כאלו פצחו בקריאות 

מיהרה לפרוס מפה לבנה ומטולאת על עקרת הביתשמחה. 

השולחן, וכולם התיישבו לסעודה חגיגית להודות לבורא העולם 

הבית. "פתחו לי, פתחו לי"! נשמע קול צרוד מפתח על חסדיו.

"בוודאי איזה ערל שיכור חפץ להיכנס לביתינו" חשב שמעון 

לעצמו וסירב לפתוח את הדלת, עד שאשתו נענתה ואמרה: 

"דומני שזהו גריגורי הבא לכאן לעיתים קרובות למכור את 

מרכולתו; אלך ואפתח לו".

הדלת נפתחה ונכנס גריגורי כשהוא פצוע וזב דם. שמעון ואשתו 

-חבושות לחבוש את פצעיו, וכן כוסית ייןמיהרו להגיש לו ת

שרף למען ישיב את נפשו. כששבה רוחו אליו, סיפר להם 

גריגורי על בתו וחתנו שהשליכו אותו מביתם לאחר שנקעה 

נפשם מהרגלי השתיה שלו. "אוצר גדול טמנתי ביער, וביקשתי 

להעניק להם אותו בטרם אמות" אמר גריגורי. "אך לא אעשה 

תם לעזרתי בשעת צרה, תזכו באוצר הגדול".זאת! אתם, שבא

חלפו ימים אחדים והאיכר מת מפצעיו. הלך שמעון אל היער 

כפי אשר הורה לו האיכר, שם מצא אוצר גדוש במטבעות זהב. 

ושמעון העני המרוד הפך לעשיר גדול ומפורסם.

מדי שנה היה מגיע שמעון אל המגיד הקדוש מקוזניץ, ומעניק 

יד רחבה ובלב שמח.לו משלוח מנות ב



הקדושפקחותו של החיד"א

רבי חיים יוסף דוד אזולאי זיע"א מסופר על הגה"ק

, שבאחד ממסעותיו (יומא דהילולא י"א אדר)"החיד"א"

לאיטליה הפליג עמו סוחר יהודי שהוביל למדינה זו 

מלאי גדול של גבינה לא כשרה, השתדל הסוחר להשיג 

מן החיד"א "הכשר" לסחורתו, כדי שיקל עליו למכור 

ידע שאין אותה בקהילות ערי איטליה. אולם החיד"א

הגבינה כשרה ודחה בתוקף הצעות מפתות שונות מצד 

הסוחר, כיון שכך החליט האיש לכפות על החיד"א 

הוצאת "הכשר" בכח הזרוע, הוא שכר כמה ממלחי 

האניה ואלה התנפלו על החיד"א באמצע הלילה, ואיימו 

להשליכו לתוך הים אם לא יתן לסוחר את מבוקשו, 

הוציא כתב "הכשר" בלית ברירה נאות החיד"א ל

לסחורתו של האיש הרשע, וכתב לאמור הגבינה של 

פלוני כשרה למהדרין יאכלו ענוים וישבעו וכו', ובסיום 

הוסיף: הכותב וחותם ביום ג' לסדר "וככה תאכלו אותו 

מתניכם חגורים" וגו' בספר שמו"ת שנת תקי"ג. 

כשהגיע הסוחר לאיטליה, פירסם ברבים שבידו גבינה 

קודש הכשרה למהדרין מן המהדרין, בהכשר מארץ ה

הגאון המפורסם בכל תפוצות ישראל החכם חיד"א. 

כנהוג בישראל הוזמן הסוחר להציג את ה"הכשר" שבידו 

בפני רב המקום, הרב קרא בעיון רב את נוסח ה"הכשר" 

שהוגש לו, וכשהגיע למשפט המסיים, תמה על שום מה 

לאחר הזכרת הוסיף החיד"א את המלים "בספר שמו"ת"

הכתוב "וככה תאכלו אותו מתניכם חגורים", הרי כל 

אדם יודע שפסוק זה נמצא בפרשת "החודש הזה לכם" 

בשמות י"ב, הרהר הרב שעה ארוכה עד שנתחוור לו כי 

במלה "שמו"ת" התכוון החיד"א לראשי התיבות "שנים 

מקרא ואחד תרגום", עיין הרב בתרגום אונקלוס על 

שם "מתניכם חגורים" "חרציכון יהון אותו פסוק ומצא 

אסירין", עמד ופירש לעצמו את דברי התרגום חריצי 

הגבינה יהיו אסורים, מיד ציוה הרב לאסור את הסוחר 

בבית המאסר שברשות הקהילה, ולאחר חקירה בענין 

הודה הסוחר שהוציא את ה"הכשר" מידי החיד"א בדרכי 

ובירך כפייה ואלימות. קם הרב ממקומו בהתרגשות 

"ברוך שחלק מחכמתו ליראיו".

העיקר הם התחנונים מעומק הלב השבור

אשר רעה את צאנו בכררועה צאן אחד למשל

המרעה, וכשהתעייף הניח ראשו על מצע הדשא ונרדם. 

הכבשים פנו אנה ואנה, עד שמצאו פרצה בגדר ונכנסו 

ואכלו רעה דשן וטוב, אל השדה הסמוכה, שם היה מ

שהיו אלה שדותיו של שר העיר, וכאשר בכל פה, אלא

ראו עבדיו כבשים זרות רועות בשדותיו, החרימו את 

הכבשים והניחו אותן בין עדרי השר. 

כאשר התעורר הרועה משנתו גילה לתדהמתו כי כל 

הכבשים נעלמו. שאל וחקר ונודע לו את אשר אירע. 

השר. אתחשב הרועה בלבו מה לעשות כדי לרצות 

סיפרו לו ידידיו כי כבר קרה מקרה כעין זה בעבר, גם אז 

נכנסו כבשים אל שדות השר, ואכלו מהיבול המשובח, 

בעל הכבשים לשר שק סוכר במתנה, אלא שאז הגיש

לח לו והשיב לו את הכבשים. שמח הרועה, ואף והשר ס

כר ופנה אל בית הוא הזדרז והעמיס על שכמו שק סו

הבית, נודע לו כי השר יצא וישוב השר. כאשר הגיע אל

רק למחרת, על כן הניח הרועה את שק הסוכר בחדרו 

של השר, ומשם יצא לדיר ונטל את הכבשים שלו ופנה 

לדרכו. 

כאשר חזר השר לביתו ושמע מה קרה, קצף מאד וביקש 

וא כשהשיביאו אליו את הרועה. הגיע הרועה ונעמד 

איך העזת רועד לפני השר. שאל אותו השר בכעס: 

ביתי ולקחת את הכבשים מתוך העדר? סלח ס אללהיכנ

עשיתי כאשר -השיב הרועה בגמגום -לי אדוני השר 

עשה קודמי, הבאתי שק סוכר ונטלתי את הכבשים.

האם אני זקוק לשק סוכר "שוטה שכמותך" צעק השר

שלך? העיקר הם הבקשות והתחנונים שביקש קודמך, 

סלחתי לו כי ראיתי שהוא וכאשר שמעתי את תחנוניו, 

מתחרט באמת ובתמים.

: אנו שבים בתשובה לפני הקב"ה הנמשלכך הוא 

ומכים על חטא כפי שעשו קודמנו, אולם איך לא נבין כי 

העיקר הם התחנונים מעומק הלב השבור.

(בשם המגיד מדובנא זיע"א)



לע"נ

)"פני מנחם"(רבי פינחס מנחם הרה"ק

ב"ר אברהם מרדכי מגור

אדר תנצב"הט"זנלב"ע 

לע"נ
רבי אלעזר מנחם מענדל קהרה"

מלעלובב"ר משה 
אדר תנצב"הט"זנלב"ע 

משלוח מנות בבארדיטשוב

מסופר על הרה"ק רבי לוי יצחק 

ת בערב חנה אשמבארדיטשוב זיע"א, ש

, באה אשהלקראת ערביום הפורים

ובידה תרנגול עם שאלה. 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!" 

בפרוטותי האחרונות קניתי תרנגול זה. 

בעלי חלוש וחולה וחשבתי שקצת מרק 

עוף ישיב את נפשו. גם הילדים רצו 

כבר לאכול קצת מרק טעים, מה אעשה 

"אל דאגה, .עכשיו"? בכתה האשה

הצדיק את האשה מרת הנפש, הרגיע

"השם יתברך עוזר תמיד לכולם, הוא 

יעזור גם לך". רבי לוי יצחק שאלה 

לשמה ולכתובתה ושלחה לשמוע את 

קריאת המגילה. 

לבית הכנסת, אלא הלךהוא בעצמו לא 

ב. בצעדים לרחולבש את מעילו ויצא

. בבואו הביתה, לביתומהירים הוא הלך

הוציא רבי לוי יצחק מפה לבנה ושם בה 

חלות, לחם, אוזני המן ופירות שונים. 

איש מלבדו לא היה בבית ורבי לוי 

יצחק חיפש וחיפש עד שמצא סיר עם 

עוף מבושל וצלחת עם "געפילטע פיש". 

ושם במפה הלבנה. את הכלהוא לקח 

תו והמפה היתה משכילה את מלאכ

כבר מלאה "דברים טובים" למכביר, 

הוא קשר אותה היטב, לקחה ויצא 

לדרך. הפעם הלך רבי לוי יצחק לביתה 

של האשה העניה. משמצא את בית 

האשה ונכנס פנימה, הגיע לאוזניו קול 

ת, חלוש שבקע מחדרון קטן: "זו א

"פורים ביילה? מה היה עם ה'שאלה'"?.

בי לוי יצחק ב רשמח! פורים שמח"! השי

"הנה, השם לבעל הקול האלמוני, 

יתברך שלח לכם משלוח מנות! אכלו 

ושתו בשמחה". אחר שהוציא הכל 

)ג'שמיעת קריאת התורה (

אפילו נכנס במקרה לבית הכנסת כדי לחפש א)
אדם מסוים, או לאסוף צדקה, אסור לו לצאת 
כשהספר תורה פתוח, והיוצא הוא בכלל עוזבי 
ד' יכלו, רחמנא ליצלן. (כף החיים, או"ח סימן 

קמ"ו, ס"ק ג')
נהגו המדקדקים להתנועע בשעה שקורין ב)

בתורה, דוגמת התורה שניתנה ברתת. (רמ"א 
או"ח, סימן מ"ח, סעיף א') 

לעורר על ענין הנורא הנפוץ בעוונותינו ג)
הרבים, בדיבור בעת התפילה, וכו', וקריאת 
התורה, וכו' ומי האיש ירא ה' יקיים אמרי רז"ל 

שתדל (אבות פ"ב מ"ו) שבמקום שאין אנשים ה
להיות איש, ולא להיות עניו במקום שיש מיעוט
כבוד שמים, וכו', ואין לך חילול ה' יותר מאלו 
שמספרים בבית המדרש בעדן התפילה. (שומר 

אמונים, מאמר פתחו שערים, פרק י"ב)

שבת קודש י"א אדר
הרה"ק רבי חיים יוסף דוד אזולאי ב"ר יצחק זרחיה 

תקס"ו)-(חיד"א 
הרה"ק רבי אברהם מסאכטשוב ב"ר זאב נחום (אבני 

תקפ"ג) -נזר 

יום ראשון י"ב אדר
הרה"ק רבי מנחם מענדל ב"ר יצחק אייזיק מזידיטשוב 
הרה"ק רבי שלמה מסאסוב ב"ר חנוך העניך מאלעסק 

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

מדזיקוב (תרפ"ז)
יום שני י"ג אדר

ד"א -רבינו יהודה ב"ר שמואל החסיד (ספר חסידים 
תתקע"ה)

הרה"ק רבי בצלאל מרגליות אב"ד אוסטראה 
תקפ"א)-ב"ר מאיר (בעל מאיר נתיבים 

הרה"ק רבי משה פיינשטיין ב"ר דוד (תשמ"ו)
י"ד אדריום שלישי 

הרה"ק רבי שלום יוסף משפיקוב ב"ר דוד (תר"פ)
הרה"ק רבי משה מרדכי ב"ר חיים ישראל מפילוב 

(תרפ"ט)
רביעי ט"ו אדריום

הרה"ק רבי אברהם אבלי אב"ד קאליש ב"ר חיים הלוי 
תמ"ג)-(מג"א 

תק"ס)-הרה"ק רבי זאב וואלף מזיטומיר (אור המאיר 
ר ישכר בער (תשכ"ו)הרה"ק רבי יוסף מפיטסבורג ב"

יום חמישי ט"ז אדר
הרה"ק רבי אלעזר מנחם מענדל ב"ר משה מלעלוב 

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

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

תשנ"ו)-("פני מנחם" מגור 
יום שישי י"ז אדר

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

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

מהמפה וסידר על השלחן, הלך רבי 

לוי יצחק בצעדים מאוששים שמח 

וטוב לבב לבית הכנסת לקריאת 

המגילה. 

ואכן, הוא הגיע בזמן. הציבור בבית 

לא ידע הכנסת חיכה בחוסר סבלנות ו

לאן נעלם פתאום רבי לוי יצחק. 

משנכנס רבי לוי יצחק, התחילו מיד 

להתפלל ערבית. כמנהגו מדי שנה 

בשנה קרא רבי לוי יצחק בעצמו את 

המגילה. שנים רבות לאחר מכן סיפרו 

האנשים כי באותה שנה היתה קריאת 

המגילה מיוחדת במינה. תואר פני 

קדשו של רבי לוי יצחק האיר באור 

חד, אור פנימי הנובע מפנימיות מיו

הלב. כאשר הרבנית הגיעה הביתה 

מבית הכנסת, חיכתה לה בבית 

הפתעה גדולה. היא נגשה למטבח 

כדי להכין את הסעודה, ומה גדולה 

היתה השתוממותה כאשר שום דבר 

לא נמצא במקום. לא בשר, לא דגים, 

לא חלות. כלום. אפילו אוזני המן 

בדת עצות הטריות נעלמו ואינם. או

היא נכנסה אל חדרו של הרבי, אולם 

בראותה את פניו הקורנות, הבינה מיד 

מי "סחב" את הדברים ויצאה חרש מן 

החדר. היא כבר תשתדל לסדר 

ארוחה כלשהי מן השיריים שנותרו... 

היהודיה העניה סיפרה לחברותיה את 

דבר הפלא של משלוח מנות מן 

השמים: בודאי היה זה אליהו הנביא 

כור לטוב, שהביא לה מנות יפות ז

כאלו, אמרה לכולן. 

ב הבינו כי רבם טשורדיאאך יהודי ב

מילא הפעם את מקומו של אליהו 

הנביא, שלחו משלוחי מנות לרבי לוי 

יצחק ביד רחבה. מובן מאליו כי הם 

לא שכחו גם את העניה, ילדיה ובעלה 

פורים כזה שמח, לא היה החולה.

בברדיצ'ב זמן רב.



 

 

 

 

 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל
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  שלוםבברכת שבת 

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 
 

30:07 

 ז, כ(")שמות כ "וְיְִקחּו ֵאֶליָך ֶשֶמן ַזיִת ָזְך"

 

 

30:03 

 

 לרפואה שלימה 31:31

 לנוריאל בן אסתר 

 

הגון. אותו  בתמורה לכך הוא יקבל תשלום
 אדם הביע את הסכמתו בשמחה וכך עשה.

 

לימים אחרי ביקור המלך, אותו איש עני 
נתפס בגלל מעשה פלילי. הוא נשפט ונגזר 
עליו מספר שנים בבית הסוהר. למרבה 
הפלא אותו עני סירב ואמר: "לא הן ולא 
שכרן. איני חפץ יותר בבית הסוהר ואני 

 מוותר על השכר". 
 

: "טיפש שבעולם! בעבר הממונה אמר לו
היית נקי מכל פשע ואשמה, לכן הברירה 
היתה בידך אם להיכנס לבית הסוהר תמורת 
תשלום אם לא. לא כן הפעם שיש אחריך 
קופה של שרצים. עליך לשבת בכלא על 

 כורחך". 
 

רבותינו היו נקיי כפיים וברי לבב ללא שום 
כתם. יסוריהם היו ייסורי אהבה לשם שכר. 

כלו לומר 'לא הן ולא שכרן', אבל איך לכן הם י
אנחנו נעז בבושת פנינו לומר ליסורים הבאים 
עלינו, שהם גמול וענישה על מעשינו 

 ומחדלנו, לא הן ולא שכרן?"
 

הקב"ה עשה עימנו חסד. נתן לנו קצת 
ייסורים כדי לנקות אותנו ויש לקבלם בהבנה. 
כבר שלמה המלך אמר: "כִּי ֶאת ֲאֶשר יֱֶאַהב 

ן יְִּרֶצה" ה'  )משלי ג, יב(.  יֹוכִּיַח ּוְכָאב ֶאת בֵּ
 

 גה'תשפ" אדר י"א 
 
 

ש   רָּ ו  ת פָּ צ   םיִּסּוִרי - התְּ

31:31 

 

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

 

 

 

31:31 

להצלחת אברהם גורג'י בן דליה אפרת וב"ב 
 לרפואת הנפש והגוף של יהודה אריה בן רחל ברכה

 

 

 

 

31:31 

 

31:31 

31:30 

30:01 

 

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

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

 רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית                      
 רינה בת סימי וב"ב        נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

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

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 עמית בן אהרון וב"ב       רז דוד בן לאה וב"ב

 

 זיווג הגון וכשר במהרה

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

 יפית שרה בת ג'ינה             ט   יאילן בן ג'ולי
      דרור בן סופיה        אנאל חביבה בת שולמית   

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

 עומרי בן יהודית דוד  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

 לאה בת תמר
 

 זרע קודש בר קיימא

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

 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  בןמאיר ישראל 
 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה

 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 מאיה בת עדי            

 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
          יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרה הצלחה ורפואה   -יפה בת שרה

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

 קסנש בת דגטורחל ברכה בת פדילה דליה    
יצחק בן חנון                            רונית בת סבריה         
           אליהו בן רחל                          רפאל אבידן בן תקווה

           אלן אסתר בת שרלוטבנימין בן ברכה            
     יהודה לייב בן אסתר מלכהנעימה בת שרה    

רפואה שלמה ובריאות    -נעם אלימלך בן אושרית
 איתנה    

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים
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 לאוקמי שכינתא מעפרא העלון מוקדש 

 דליה אפרת בת נעימה ע"הי ימא תלעילוי נשמת מרו
 

 

עם ישראל נמשלו לזית. מה זית זה מוציא 
את שמנו רק לאחר שכותשים וסוחטים 

כך ישראל מגלים את מעלותיהם  -אותו
 לאחר שמביאים עליהם ייסורים. 

 

ישראל גם נמשלו לשמן. מה שמן לא 
מתערבב בשום משקה אחר כי אם צף 

כך ישראל עומדים  -ועולה תמיד למעלה
 תמיד למעלה מאומות אחרות ואינם

  )מדרשים(מתערבבים בהם. 
 

הפלא שבדבר הוא שלמרות שישראל 
נרדפים ומעונים בייסורים הקשים ביותר, 
בכל זאת הם עומדים למעלה ממעניהם 

 )צרור המור( ולא מתבוללים בהם. 
 

מסופר על הגאון ר' נחום מהורדנא 
ע מרורות,  בָׂ שכידוע לא היה איש אשר שָׂ
סבל ומכאובים כמוהו. כאשר חלה, 
תלמידיו אמרו לו: "רבינו הרי מצינו בחז"ל 
אודות רבי יוחנן שבאו עליו ייסורים ואמר: 
'לא הן ולא שכרן' ומאז הירפו ממנו. אף 

 כבודו יאמר כן ורצון יראיו יעשה!"
 

אמר להם: "בואו ואמשול לכם משל למה 
הדבר דומה: פעם המלך ביקש לראות 
מקרוב את סדרי הערים והנהגות מושלי 

ת שתחת שלטונו. דוקא אז קרה המחוזו
שלא היה שום אסיר בבית הסוהר 
המרכזי. שר בית הסוהר חשש שהמלך 
יחשוד בו שהוא לוקח שוחד ומשחרר 

 אסירים שלא כחוק". 
 

שר בית הסוהר יצא לרחובה של עיר 
וביקש מיושב קרנות בטל ממלאכה 
שיסכים לשבת בבית הסוהר מספר ימים. 

 פניני עין חמד

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 

 

 

 יצחק בן רבקה ז"ל נע"העלון מוקדש ל

 

 



 

 

 

 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  הגברים ובין הנשים כולם חייבים במקרא מגילה. בין -בליל י"ד

בעלה  -בברכת שהחיינו גם על מצוות מתנות לאביונים. אישה שמטפלת בילדים או חולה ל"עניסים וברכת שהחיינו. יכוונו 

המגילה. בכל מקרה ראוי ונכון שהרב ידאג לכך שלאחר  בקריאת בקי הוא אם ,המגילה ממנו חייב לדאוג לכך שתשמע את

  לנשים. נפרדת קריאת המגילה לגברים תהיה קריאה
 

הספרדים מברכים רק על מקרא מגילה ושעשה ניסים ולא . מגילה מקראשוב ב הנשים חייביםובין  בין הגברים –ביום י"ד 

 משלוח מנותיתן לחברו או לשכנו  הבעל ,מברכים ברכת שהחיינו. האשכנזים מברכים את כל שלושת הברכות. לאחר מכן
 ,כל המרבה ,מיני מאכל. אולםבו שני  שיש ,די במשלוח אחד ,וכן האישה חייבת במשלוח מנות לחברתה. מעיקר הדין -

תבוא עליו ברכה. אדם  -הרי זה משובח. מעיקר הדין, יכול לצאת ידי חובת משלוח מנות בשני בקבוקי שתיה, המחמיר 
 אשתו אבלים תוך שנה או או דברים אלו אינם נחשבים כמנות. אפילו אם הוא -ששלח בגדים, ספרים, טבק או כסף 

 וח מנות. או שבעה, חייבים במשל שלושים
 

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

וכן  -האומרים כי הטעם הוא כדי לסייע לעניים שמתביישים לבקש צדקה, כך שיוכלו לקיים את סעודת פורים בלי להתבייש 
 רומת הדשן סימן קי"א(.)תירגישו חלק מן הכלל ביום החג 

 

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

צריך לתת את הכסף ביום . ועבור כל אחד מבניו, שמלאו לו י"ג שנים אשתו אחד עבורו ואחד עבור (.אביון לכל פלאפל ושתיה

 באותו היום.  להם שאוסף עבורם ויזכה ,תת לגבאי צדקההפורים לעני או ל
 

לא חוזר. גם  - שכח אם '.על הניסים'המזון יזכיר  . לכתחילה יעשה את הסעודה עם לחם ובברכתסעודת פוריםיש לערוך 

נטרדה במשתה ושתי  -מכיוון שכל הנס היה על ידי יין) בסעודה זו. יש גם מצווה לשתות יין ולהתבסם האישה צריכה להשתתף

אם מחמת שכרותו עלול לבוא לידי קלות  ,מכל מקום .וכן עניין מפלתו של המן היה על ידי היין( ,היין ואסתר נבחרה למלכה במקומה

 .ראש, או זלזול ולו במצווה אחת, מוטב שלא ישתכר
 

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

 
 
 
 

 

 
אנחנו לא מודעים לשכר הגדול והעצום למעלה בשמיים, שמקבל האדם, שנותן צדקה לעניים, שתומך בישיבות וכוללים 
וכיו"ב. מעבר לעובדה שחז"ל גילו לנו, כי צדקה תציל ממוות. להלן סיפור מופלא ממנו ניתן להבין מעט על השכר העצום, 

 מקבל בשל מעשים אלו:שהאדם 
 

התקשה פעם אחת לפסוק, מה דינה של אישה  )מגדולי התורה בליטא(הגאון הגדול, מרן רבי חיים עוזר גרודיז'נסקי זיע"א 
הדין וביקשה ממנו, שיראה אם הרב יכול להתיר אותה להינשא. רבינו טרח רבות ולא עלה -עגונה. האישה הגיעה לבית

 ממנה, שתשוב למחרת.  בידו להתיר אותה, ולכן ביקש
 

כאשר ישן רבינו בלילה, ראה בחלומו את הסנדלר שבעירו. הסנדלר פנה לצדיק ואמר לו: "רבינו, בקשר להלכה של 
העגונה, עיין בספר פלוני ובפוסקים במקום אלמוני". הרב מיד התעורר משעתו, נטל את ידיו ופתח את הספרים. להפתעתו 

 ים לגבי אותה עגונה ואת ההיתר המיוחל.המרובה, אכן מצא שם דיונים שלמ
 

הרב התפלא מאוד, הוא ביקש לדעת מהיכן הסנדלר ידע על הפוסקים שדיברו בהלכה זו? ומדוע הסנדלר התגלה 
עולמו. הרב הלך למרן ר' ישראל מאיר הכהן -בחלומו? הוא ביקש שיקראו לסדנלר אבל אמרו לו כי האיש נפטר כבר לבית

 ראדין וסיפר לו את כל מה שקרה. ב )ה'חפץ חיים'(זצ"ל 
 

מרן ה'חפץ חיים' אמר לו: "זה לא פלא. אני מכיר את אותו סנדלר מקרוב. הוא היה תורם לישיבות ואברכים. מכיוון שיש לו 
 חלק בתורה, לכן כעת, לאחר פטירתו הוא זוכה שבשמיים מגלים לו רזי תורה".

 
 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי  

 052-6329144בטל' 
 )הנייד באישור ועדה רוחנית(

 

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

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

 

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

 
PnineEH@gmail.com 

 

 םּפּוִרי -שֹוֵאל ּוֵמִשיב ַבֲהָלָכה
 
 

 

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

 )הנייד באישור ועדה רוחנית( 950-4400244בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
 
 

 ְתמִ יכָ ה ַבְיִשיבֹות
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

. הרב חיכה ולא ראה אותם מתכוננים להתחיל בתפילה והתפלא על כך. לכן אמר להן לקום להתעטף בטלית ולהתחיל בקרקע או בספר
". רבינו יושב בעזרת נשיםבמחילה רבינו, כבודו בתפילה. הנשים מרוב בושה שתקו ולא ענו לרבינו דבר, עד שבא אליו איש אחד ואמר לו: "

 הכנסת. -תיכף ומיד קם ונכנס פנימה לעזרת הגברים בבית

שנפטר מר דוד מאדאר )אחד מנכבדי העיר וגביריה(, בנו חויתה רצה לעשות איזה מצווה מיוחדת לעילוי נשמת אביו. הוא הלך אל הרה"ג כ

יה( וביקש ממנו למצוא לו איזה תלמיד חכם להיות מחזיק שנה אחת רבי מרדכי אמייס הכהן זצוק"ל )התמנה בסוף ימיו לרב הראשי בתוניס
 בשביל מור אביו. 

 

ר' מרדכי אמר לו: "אני בוחר לך את התלמיד חכם היותר חשוב בעירנו, הוא רבי אברהם בנו של רבי כלפון", וכן היה אחרי שדיבר איתו 
 ואמר לו: ו לילה ממש המנוח דוד מאדאר ז"ל בא לבנו בחלוםכשהשנה הסתיימה, רבינו הפסיק להזכיר את שם הנפטר. באותהסכים. 

 ". למה לא הבאת לי היום את סעודתי כרגיל?"
 

בוודאי כוונתו היתה על שהפסקת את המחזיק, השכם בבוקר הוא הלך וסיפר את חלומו לר' מרדכי אמייס הכהן. כשהרב שמע זאת אמר: "
הבן אמר לו: "אם כן, אמור נא לרבי אברהם שימשיך עוד שנה". וכך ". רוח גדולה הצדיק, שלמד לעילוי נשמת מור אביך ועשה לו נחת

 היה. 

אחד הלילות, אחרי שכל אנשי הבית עלו למיטתם לישון, רבינו נשאר עוסק בלימודו. רבינו התקשה באיזה עניין וטרח רבות להבינו ולא עלה ב

ואה איש אחד ניצב מולו בחדרו. הוא ביאר לו את העניין שהתקשה בו ונעלם. רבינו בידו. בעודו טורח ומעיין כדי להבין את הדבר, והנה הוא ר
 כשראה זאת, נבהל מאוד ותיכף עלה על מיטתו לישון כשגופו רועד. 

 

אשתו כשראתה כך שאלה אותו: "מה קרה?". אבל רבינו לא רצה לספר לה על כך דבר. היא המשיכה והפצירה בו מאוד שיספר לה על מה 
ל החרדה הזאת. בסיכומו של עניין רבינו סיפר לה כל העניין והזהיר אותה מאוד שלא תגלה את זה לשום אדם. ואכן, רק לאחר פטירת ולמה כ

 רבינו, הרבנית סיפרה זאת.  

 

עוד בצעירותו היה  (.2040)ה טבת ה'ת"ש -נולד ב -הגאון הרב ברוך שמעון סלומון זצ"ל 
מפורסם בכל עולם הישיבות כעילוי אדיר. בתחילה למד בת"ת 'שארית ישראל'. דילג על 

עבר ללמוד  24כיתה ח' ועבר ישר ללמוד בישיבה הקטנה ישיבת 'אור ישראל'. בהיותו בן 
לאחר נישואיו עבר להתגורר בפתח תקווה. בשנת ה'תשכ"ה  .בישיבת חברון בירושלים

שנים הקים את ישיבת 'נחלת דוד' על שם אביו בכפר אברהם וכיהן  02תו כבן בהיו (2045)
נבחר  )שכיהן כרב שכונת כפר אברהם בפתח תקווה(,בה כראש ישיבה. לאחר פטירת אביו 

נבחר לרב האשכנזי של פתח תקווה ולאחר  (2020)לכהן כרב השכונה. בשנת ה'תשל"ט 
תו הספרדי הרב משה מלכה. תפקיד אותו זמן התמנה גם לראש אבות בתי הדין לצד עמי

 מילא עד פטירתו. 
 

עמד בראש המאבק נגד פתיחת קולנוע בשבת. נעצר באחת ההפגנות ולאחר מכן אף נידון 
שקדן עצום. שקוע יום וליל בלימוד התורה. המסירות נפש שלו לעונש מאסר על תנאי. 

ש אבהי. ולכל בקשה לתלמידים היה משהו שלא בנמצא. היחס שלו לתלמידים היה ממ
קודש י"ז אדר ה'תשס"ט -נפטר בערב שבת של תלמיד התייחס כאל בקשה של בנו.

 תקווה.-העלמין סגולה בפתח-שנים. ציונו בבית 29-חי כ (.0990)
 

 )הרב של כפר אברהם בפתח תקווה ועמד בראש ישיבת 'תורה ומלאכה'(. ר' דוד  אביו:
)בת ר'  מרת רבקה אשתו:)בת ר' ישראל אריה ספיר, מרבני פתח תקווה(. מרת ציפורה  אימו:

)בן דודו, הגאון ר' שלמה בקשט  חברותא:אביב. נישא בשנת ה'תשכ"ב(. -ברוך מנדלבוים מתל

 )הרב הראשי לאודסה ואוקראינה(,הגאונים ר' שלמה בקשט  מתלמידיו:מכהן כרבה של אודסה(. 
ר'  (,')ראש ישיבת 'פאר משה, ר' משה פינטו ('כנסת ישראל )ראש ישיבת 'חברוןר' שלמה כ"ץ 
  (,')ראש כולל 'בית הדסהר' יונה ולר  (,')ר"מ בישיבת 'נחלת דודיוסף וידמן 
 ר' מנחם תיק. (,')ר"מ ישיבת 'תורה אורר' משה צוקר 

מופלא על רבינו: רבינו היה ידוע בקנאותו לכבוד השבת. נפשו  בי דוד חנניה פינטו סיפר דבררצדיק ה

נסערה לשמוע שיש חילולי שבת בפרהסיה. הוא נלחם בכל כוחו לסלק תופעה זו מעירו. הקשר המיוחד 
שלו עם שבת קודש התחיל בעת שנולד. לידתו היתה בשבת קודש. אימו סירבה שיסיעו אותה ברכב 

 כוח ללכת ברגל. גם פטירתו היתה בערב שבת. לבית החולים. במסירות נפש אזרה 
 

מתנגדים רבים הרימו ראש. הם ניסו בכל כוחם למנוע מהרב להפריע להם בחילולי השבת, אבל עוצם 
קדושת השבת שבו, גברה על מתנגדיו. מידי שבת עמד מול מוקדי חילול השבת בעיר. בדמעות נשא 

אמת הפנימית, הכאב העמוק ואור תורתו דברים מרגשים חוצבי להבות אש על שמירת השבת. ה
 ויראתו עשו רושם רב, עד שהיו כאלו מן המחנה השני, שהצטרפו אל מאבקו של הרב.

 

כל מי שפגע ברב לא יצא נקי. מקרים רבים היו שכבוד התורה וכבוד השבת תבעו את עלבונם. גם 
בקש מחילה. בתוך מחנה מהמתנגדים למאבקו של הרב היו שהרגישו בכך ושיחרו אל פתחו של הרב ל

המתנגדים לשמירת השבת בלט במיוחד אדם דומיננטי ומרכזי, שהיה סוחף אחריו את ההמון ומסית 
 אותם כנגד הרב והשבת. 

 

אותו אדם הרהיב עוז להגיע עם קבוצת נערים לעבר בית הרב. ברוב חוצפתו חירף וגידף במשך 
ידי הרב שנקלעו לאותו מאורע, היו מעט מתלמ דקות ספורות, באופן שהחריד את השומעים.

 משוכנעים, שלא יתכן כי אותו אדם יצא מכך נקי, אחד אף בא להתריע בו שהוא משחק באש ממש.
 

לאחר זמן מה, הגיע לביתו של הרב לא איחר היום עד שאותו אדם נרצח ל"ע באופן משונה ובלתי צפוי על ידי אדם, שהוא עצמו עזר לו.  
עשרה בלילה ועד השעות הקטנות של הלילה )בשעות אלו היה -החברותא של יום רביעי בלילה, ללימוד שהתקיים מידי שבוע מהשעה שתים

 הרב מכין את השיעור הכללי שהיה מוסר ביום חמישי(. 
 

אחד מבני הבית פתח את החלון  שנבח וחסם את הכניסה. באותו יום התלמיד התקשה להיכנס לבית, כלב עמד בחצר בסמוך לדלת
הוא סיפר שהכלב עומד כך כבר במשך כמה שעות. כדי למנוע את כניסתו לבית הם והציע לאותו תלמיד להיכנס מהכניסה האחורית. 

 נכנסים מן הצד השני.
 

עות. כאשר קם לצאת, הרב ביקש כדרכו ללוות התלמיד נכנס מהכניסה האחורית של הבית, ושקע עם הרב בלימוד הסוגיה במשך מספר ש
אותו החוצה. שוב נשמעו אותם נביחות ויללות משונות מן הכלב. התלמיד אמר לרב: "אולי מוטב שאצא מן הדלת השניה". הרב לא הגיב, 

 ". עליך תהילים אני אומרפתח את דלת הכניסה ולעיני התלמיד, שניסה לשמור שהכלב לא יפרוץ פנימה, עמד מול הכלב ואמר לו: "
 

כאשר התלמיד חזר לישיבה וסיפר את מה באותו הרגע נדם קולו של הכלב, שב לאחוריו ובריצה היסטרית רץ במעלה הרחוב ונעלם. 
אדם 'הני כלבי חציפי'.  -שראה, אמרו לו: "האם אתה לא זוכר שראש הישיבה )באופן חריג מאוד לסגנונו ועדינות דיבורו( אמר על אותו אדם

 נפטר ובא בגלגול כלב. הרב מחל לו ועבר על מידותיו ואף הסכים להיטיב עימו ולומר תהילים לעילוי נשמתו. זה 

חברותא הגאון ר' שלמה בקשט )רבה של אודסה( סיפר על שקדנותו של רבינו: "הדבר היחיד שעניין אותו היה הלימוד. היה שקוע יום וליל ה

ם על פתיחת 'קולנוע היכל'. היהדות החרדית כולה התגייסה למאבק. רבינו ניהל אז את המאבק ביד בלימוד התורה. בזמנו היו מאבקים אדירי
רמה. לא פחד ממעצר או מכתבות עוינות בעיתונות. באותה תקופה הייתי החברותא שלו. הבית שלו המה 'ככוורת דבורים', והוא, כאילו זה 

 יה שקוע בסוגיה. זה היה מחזה נפלא. אני לא אשכח אותו לעולם".לא נוגע אליו. כאילו לא הוא מנהל את המאבק. כולו ה

חד מתלמידיו סיפר: "אחרי שהיה מוסר את השיעור הכללי בליל יום כיפור עשה 'משמר' כל הלילה. גם שעות לימודו היו נדירות. אני הייתי א

 ע בסוגיה והוא לא היה הולך לישון מוקדם".חברותא שלו בשעה ארבע לפנות בוקר. כשהייתי מגיע אליו הביתה, הוא כבר היה שקו
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אני לא רוצה לראות אותך. עופי ואמרה לה בכעס: "
". כשתחזרי מהטיול, אנחנו נדבר על מה שקרה להסעה!

הילדה יצאה לכיוון ההסעה באיחור משמעותי כשהיא 
שבו  כאשר היא הגיעה קרוב לאזורכואבת ובוכה. 

ההסעה היתה צריכה להיות היא מגלה שהאוטובוס של 
 הטיול כבר עזב את התחנה ונסע בלעדיה! 

 

הילדה חשבה בליבה: "אמא שלי גם ככה כועסת עלי 
מאוד. אין מצב שאני חוזרת עכשיו לבית. בינתיים, אני אלך 
לגינה ושם אעביר את הזמן". האמא עבדה במשרה חלקית 

דשות. הקריין סיפר כי במתפרה. האם שמעה את הח
התנגשה רכבת באוטובוס תלמידים  95:59בשעה 

הספר ברנר שיצאו לטיול שנתי -מחטיבת הביניים של בית
בקרבת מושב הבונים ובמקום הרוגים ופצועים. מדובר 
בדרך חקלאית שלא הוצב בה רמזור או מחסום. נהגת 
האוטובוס לא הספיקה לעבור את הצומת והרכבת פגעה 

 ורי של האוטובוס. בחלק האח
 

בהמשך התברר מימדי האסון. כתוצאה מעוצמת הפגיעה 
תלמידים נוספים נפצעו ה'  24-תלמידים נהרגו ל"ע ו 20

ירחם. האמא התחילה לזעוק ולצעוק ולאכול את עצמה. 
היא לא יודעת מה מצב הבת. האם חזרה לביתה. היא 
התקשרה לביה"ח כדי לברר האם הגיעה לשם ילדה בשם 

בתה. התשובה היתה שלילית והאם הבינה שגם הבת של 
בין ההרוגים. היא התחילה לצרוע ולזעוק בקול. כיצד היא 

 נפרדה מהבת!
 

בשעות הצהריים הילדה החליטה לחזור לבית. היא לחצה 
על הפעמון. האמא פתחה את הדלת ולא האמינה למראה 
עיניה. הבת שלה בריאה ושלימה. היא כבר חשבה על 

ועכשיו הבת מול עיניה בריאה ושלימה! האמא  הגרוע מכל
הייתה על סף עילפון. כל בני הבית עמדו על הרגליים מרוב 

 שמחה כשהם אינם מאמינים לנס הגדול והעצום! 
 

לאחר שהעניינים נרגעו מעט, האמא שאלה את הבת: 
"איך ניצלת מהתאונה?". הבת שלא ידעה על מה מדובר. 

והסטירה שקיבלה ממנה היא סיפרה כי בעקבות הצעקות 
בבוקר, היא איחרה את ההסעה והחליטה ללכת לגינה 

 להעביר שם את הזמן, עד שיעבור זעמה של האמא...
 

נעדרו  20בדיעבד התברר שארבעה תלמידים מכיתת ז' 
מהטיול השנתי. אחת מהן היא כמובן היתה גיבורת 
הסיפור. אי אפשר לתאר ולשער עד כמה גדולה מעלת 

 בכדי אמרו רבותינו כי צדקה תציל ממוות. הצדקה. לא 
 

בשמיים ראו כיצד הבת ריחמה על הילדה השניה והביאה 
לה את עשרת השקלים שלה ועשתה צדקה וחסד. הצילה 
אותה מכעס מאמא שלה. כנגד זה מידה כנגד מידה שלחו 

 לבת הצלה ממוות ודאי! 
 

 

בבית הספר ברנר בפ"ת התכוננו לצאת לטיול שנתי. כל 
הילדים היו נרגשים והתחילו בהכנות: הם קנו ממתקים, 
הכינו את התיקים, שמו שתיה וכו'. באחת המשפחות האמא 
שלחה את הילדה למכולת עם עשרה שקלים ואמרה לה: 

 "לכי תקני בכסף הזה ממתקים לטיול השנתי". 
 

ת היא ראתה ילדה בוכה בכי כאשר הילדה הגיעה למכול
קורע לב. היא ניגשה אליה ושאלה אותה "ילדה, למה את 

 בוכה? מה קרה?" .
 

הילדה השיבה לה: "אמא שלי שלחה אותי עם עשרה 
שקלים. היא ביקשה ממני ללכת למכולת ולקנות שתי שקיות 
חלב ושני כיכרות לחם. בדרך למכולת שיחקתי עם הכסף. 

את הכסף. חיפשתי את הכסף  כשהגעתי לכאן לא מצאתי
בכל מקום, אבל לא מצאתי אותו. אנחנו שמונה ילדים בבית. 
אני לא יכולה לחזור לבית ללא המוצרים". רחמיה של הילדה 

קחי את העשרה נכמרו על חברתה, והיא אמרה לה: "
שקלים שלי ותקני למשפחתך את המצרכים, אני כבר 

 ". אסתדר
 

הילדה השניה הודתה לה מאוד על כך, נכנסה למכולת, 
קנתה את המצרכים ושבה אל ביתה. אבל עכשיו הילדה, 

היא היתה צריכה שהביאה את הכסף, נשארה עם בעיה. 
ועכשיו אין לה את הכסף.  -לקנות ממתקים לטיול השנתי 

היא לא רצתה לספר לאמא שלה מה קרה. היא חשבה מה 
שאמא שלה לא תדע על כך ולבסוף היא יכולה לעשות כדי 
 חשבה על רעיון מוצלח. 

 

היא הלכה מאחורי המכולת וחיפשה עיתונים ישנים. היא 
לקחה בידיה כמות דפים, כיווצה אותם והכניסה אותם לתיק 

 שלה. כעת התיק נראה מנופח. 
 

,  אמא (2055)למחרת בבוקר יום הטיול, כ"ב סיוון ה'תשמ"ה 
כין לך לאכול פרוסות לחם. מה שלה שאלה אותה: "אני א

את רוצה, שאני אשים לך בפרוסה?". הילדה נכנסה ללחץ 
ובתקווה שהאמא לא תיגש לתיק השיבה במהירות: "אמא, 
אין כל צורך, שתכיני לי פרוסה. הממתקים שקניתי אתמול 

 יספיקו לטיול השנתי".
 

האמא חשבה בלב שאין מצב, שהיא שולחת אותה לטיול 
ינה, שהיא העיקר. היא הכינה לה פרוסה בלי פרוסה מז

 ובאה להכניס אותה לתיק של הבת. 
 

חשכו עיניה. היא ראתה את  -ברגע שהיא פתחה את התיק
העיתונים, המכווצים בתוך התיק והיא התחילה לצעוק על 
הבת שלה: "מה עשית עם הכסף שנתתי לך אתמול לקנות 

ליה: ממתקים?". מרוב כעס אף סטרה לה בפניה וצרחה ע
 "את יודעת שאסור לשקר!!!". 

 

האמא הוציאה את העיתונים מהתיק, שמה לה את הפרוסה 

 ֶחסֶ ד ּוְשָכרֹו
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תצוה פרשת

והאור ה'שמן ' את  מביא ה 'כתית ' - זך זית  שמן 

ïúùøôá(ë æë)åç÷éå ìàøùé éðá úà äåöú äúàå' ,
ïúç'ä ÷"äâäî àúéà .'êæ úéæ ïîù êéìà

ò"éæ 'øôåñ(øôåñ íúçä ìù åúá ïá),øñåîä ã"ò ùøôì
,äøúñäå éùå÷ ,íéøåñé úëñîá íéñðúîå íéù÷úîä åáøã

äéìéãá ãçå ãç ìëא,'äðúùð äî' íéìàåù íáéì øîáå ,
,úîàá íðîà ,úàæä äìåãâä äòøä éìà äúàá òåãî

íãàä úà êëæì àìà åãòåð àì íéøåñéé íúåà ìëב

,àáä íìåòá åøëù ìë ìá÷éù éãëá äæä íìåòáä"á÷äå
øåáò æ"äåòá íäì éåàøä áåèä úà íäì óøöîå ïéôöî

á"äåòì íäì íéé÷ äéäéù ïø÷ä,øáãì äéàøå .äùîî

,åðîî ìåãâ åðì éî éë ,íéàéáðä ìë ïåãà ä"ò åðéáø
ìë íéðåù ïéøåñéá àëåãîå äðåòî äéä úàæ ìë íòå

åéîéäòøô ìà åàåá ãò åãìååéä íåéîã ,íéðåîù øçàì)

זי"ע א. מאיזביצא הרה "ק וכתב זבולון, שבט  כנגד היא שבחושן יהלום  שאבן הבאנו תצוה )כבר  השילוח  לבאר(מי

וז "ל , לזבולון, דייקא זו אבן שהוא ,שייכות הענינים  בכל  אתו  שהשי"ת בטח  הוא כי הלום, י"ה  אותיות הם  יהלום 

עוה "ז  עניני  שהם שנראים בגמ'ואף ו .)כדאיתא יתברך(מגילה  בהשם  דבוק הוא  אז גם בפרקמטיא, עסק עכ "ל .זבולון ,

אותיות הוא 'יהלום' שהרי שעושה , דבר  בכל  עמו  נמצא השי"ת כי והידיעה האמונה על מורה ש'יהלום' י-הכלומר,

משמעוהלום ו'הלום' עזרא)כאן, ובאבן  באונקלוס יג טז  למסחרו(בראשית יוצא היה  אשר  'זבולון' אצל  מצויה היתה  זו ומידה ,

עמי נמצא הקב"ה  - אחת ידיעה ידע  בעסקיו  שעסק ואתר אתר ובכל  וענין ענין בכל  בפרקמטיא, .כאןועוסק 

והוא  יהלום  על 'זבולון  - בחיי' ה 'רבינו  דברי בהקדמת אחד , וצדיק  חכם  ע "י נפלא בעומק הענין  נתבאר וכבר 

'פנינה ' והיינו פירל "א', בבריאת (פערל)הנקרא הקב "ה הטביע  שכך ה'פנינה ', של  יצירתה  בדרך להתבונן יש מעתה  .

ו הים במעמקי  הנמצא חי בעל  ישנו בה , ויושבי ביתתבל מין בתוך הגדל  'צדפה ' המוכרותשמו 'צדפות' אבני משני (בנוי

הים) ובומחופי מגופו 'נוזל ' מפריש  הוא מיד  חי, בעל  לאותו  מפריע מאד והוא וכדומה חול  גרגר לתוכו נכנס וכאשר

אותו שכבה, גבי על  בשכבה אותו ומכסה  וחוזר  כיו"ב, נוזל  לייצר מוסיף הוא ושוב החול , גרגיר את מכסה  הוא

נמצא  בדבר ולכשנתבונן ה 'פנינה'. וזהו כאבן ונעשה מתקשה הסיבהחומר הוא  הוא  ה'מפריע ' חול  גרגיר אותו  כי ,

ויקרה טובה  אבן  שהיא  הפנינה  לעשות ליצירת ל 'נעימות'... ה 'מניעות' את להפוך צדפה אותו של  דרכה  הוא וכך ,

'מפריעים' הקב"ה לו  זימן לכאורה  אשר זבולון, של  עבודתו  היתה  הזה וכעניין בערכה . נדירה  חן  אבן  מפריע  מאותו 

ומפליג  ישכון' ימים 'לחוף אלא אחיו, יששכר כמו תורה באהלי  לשבת יכול  שאינו השי"ת, את מעבוד ומניעות

באותם לעסוק  אותו ששלח הוא ושהקב"ה  מצב, בכל עמו שה ' והטהורה  הזכה באמונתו זבולון אך למסחר, באניות

ה' המסחר בתוככי וגם הלום', 'י-ה  אכן כי 'יהלום ', מהם שעשה  עד השי"ת, לעבודת אותם והעלה  היפך  עניינים,

כאן. נמצא

בתוך כאן  נמצא  הקב"ה  הלום, י-ה  כי לדעת שצריך  וערפל , ענן  וחושך הסתר ענייני שאר לכל ייאמר זה  וכדרך

רוחו את ותרומם לטוב  הרגשתו  את תהפך  זו וידיעה ביותר, אליו  קרוב והוא  .ההסתר,

מצינו הנה כי רח"ל , הנוראה במחלה שחלה  עקב  שעבר הטיפולים  מחמת ב'בידוד ' שהיה צדיק  מאיש שמעתי וכך

'בדד ' תיבת שדרשו יב)בספה "ק  לב ב'כל (דברים ר"ת ו)ד'עהו ד'רכיךשהוא ג משלי הכתוב בדד (לשון  עוד לומר יש אך ,

ב 'כל  הקב"ה )ד'רכיור"ת הושיבך (של אם וגם דעהו, עמך  שנוהג דרך ובכל  לך מודד שהוא מידה בכל  כלומר ד'עהו,

ודבקות חיבור לשון הוא ש'דעהו' וכידוע דעהו ..., - א)'בדד ' ג בראשית הוא (רש"י כי דעהו  ה 'בדד ' שבתוך וכלומר ,

מחשכים . כל  בתוך איתך ונמצא אליך קרוב

אמרב. ולהאנח, לגנוח  מרבה כשהוא ברכתו לבקש זי"ע  מרימינוב  מענדל  רבי הרה"ק  אל  ייסורים ' 'בעל  הגיע פעם 

הרה"ק , לךהלו יסייעו לא הללו  למאור',אנחות 'כתית כי דע אלא נועדו... עובר שאתה  והייסורים  ה 'כתיתה ' כל

את  עשו  שכבר כמו  להם  נחשב בזה  כי מהם , 'תיפטר' ובזה  באהבה  אותם  קבל ע"כ  'למאור', שתהיה  עד  אותך  לזכך 

.שליחותם
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(äðùíéùãç 'â åøáò àì ,íéðåùîå íéðåù íéøåñéá äñðúð
ãåáë øçà ç÷ìð íùî ,äøåàéä êìùåä øáëå åúãéìî

(ò"ì)êøöåä ë"çàì ,òùøä äòøô éëøá ìò ìãâúäì
õøàì ìàøùé éðá åéçàå åéáà úéá úà áåæòìå çåøáì
øîàðù åîë ,íìåò ìù åãåáëá áùé àì íù íâå ,ïéãî

éë'øâúåéäì äðîúð øáëùë íâå ,'äéøëð õøàá éúééä
'éðåì÷ñå èòî ãåò' øîà ìàøùé ìù ïâéäðî(ã æé ìéòì),

'êøôñî àð éðçî' ïëåøëæð àì ïëàù åá íéé÷úðå ,áì áì ïìäì)

(ïúùøôá åîù,úåáø úåàìú äîåãëåàì äæ ìë ìáà
åúáåèì àìà äéäגäùî' úåéäì äðáð åìà ìëî éøäù ,

היטה ואכן אחר, למקום  ולהעבירו  כבד  משא גבו  על  להעמיס  מאדונו  שנצטווה  בעבד  מעשה המושלים, אמרו 

אחד, חכם לו אמר כאב, מרוב נוראות לייבב והחל  במקומו  ונעצר ביותר עליו הכביד המשא אך לסבול , שכמו 

עומד שאתה  ורגע  רגע  שבכל  כאב, על  כאב מוסיפה  היא אדרבה  אלא  לך מסייעת שאינה  בלבד  זו  לא  כאן עמידתך

עליך המשא  בעניין - גם הוא כיו"ב ולשלום... לחיים המשא את ותפרוק  לך שאמרו להיכן ותלך רגלך 'הרם' אלא ...

באהבה אותם  שיקבל  מוטב - הייסורים את 'נושא' עדיין ורגע רגע  ובכל  בבכי  וימרר ש'יעמוד' שתחת הייסורים,

במהרה . מהם יפטר ובכך

לומר, צריך ואין פשיטא עליואמנם  וירחם  שיחוס  הקב"ה אל להתפלל עליו  בוודאי היא כי צרה בעת [ותפילה 

הרמב"ן], לדעת מדאורייתא עשה  שלמצוות כוחו  גודל  מה  לתאר יכול ומי מאוד, הרבה עושות האנחות ו 'שם'

קרעכץ יהודית)אידישע היא(אנחה הכוונה אלא, באהבה, הדין  את יקבל  שאז התפילה , בשעת .שלא 

בפרשתן בהאמור מפרש  זי "ע שמואל' ה 'דברי הרה"ק  התפילה , פירשכ)(כזובעניין ישראל ', בני את תצוה 'ואתה

תיבת הנה  כי רמז , בדרך זי"ע  שמואל ' ה'דברי  מהוקשיב ת דל העקתצנוטריקוןתצוההרה"ק  על ומרמז  תושיע .

חז"ל  מ "ב)שאמרו  פ"ט  דר "נ אבות עז: שלגודל(כתובות אף כלומר , מכולן', נמוכה משה של  ונפשו הן , שחין מוכי  מיני 'כ"ד

פני  על  אשר אדם  מכל  מאד עניו משה  'האיש כי השחין, מוכי  אלו מכל  נמוך עצמו הרגיש משה של  מדרגתו

שפלותוהאדמה '. הרגשת  מחמת ה' אל  מלהתפלל  רבינו משה  נמנע  לא  מקום  לתפילתומכל  שהוצרכו אימת כל  אלא ,

כתבת' אשר  מספרך נא מחני אין 'ואם העגל  חטא אחר שביקש עד בוראו, אל בתפילה לעמוד מתחזק  (לב היה

'קללב) והתפלל רבינו משה נעמד אחותו , מרים אצל  היחיד , לצורך  אף  אלא רבים , לצרכי שהיא בתפילה רק  ולא .

אומרו, וזהו לה '. נא רפא ישראלנא בני את תצוה  ידע ואתה  ישראל , מבני איש כל  אביו, מצבו , שפלות מתוך שאף

תפילתו בקול  לשמוע חפץ יאמר,שבשמים ולא כידל, המצוות, מן תצו "האנכי תושיע .וקשיבת דל העקתצ-ואתה 

ואנחה,ג . יגון לאנחות, המפורסמת קהילתו את אחריו בהשאירו ל "ע , ימיו בדמי דאתרא' ה'מרא נסתלק  אחת בעיר

לקהילה, חדש  רב בהכתרת מאד  למהר שחייבים  הכל הבינו השבעה, ימי ככלות פינה , בכל  שלטו ואבדון יתמות

החשובים העיר, תושבי בין מחלוקת ופרצה הצליח  שטן שמעשה אשראלא ת"ח, צדיק  איש  למנות אבו שביניהם 

גדולות  תקנות  ויתקן ישר, דרך על  יעמידם טובת , הנהגות מהם ויתבע  מקיים, ונאה  דורש  נאה  - כראוי לדרוש ידע 

אבל דורש , נאה כש "ץ, בתפילתיו  ערב קולו אשר פנים, בהדרת שנתברך  רב רצו בעם  החלשים אחרים ואילו  בעיר,

משמאילים, והללו  מיימינים  הללו האש, ותבער  יבין, והמבין כרצונם , לחיות להם ויניח הרבה, מידי  מהם  'ידרוש ' לא

ויחיד, אחד הבית' 'בעל  יש  בעיירה כאן ואמר, נענה ובגאוותו בחוצפתו והוא ה'פריץ ' לאזני הגיעה המחלוקת שמע

דאתרא. למרא ימנו ואותו רב להיות יותר הראוי מי אחליט  ואני המבחן' ב 'כור לפני שניהם יעמדו אמלוך, אני

שהיה היחידי הקודש  ספר את פותח  כשהפריץ  יותר , ה'חלש ' נבחן ראשונה הפריץ , לבית ה'מועמדים ' שני וייקראו 

אשרי... ורגיל , כזקן וקרא פתח הרב לפני, קרא - לפניו  ויאמר  ביתך ' יושבי  ב'אשרי ונפתח  התפילה , סידור - בביתו 

השני  למועמד קרא לאחריו שבמחוזו , חכם ' מה 'תלמיד מנחת מתמוגג כשהפריץ  וכו' לכל ... ה' טוב לדוד... תהילה 

לקרוא  החל  והלה וכו ', לרצץ רצוצי מפוצץ , בדיבור לקצץ, קצוצי  קוצץ , בן קוצץ  אץ  זכור, לפרשת  ביוצר ופתח 

אל פנים בבושת שב ת"ח באמת שהיה  השני הרב  ואילו הראשון, לטובת פסק  שהפריץ  כמובן שיניו ... את ורוצץ 

הגע כי נבחרתם, שלא כך על  בעצמכם אשמים אתם רבינו, ראה  אנשיו, לו אמרו גורלו, מר  את וביכה קהילתו,

ידע לא קוצץ  שבאץ וק "ו ביה, כתיב מאי ידע  לא באשרי כשפתח אף הרי כאן, כתיב מה יודע הפריץ  וכי בעצמך ,

לת"ח אותך מחשיב הפריץ  היה וממילא וכיו"ב  דוד ויברך או  עצומה , בבהירות  'אשרי' לקרוא לרב היה מאומה ,

הקורא. בו  ירוץ  למען ובנחת  בקול  קורא הנך  כי בראותו שבדור ,

וכיצד  משמיא, לו הניתנות  ומתנות כשרונותיו לפי נוצר, לגדולות ויחיד יחיד כל  הנה  למעשה ', 'הלכה נלמד ולדידן

בן  קוצץ  ה 'אץ את ל 'רב' שהראה הפריץ  וכדוגמת חולשותיו, לו שמראה  ע "י רק  עפר... עד להשפילו  מצליח היצר



תצוה  פרשת - הפרשה באר ã

äùà ãåìé äëæ àìù äî äëæå ,íéàéáðì áà 'åðéáø
ìá÷ìå íéîùá íåé 'î íéîòô äîë úåéäì ,íìåòî
íãà éðá øàùì ìëùä øñåî äæå .äøåáâä éôî äøåúä
úåîéìùä êøåö àåä äæ éë åòãéå ïéøåñéá åèòáé àìùד,

ãéúòá íäì áåèìה.

åäæå¯ ÷åñôá ïååëîääúàå'êéúåãìåú ìò éà÷ ,'äåöú
éðáì íéãîìîå íéååöî äîäù ,êééç úåòøåàîå
,øñåî åç÷é êîî 'êéìà åç÷éå' íäì íéøîåàå ,ìàøùé
àúéàãëå ,úéæì åìùîðù ìàøùé éðá åìà ¯ 'úéæ ïîù'

ùøãîá(à åì ø"åîù)àìà àöåé úéæ ïîù ïéàù íùëù

נגלה ופוסקים, הלכה  ירושלמי, בבלי התלמוד, רזי בכל ובקי ידע זה רב  הרי והנה , בו ... מכיר  שאינו יוצר  קוצץ ',

להפילו והצליח בא ומשם  יודע , אינך וזאת זאת חולשותיך... הנה ראה והראהו , ה'פריץ ' זה ובא וכו', מדרש  ונסתר ,

מעלות הרבה  כך  כל  בך יש תבהל, כי לך מה אנו, לו נאמר לעומתו מדועלגמרי, וכו', ידיעות הרבה  כך  כל  טובות,

מעלה . מעלה  תגדל  ומשם  יודע ... כן שאתה מה אמור בבחינה, ונכשלת יודע  שאינך מה  לומר 'נתפסת'

האדם ידע  כך לו , שממתינה  ה'רבנות' את ממנו הפסיד וכך התסבוכת, למקום אותו  משך זה פריץ  י"ל , וביותר

קשתה תאמר ואל  כראוי. המבחן את  תעבור  אך אם וגדולות, נפלאות מתנות לך ממתינים וקושי, נסיון עת בכל 

קוצץ ', 'אץ  לומר צריך היה לא שבאמת רב אותו  דוגמת יודע, שאינך  מה  ממך מבקשים  אין באמת כי הבחינה, עלי

הגדולה . לרבנות  נבחר היה וכו', אשרי  - יודע שהוא מה אומר היה ואילו 

שנגזר אלא ואחד, אחד לכל  הקצוב כפי ממרומים נשפעת  היא אלא בהשתדלות תלויה אינה ה 'פרנסה ' כי ודע ,

השתדלות, לעשות האדם  בדיליה )על חד וכל 'מרכולתו' ולהציע רגליו ולכתת למרחקים אך (לנדוד  רב, בשפע כיסיו ימלא וה' ,

הגמ ' בלשון שרימזו וכמו להשתדלות... שייכות שום אין  רווח ז.)לאותו אחר',(חולין בצד ואכל  זה בצד עיניו 'נתן

השתדלותו . או מעשיו לפי ושלא כלל ... אחר מצד  היא 'אכילתו ' אך  אחד, במקום משתדל  האדם כך

ה'פעילים' עבור  וכספים  מעות לאסוף  ללאנדאן נסע  שפעם  זצ"ל, שבדרון שלום רבי להגה"צ  שהיה מעשה  וכאותו

רוחני) משמד ישראל נפשות מצילים לא (שהיו למעשה זי"ע . איש ' ה'חזון  הגה "ק של  ועידודו בברכתו  מלווה נסיעתו והייתה ,

עליו, העובר לספר פיו  פתח בטרם איש, החזון אל  נכנס  לארה"ק  בשובו הצורך , כפי מעות לקבץ  שלום  רבי הצליח 

צ'יק  לצדקה  והשאיר  בערקאוויטש ושמו מבראזיל יהודי כאן היה  - איש החזון לו עתק(טשעק)אמר סכום  - $ 500 בן

האדם שאין לדעת, הראית עתה איש, החזון לו אמר  וכה ה'פעילים', בעבור עבורך הצ'יק את והועדתי ההם, בימים

ההשתדלות. תוצאת המעות שאין לך  הא מבראזיל ... ישועתך ובאה בלאנדאן השתדלות עשית - 'השתדלות' אלא עושה

שרוי ד . מדוע  אותו שאלו צער , אומר וכולו  נפולות בפנים הכנסת לבית שנכנס  באחד 'מעשה' ייאמר, צחות בדרך

מ 'כותל ' להעביר הוא שזקוק השיב בצער, מרובההוא חלב שתיית כי בילדותו  לו אמרה שזקנתו ונזכר מקומו,

כמלא  אפילו זז  ולא הקיר, את לדחוף  וניגש  לרוב חלב כוסות שתה כן על  הרבה , כח ונותנת הגוף את  היא מזינה

ידידיו אליו ניגשו ושמחה , ששון  אומר כולו לכאן', באו חדשות 'פנים  אך  לביהמ "ד שוב נכנס  למחרת נימה ...

ומשקרבתי  'וודקה ' כוס  שתיתי היום להם , נענה  כך, כל  מאושר  שהינך עד  הכותל ... את להזיז  הצלחת נו, ושאלוהו,

כלל מצאתיו לא הכותל , לצד  שכרותו)עצמי האמונה(מרוב את 'נשתה' הבה  שלו... וה'כותל ' איש  איש  ייאמר, לדידן ...

זאת... היתה  ה' מאת  כי נראה אלא לנגדנו... העומד  הקשיים כותל  את נראה שלא עד

הפסוק  על פרשתן בריש רש"י בדברי אמר זי"ע  מראחמסטריווקא יוחנן ר ' כ)הרה "ק  כל(כז - תמיד נר  'להעלות

ש כאן שנרמז  תמיד', קרוי ולילה  ולילה לילה לילה  באמונהבכל יחזיק  והסתר חשכה עת בכל רח"ל , האדם על העובר 

לנגדי ה ' שויתי בעצמו ויקיים השי"ת, מאת נרתמידשהכל  להעלות נאמר  ולזה  וידליקתמיד, יעלה מצב שבכל ,

האמונה אור  טהורות)את באמרות .(הובא

זי "ע מאוז 'רוב  משה ' ה'באר הרה "ק  מבאר שמות)וכך התורה , התגלותו(פניני בתחילת למשה הקב"ה שאמר מה 

הנה כי כבראשונה, מטה להיות וחזר בזנבו ואחוז  ידך  שלח  לו אמר  ואח "כ לנחש, ונהפך שבידו המטה את שישליך

לע ונסמך, האדם נשען עליו המשענת הוא והממית,'מטה' המזיק  דבר הינו 'נחש ' זאת להראות ומת הקב"ה ורצה

זולתו כח שום  ואין  ית' ממנו הכל  כיצד  משענת לו  אינו ברצוני - 'משענתך' הוא כי לך שנדמה  הדבר אותו  הנה ,

דווקא  אלא מזיק אינו  ברצוני - הנחש  שהוא ביותר  מתיירא אתה  שממנו הדבר דייקא זאת לעומת נחש ... אלא

בה' הבוטח לעומתו נחש ... אלא כאן אין כי יווכח לבסוף  גשמי דבר כל  או  אדם על  הבוטח וכלומר , וסומך. עוזר

למשענת. לו ויהא יסייע עוד אדרבה מאומה , להזיק  בכוחו שאין דומם לעץ  לו ייהפך הנחש אף על- לנו  אין כי 

שבשמים מאבינו  אלא  להתיירא ממי לנו  אין  ומאידך שבשמים , אבינו  על אלא להישען ...מי



תצוה  פרשת - הפרשה äבאר

'êæ' äùòð ïéøåñéá àëåãîùë íãà êë äùéúë éãé ìò
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øåàî úåéäì ãåò ìãâéå äìòúéù éãëá ¯ 'øåàîì' êøåöì
éëæîî úåéäì äëåæ æàå ,áèéä ÷ãä úéúë ãåò êéøö íìåòì

úåøåã éøåãì íéáø úåëæì 'ãéîú øð úåìòäì' íéáøäàáåä)

(äøåúä ãåîò 'øúñà íåìù' ñøèðå÷á ò"éæ äçîù äðòîä é"ò.

לריק  להתייגע  היא שטות - קצובין אדם של מזונותיו

ïúùøôá(á æë)åç÷éå ìàøùé éðá úà äåöú äúàå' ,
,é"ùøáå ,'øåàîì úéúë êæ úéæ ïîù êéìà

'úåçðîì úéúë àìå øåàîì úéúë'(.åô úåçðî)øàéáå .
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä(úéúë ä"ã î"åú)åøîà äðäã

'îâá(:å äìéâî)éúòâé íãà êì øîàé íà ÷çöé 'ø øîàå'

,ïîàú ìà éúàöîå éúòâé àì ,ïîàú ìà éúàöî àìå
àùîá ìáà äøåú éøáãá éìéî éðä ,ïîàú éúàöîå éúòâé

àéîù ïî àåä àúòééñ ïúîåúâùäå úàéöîù åðééäå ,'
,íãàä ìù åúãåáòå åúòéâéá äéåìú äàøéäå äøåúä
úãîåòå äéåìú 'äàéöî'ä ïéà äñðøôä ÷ñòá ë"àùî
åúáö÷ éôì åãéì àåáé ìëä àìà ,ììëå ììë åúòéâéá

íéîùä ïîו¯øéñçä àì èéòîîäå óéãòä àì äáøîäז.
úâùä øåáòáù ,åðééäå ,íéøáãä íéëôäî íéáø ,äðäå

íúñðøôåúúëéíîöò(äùéúëå äúéúë ïåùìî)íôåâ åøáùéå ,
øéòî íäéìâø åúúëé íâ ,íúéáì óøè àéáäì íùôðå

äøéúé äòéâéá íå÷îì íå÷îîå øéòìéøãâ ìò øúé)

(...'úåìãúùä'äíéîù úàøéå äøåú úâùäì òâåðá åìéàå .
'éëøö ìë éì äùåòä' 'ä ìò åëîñéחì"æç åðååéë äæìå ...

,íúùøãáúéúëåîöò úúëîå òâééî íãàäù äòéâéä ¯

הרחוב את ולנקות לטאטא הקודש  בארץ מגוריו בשנות נוהג היה זי"ע  מסאדיגורא יעקב' ה'אביר  שהרה"ק  ידוע 

ה'מלחמה' שבערב - מנהגו את הסביר  פעם לביתו, תרח"צ)בסמוך יום(בשנת בכל  לנקות ימ "ש הרשעים הכריחוהו 

ינקה הקודש, לארץ  לעלות ויזכה  הרשעים מציפורני ינצל  שכאשר עצמו  על  וקיבל  ווינא, העיר  רחובות את ויום

הנה להקב"ה, אומר היה הרחוב, את שניקה  בעת יום שמדי וסיפר, ישראל . ארץ  רחובות את הללו רחובות  תחת

גבישלךאני על  העומד זה  רשע ואף הבעזי"ם שלך, כן כמו  בידי(מטאטא)הוא, אלא שלךאשר עוד ולא הוא,

מנקה  הנני אשר הקרקע  שלך שלךשאף מטאטא בידי לקחת שלך שאני עלי ציוה שלך שהוא שאיש  נמצא היא,

ועצומה  רבה  בשמחה זאת אעשה  כן  על  - שלך עולמך הטרידתו)ולנקות הגוים' יאמרו  'מה  אודות שהמחשבה ומחשבות (אלא ,

זו מידה בנפשנו לקנות מהמעשה, נלמד ולדידן והבזיונות, הקשיים  ים בתוך  עצמו  להחזיק  חיים רוח בו  נתנו  אלו

ברכה . של  לחיים  נזכה  וכך בחיינו ושעל  צעד  בכל  הקב"ה  את  לראות -

עלה. אומר, היה וכך  בשמחה, תמיד שרוי  היה  מקום ומכל  וייסורים מכאוב מלומד  היה זי"ע  מקאליב הרה"ק

לטובה, שיהא שלימה  באמונה הוא מאמין - העתיד לגבי כן כמו ועבר, חלף  שכבר  - להצטער שווה אין העבר 

ה אלא נשאר ל 'עצבות'...ולא האדם  את להכניס  צער של  אחד רגע שווה וכי נו, הווה ,

לפרנסהובאמת,ו. ה 'סגולה ' היא היא חיל לעשות כח  לך הנותן  הוא כי בעניין האמונה  שאמרו נאה רמז וכאותו .

בפרשתן שנכתבו החושן יז-כא)אבני בחיי(כח רבינו וכתב  ט ), זבולון,(כח שבט כנגד היא 'יהלום' ששמה האבן כי ,

שנאמר זבולון של  לעשרו סימן והוא לבן, שהכסף  שם  על  כולה לבנה והיא וכו', יהלום על  זבולון מט וז"ל , (בראשית

האדם,יג) על  שינה  שמביאה האבן וסגולת בפרקמטיא, מצלחת והיא לזבולון ניתנה  לכך  ישכון', ימים לחוף 'זבולון

ונמצא ושינהעכ "ל . עשירות  מביאה  היהלום  אכןשאבן  כי לומר, יש צחות ובדרך מרגיש, שהאדם  ידי על  דווקא 

מאומה עושה שאינו  ידיוכ 'ישן ' למעשי שייכות שום בלא השמים מן רק היא הפרנסה  שהשפעת מכיר אלא אזי ,

העשירות  עליו  כישן)באה  שמרגיש  אלא השתדלות, לעשות האדם מחובת כאמור  כי ממש , ל'שינה ' הכוונה אין שנדמה(ובוודאי  מי אכן ,

ח"ו ... ממנו  מתרחקת העשירות הרי ידו ועוצם בכוחו רבות ועושה  'ער' שהוא לו

כא)בפרשתןז . לט  זצ"ל (פקודי פיינשטיין משה  רבי  הגאון  וביאר האפוד ', מעל  החושן יזח 'ולא תצוה ), משה  שהנה(דרש  ,

חז"ל  פח :)אמרו ע "ז ,(זבחים על  מכפר האפוד ואילו הדין עיוות על  מכפר אלושהחושן  חטאים שני  באמת אמנם 

באמונה חסרון  והוא  אחד , יותרשורשם  להרוויח אדם  לשום  אפשר ואי הפרנסה, את קוצב שהוא חי בא-ל המאמין כי ,

הוא  כי לעצמו, שונים  'היתרים' מורה אינו ואף  כדין, שלא מאומה  חברו משל  נוטל  אינו משהו , אפילו עליו נגזר  מאשר

השלימה, באמונה  לו שחסר סימן רעהו משל  ונטל שחטא וזה ולגזול , לעשוק  לו  ומה כלום לו יועיל  שלא נכון אל  יודע 

אחד. ממקור  שורשם אלו עניינים שב' להורות - האפוד' מעל החושן יזח 'לא כן ועל  זרה, ועבודה כפירה  מעין  זה והרי

ויראת ח. מוסר בענייני לעוררו והחל  עיר , של  ברחובה בלכתו  אחד יהודי פעם עיכב זי"ע לוי' 'קדושת הרה "ק

הרבים, לעסקי אנכי ממהר כי לנפשי כעת עזבוני קדוש , רבי אבקשכם לרבי אמר לעסקיו  שמיהר הלה  שמים,
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÷ø àäúøåàîì'ä úàøéå äøåú éøáãì øîåìë (éøäùט,

(äøåúì úæîåø äøåðîä,¯ úåçðîì úéúë àìåäñðøô éðééðòá
(úåçðîäå ïçìåùä çëî íéòôùðä)úúëé àìå òâééúé àì äæáù

óéñåäì íåìë àìå åúòéâé åì ìéòåú àì éøäù ,ë"ë åîöò
çøèéù òöá äîå ,åì áö÷ðù äîî øúåé äîåàî åîöòì

.úìòåú àììå íðéçì

ולא  השנה, מראש בספר הם כתובים  הלא ורווחיהם  העסקים כל  כי זאת, על  שאלת מחכמה  לא הרבי לו אמר

השגתם הרי שמים ' 'יראת בענייני עמך אנכי שמדבר מה  ואילו עמי, תתמהמה אם  אף  לך מהנקצב מאומה  תפסיד

שמים' מיראת חוץ  שמים בידי 'הכל  כי בידך, לג :)תלויה שמים '.(ברכות 'יראת לך יהיה  לא להשיגם  תעבוד לא ואם ,

זי"ע הרי"ם' ה 'חידושי הרה"ק אמר האלה פרנסה )כדברים ערך הרי"ם  בליקוטי  הובא תפ"א, אות ח"א דברים(שש"ק שני יש  כי

ראש עד השנה מראש  לו קצובים אדם של  ש 'מזונותיו הפרנסה עניין הוא הא'. אותם , ומהפך בהם טועה שהעולם

שואל  אלוקיך ה ' 'מה  שהרי היראה ענין הוא והב'. ליראה 'מעמךהשנה', אם  יב)כי י בידי (דברים 'הכל  אמרו  וכן

עצות  ומחשב פרנסתו, אחר רודף  אחד כל  הוא, שמים בידי אשר - הפרנסה בענייני והנה שמים'. מיראת חוץ  שמים

מראש ומזומן מוכן כבר הכל  כי הוא, גמור  וטעות יהבו. ה ' על  משליך ואינו  וכו '. כך או  כך לעשות - ולילה יומם 

בעזרו, יהא שה' וסומך ה', על  הכל  משליך  שמים יראת בענייני ואילו  ואינםמקדם, אותו , ליראה  לבבינו להטות 

- טועים לעצמםאלא וייטיבו הדברים  נא  .יהפכו

זי"ע  מאלכסנדר העניך  רבי  הרה "ק רמז כבר  זה  יוצרות ' 'היפוך אבות)על  ליקוטים לטובה המשנה (חשבה  (אבותבדברי

י) שהרי ה - שלו  שהיא שמים  יראת דהיינו 'שלי' על  אומר הארץ  שהעם  פירוש הארץ', עם שלי שלך שלך 'שלי

להשיגה  מוטל  שמים')עליו מיראת חוץ שמים  בידי אבי (ש'הכל עליך סומך הנני היא, 'שלך ' - עולם לבורא ויאמר  יבוא

בידי  תלוי שהכל  גשמיות בענייני היינו ב'שלך' ואילו ה'יראים ', בכלל  להיות ותסייעיני תעזרני שבוודאי שבשמים 

ומלואו עולם  יהפוך  ערב, ועד מבוקר יעבוד ולכן הדבר, בידי הוא, 'שלי ' אומר  לו , קצובין מזונותיו וכבר  שמים

הפרנסה . לו  הממציא שהוא ה' על  סומך ואינו לריק ייגע ומדוע  פרנסתו, להשיג

רש "יט . כתב  ה )הנה כה  תרומה , תנחומא(בפרשת רבי פירש במדבר , להם היו ומאין - שיטים 'עצי ט )על יעקב(תרומה  ,

ליטלם לבניו  וציוה ונטעם, למצרים  ארזים והביא במדבר משכן לבנות  ישראל  שעתידין הקדש  ברוח צפה אבינו

מן  הקב"ה  להם  שהוריד כשם והרי זה, לכל  יעקב  הוצרך מדוע להקשות, יש ולכאורה ממצרים'. כשיצאו עמהם 

ללמדנו  אלא נס , בדרך שיטים  עצי להם להביא יכול  היה  כך בלתה, לא ושמלתך גשמיות מהשמים , בענייני רק כי

ע לסמוך ולהמציאםיש  להתייגע  בעצמנו, להשתדל עלינו  רוחניות בענייני אבל צרכינו , כל  שיספק הקב"ה  .ל

חז"ל  אמרו  הנה נאה, פרפרת נזכיר  זה , כט .)בענין  תורה(תענית אמרה  והנה  בשמחה '. מרבין אדר (שמות'משנכנס

יג) תפדהיג  חמור  פטר  בעמלובשה'וכל  ברכה  לראות מתחיל  והוא חמור לאדם נולד דכאשר לרמז, כדי בו ויש  ,'

שבכל ישכח  וח"ו ובשופי, ברווח לו תבוא שפרנסתו הוא מובטח  מעתה כי שיחשוב אפשר  הרי לחמוריו, וולדות -

וירא"ש, לתורה לחנכם ציוונו שהקב"ה הבנים , חינוך בענין גיסא, לאידך שמים, ורחמי ה' לחסדי נצרך הינו  עת

ז)כדכתיב ו  ונאמר(דברים לבניך' ו)'ושננתם  כב ובוטחים(משלי הסומכים רבים  יימצאו  בזה דרכו', עפ "י לנער 'חנוך

בחינוכם . הרבה כך  כל להשקיע עלינו מדוע  לעצמם , וחושבים - הישרה  בדרך  שידריכם השי"ת על

תפדה  חמור פטר 'וכל  שלו  וקנייני-עולם  פרנסתו  בענין תורה  אמרה תיבתבשהלכן תיבות'בשה', ב'ראשי עולה

אמרו שידיב'כל ה' הבן פדיון במצות לאידך ה'. מאת ורק אך  היא פרנסתו  שכל  שיזכור טז)מים, יח 'ופדויו(במדבר

שקלים', חמשת כסף  בערכך  תפדה חודש  הרבהש'יראתמ'וץ ח'ר"תחמשמבן להשקיע  האדם שעל  לרמז  מים,

חלקו . יעשה עצמו שהוא בלא ה' על  לסמוך  ולא האמת, בדרך ללכת ולהדריכם לחנכם צאצאיו , בחינוך

אמרו  אלו דברים  שני טו :)כנגד נכסיו '(ביצה שיתקיימו  והגשמיים)הרוצה הרוחניים  - רבים אדר (ל ' בהן  אמרויטע  שבו ,'

מרבים אדר ר"תבשמחה'משנכנס  'בשמחה' שניהם .מ'וץ ח'מיםש'ידיב'כל ה'', יתקיימו  וממילא שמים , יראת
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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 ìùיéæà ìàøùé øá ìë äæá øäæð äéäé øùàëå ,
úåøöä ìëî íéøåèô åéäé øäî ùéç øùà éðà çåèá.

áúëéøáã'á ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä
'íéøôåñ(òåãéå ä"ã èë úåà)' ,ì"æåìåòôì ïîæä æà

,ãòì íéîéé÷å íééç íéðá úãìåä á÷òé òøæì äùåã÷á
,'äçîú' ÷ìîòì ïéøå÷ù øåëæ úùøôá éë ,éúìá÷ êëå

äôñåäå éåáéø åãâð äùåã÷á àîúñî'éðá òôùåיאøåàéáå , ¨¥

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 éðáåיב.

וסייגים  גדרים בעשיית  - עמלק זכר את  תמחה 

áéúë(èé¯æé äë íéøáã)÷ìîò êì äùò øùà úà øåëæ' ,
íéøöîî íëúàöá êøãáיגêø÷ øùà êøãáיד,

ה'י. 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,יא. בזה זי"ע העבודה ' ה 'יסוד מהרה "ק מובא אבות' 'תורת לעקרות בספר  המסוגל  זמן  הוא זכור פר' שבת

וקיימא חייא  בזרעא  כתיב שיפקדו 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 יב. 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"עיג . מאלכסנדר העניך רבי זכור)הרה "ק ד"ה  תצא כי לטובה , עשה(חשבה  את 'זכור  הכתוב בלשון עמלקלךדקדק 

ומסייםבצאתכםבדרך 'לך' יחיד בלשון שפתח ישראלממצרים ', של  שגאולתן לך לומר 'בצאתכם ', רבים בלשון

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

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 '
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,'çëùú àì íéîùä úçúî ÷ìîò øëæ úà äçîú ,'åâå
äî éô ìò øàáúé åììä úåøåãá '÷ìîò úééçî' ïééðòå

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 'íéøåèäæåøëïáøôñåíéùáú"ø éðæàáåáæ(ù"ééò),

'ø÷é éìë'á øàéá øáëå(ç ÷åñô íù)÷ìîò äååùä äîì
,áåáæì(.àñ úåëøá ,áåáæì äîåã òøä øöéù åðéöîã àä ïëå)éë ,

øùá úëéúçî õåöîì áåáæä ìù åéôá çåë ïéà äðä
àåöîì åéìò øùáä ïî úåðäéìå ìåëàì ìëåéù éãëå ,íìù
åôåñå ,äîéðô ñðëéé íù êøã ÷øå ïè÷ á÷ð åà ÷ãñ
÷ìîò ìù åëøã àéä á"åéë .ìå÷ì÷å ïåá÷ø éãéì åðàéáéù

,ø"äöéä äæêáø÷á ìâø úñéøã åì ïúú àìù ãåò ìë
ïôåàå íéðô íåùá èåìùé àìåì äéäú êà íà ìáà ,

úà ì÷ì÷ì åãéá äìòé øáë æà àåäã ìë ìâøä úñéøã
ìëäטו'äðåáú ïéàå äöò ïéà' éëä íåùîå ,ãåîòì àìà

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

לעני  ואביוניםזה  ומוסיף,ים 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"ק יד . 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 ,

לך  עשה את זכור תורה ציוותה כך ועל רח"ל, עבירה לדבר רץ  ושיהא איסור בענייני ולהרתיחו  לחממו  ולאידך

העמלק , על היצה"ר להיות של עצתו  אחר להלך  שלא  מצוה .משמר לדבר  רק הלב תשוקת להשקיע אלא ,

תקמ "א בגמטריא ישרא"ל דהנה נאה רמז  א"ש (541)ושמעתי המספר וכשתוציא ישאר(301), אז  ישרא"ל  מתיבת

עמל"ק 541)המספר - 301 = בדרך.(240 קרך אשר 'עמלק ' זהו וחמימות אש בלא דישראל  כלומר

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

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

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

הייתי  - המן כאן שאמצא יודע  הייתי 'אילו ובשנינותו  בחכמתו מסאטמאר  הרה"ק  לו  השיב היום ', פורים 'וכי לשונו

'גראגער '.... גם עמי לבטלה(רעשן)מביא וצריך עמלק , מקליפת היא הרי יהודי של  התלהבותו  שקירור כשכוונתו ,

השורש . מן ולעקרה 

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 טו. יוסף' יעקב ה'תולדות הרה"ק  בשם  אמרו תצוה )משל  נדבות',(פרשת מ 'קיבוץ  שהתקיים מרוד ואביון לעני ,

מאה של  נכבד סכום בעד בביתו מסמר לקבוע שרוצה  ממנו וביקש  העשירים מגדולי  לאחד ניגש אחת פעם



זכור שבת - הפרשה èבאר 

íé÷éçøîä íéâééñå íéøãâá äøåöá äîåçë ó÷åú ìëá
äøéáòä ïî íãàä úàטז.

øáëåúåñðì íä åéùòîå ÷ìîò úôéì÷ ìëù åðéöî
ìàøùé éðá úåîåç õåøôìיז÷"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 ,

להיכנס שיוכל  ליצר 'פתח' לתת שלא הכח בכל  המשמר על  לעמוד ואםהנולד' לגמרי, להפילו יוכל שעי "ז בו

בהמשך. יותר הרבה  קשה  מלחמה  מעצמו ימנע  'מעט ' עתה  יתאמץ 

צדיקיםטז. פירשו ח)וכבר ג (אסתר שנאמר במה  רבים ומעוד מפשיסחא, בונים רבי ברי הרה "ק בשם מכל(מובא שונות 'ודתיהם

אכן כי עםעם ', מכל  שונים  להיות - 'דתיהם' הוא  גופא  מובדליםהא  להיות הדת ועיקרי מיסודות וזה ...

הארצות. לגויי ששייך ועניין דבר  מכל  ומופרשים

חכמי יז. 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 חז "ל ה ' שתקנו  הטעם  לבאר ניתן ובזה שלימה. שמים מלכות עול  וזהו יין , לשתות

ידעבפורים דלא  ולהבין.עד  לידע  הרצון - שבלב עקמומיות אותה את לבטל  כדי ,

כרגע חבריו תפסוהו פעם  ישבותו , לא ולילה  יומם  לשכרה בשתיה - המרה ' ל 'טיפה  שנתפס יהודי באיש מעשה 

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 

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 
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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

çë éøñç ¯úîçîíàèç,äéäùïðòäïèìåô,øîåìëå ,'
,êúéøçàì äåå÷ú ïéà ,íäì øîàì ,÷ìîò ìôèð åìàìù
éãåäé ìë ìù åçåø øáùì ¯ ÷ìîò úôéì÷ ó÷åú éäåæå

'ãåáà' øáë àåäù äðòèá åúåà ùàééìåיחìò 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 åìéôàיט.

ì"æåò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä(â úåà øåëæ)åðééä ,
,'åëå å"ç äð÷ú íäì ïéà åîâôù ìòù íäì øîàù

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 "ליח. 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

זי"ע  מדז 'יקוב  מהרה"ק  איתא תצוה )וכן פרשת ישועה 'כתית (עטרת וברש "י, למאור', כתית הפסוק  על  חז"ל  דרשת על 

למנחות' כתית ולא פו .)למאור ועם(מנחות ממדריגתו, נופל  האדם אשר לפעמים יש  השי"ת בעבודת הנה 'כי ומבאר .

וזהו למעלה , תענוג ויתן ויותר יותר יתעלה שאח"כ  כדי עליה  לצורך  ירידה  היא זו  כי בקרבו , לבבו  ימס  לא זה  כל 

שמעלה תמיד ', נר 'להעלות ידע  עכ"ז ירידה , בחינת והיה  ונכתש ' 'כתית  והמצוה  התורה  שאור אף  למאור' 'כתית

הירידה בעת ואף תמיד למעלה  עליה '.תענוג  לצורך הוא הירידה  כי ,

שעוד  נאמנה וידע  שיוכל , מה בכל  השי"ת את לעבוד עצמו יחזק  עצמה, הירידה בעת שאפילו  מכאן, ולמדנו

השי"ת. בעבודת רבות מדריגות לעלות ויזכה  גדולה עליה יבא כך אחר  ואדרבה  שלו , מהמאפל  לצאת יזכה 

ל שליט "א  סגל  דן רבי הגה "צ  אמר בקראוכך  טז)באר כד שבע(משלי יפול  'צדיק  נאמר ולא וקם' צדיק  יפול 'שבע

יש אז  וקם, יפול ' ה 'שבע  אחרי ורק  צדיק, להיות תימצי היכי כלל אין יפול ' 'שבע  שנאמר דלפני הוא והטעם  וקם ',

ודו"ק . הנפילות, קודם צדיק של  מציאות דאין שבע ' יפול  'צדיק  כתיב לא ולפיכך 'צדיק', להיות אפשרות

שאמריט. פרעה  ועמלק , פרעה ישראל  שונאי ב' מצינו  ה 'הנה אותומי  לשנוא מצוה אין ושוב סוף בים נטבע

שריד  להשאיר  מבלי השמים מתחת זכרו את למחות עולמים , לשנוא עלינו  עמלק  את ואילו זרעו, את ולמחות



זכור שבת - הפרשה àéבאר 

à"øã é÷øôá øàåáîëå(ç"îô)äìéáè ïåòè 'éäù éî ìëù
,åèìåô ïðòä 'éäøáãä ì÷ð äìàë çåø éàëð íéùðàìå

úåáöò éãéì íàéáäìכåøîàéù ãò õøàì ãò íìéôùäìå
äìéìç ùàåð íùôðìïéà øáëù íùôðá åîéã éë ,'åëå

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 åðîîכאíåéäî íéîù úåëìî ìåò åéìò ìá÷ìå ,
äàìäìåכבì"ëò .כג.

יות  הרשיע  פרעה  ולכאורה  ולא ופליט, בקולו', אשמע  אשר  ה' מי ה', את  ידעתי 'לא שאמר וכמו בה ', כפר  כי ר

בה ', האמין לא אכן שפרעה אלא עמלק , אצל  כזאת את מצינו שזינב  בעצמם , להאמין  שלא לישראל גרם  עמלק אך 

עולמית  כפרה  אין זאת על  'חלשים ', הם  כבר וכה  כה  שבין הטענה  מתוך  אותם וטימא  פולטם, שהענן הנחשלים ...כל

שאי כ. לגמרי, להפילו בפניו סלולה הדרך  ואילך מכאן כי עצבות, לידי האדם  את להביא מנסה ש 'עמלק' והרי

זי"ע ה 'תניא' בעל  הרה "ק שכתב וכמו והתחזקות. שמחה  מתוך רק עצבות, מתוך היצר עם להילחם  (פכ"ו)אפשר

לאודעי צריך דא כגון ברם גדולוז "ל , עםכלל זה  המתאבקים אנשים  שני כגון גשמי, דבר לנצח שנצחון כמו כי ,

זה, את זה להפיל  ויפולזה  בקל, ינוצח  וכבדות בעצלות הוא  האחד  אם מחבירוהנה  יותר גבור הוא  אם ככהגם ,

אם  כי כאבן, הלב וטמטום מעצבות הנמשכות וכבדות בעצלות לנצחו אפשר אי היצר, בנצחון הנמשכת ממש בזריזות

בעולם ועצב  דאגה נדנוד מכל  וטהרתו הלב ופתיחת .משמחה 

זי"ע  העבודה' ה 'יסוד הרה"ק  של מכתבו  דבר ו)ידוע  מכתב  הש(בשינוי)וז"ל (ח "ב זו ששמעתי מה לכם  אספר בוע ,.

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"עכא. סופר' ה 'חתם הרה"ק שכתב וכמו דיומא', 'בעניינא מצינו  אסתר)וכך מגילת על דבריו  בתחילת הנס,(תו"מ ועיקר

ישראלהוא שחטאו  שעה  באותה הרפואה את  וברא הקב"ה ה'שהקדים ששמע מה  הנס עיקר היה  לא כי ,

אליו שקראו  בשעה  ישראל  בני עמו שוועת ישראל ',בקול  צעקת יקבל  לא ולמה  קיבל , נינוה תשובת 'אפילו שהרי ,

וגם המלכה, את אוהב המלך שהרי הטבע  לדרך חוץ כך כל היה  לא הוא' 'ונהפוך  של  הנס טו :)וגם אחשוורוש(מגילה

העץ . על לתלותו  יצווה ולמחר  המן את היום  שיאהב אפשר כן ועל  היה, הפכפך

הוא  הנס  נשתגע ,ועיקר ולא ואיש איש  כרצון משתה עשה יום  קפ "ו שהרי הטבע, דרך כנגד ושתי את שהרג

שעל אלא עוד ולא כנגדו... בדברים שהפריזה  משוגעת  היתה  המלכה  ושתי  וגם  בשיגעון. נשתגע  האחרון וביום

רשע אותו של  מסעודתו שנהנו  על  - הגזירה נגזרה שעה  יב .)אותה  והקדים(מגילה הקב"ה  עליהם  ריחם ואעפ"כ  ,

הרפואה את  והיהבאמצעוברא מלכות אסתר לבשה ועי"ז  ושתי, את והרגו מגזירת הסעודה ישראל  את להציל  בידה

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,כב . 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'היה',(לתלות אמרו מאידך  ה "ז)אמנם 'וגם(פ"ג המגילה קריאת אחר לומר  שצריך



זכור שבת - הפרשה באר  áé

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

,éçååéîé ìë åìë èòîëå ,åéúåðù áåø åøáò åìéôàå
äáåùúá áùå åáì ìà ïúð åéîé óåñìå ,íéòø íéùòîá

äîéìùäèøçå éåãéåá åéàèç ìò èøçúäå ,åááì úúéîàá
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

ìòåúà øåëæì áèéä åúòã ïúéì íãàä çøëåî äæ
êø÷ øùà ,òøä øöéä àåä ,÷ìîò åì äùò øùà
,åúöòì òåîùì éìá åìåîì øáâúäìå ,øáåãîë ,'ä êøãá

ì"æç øîàîëå(.æì ïéøãäðñ)éìéáùá øîåì íãà áééç
,íìåòä àøáðïéîàéå ,äîéìù äáåùúá áåùì ÷æçúäì

äáøîå ãñç áø àåä ù"úé àøåáäù ,äîéìù äðåîàá
çåìñì.ì"ëò .

æîøéùàø'ù ò"éæ í"éøä éùåãéçä ÷"äøä éøáãá åðàöî
¯ øãà úáéú ìù 'úåáéúù'ø ì'ã óåì'àùé .

åìà åéøáãá åæîøùäæä ùãåçá åúðéëù äøùî ä"á÷äù
,úåéðçåøá 'íéùøäå íéìã'ä ¯ íéúåçôäå íéèåùôä ìöà óà

éë øáãä íòèå'éãåäé' ìëì êééù äæ ùãåçéî äéäé
øúñà úìéâîá ù"åîë ,äéäéù(ã â)øùà íäì ãéâä éë'

àåäéãåäé.'éëãøî áåùå áåù íù øîàð êëåéãåäéä
éëãøî àìå÷éãöäêåøá 'á÷òé úðùåù'á íéøîåà íâ ,

éëãøîéãåäéäàéä úåáéùçä ø÷éò éë åðì úåøåäì ¯

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

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

את  רק  עיניו לנגד מעמיד  היהודי אך לעתיד, יעשה  ומה אמש  עשה  מה - במחשבות האדם  את לייאש עמלק 

מקום כאותו דינו לכן לייאוש , הדבר  כשגורם מקומו ומהיכן בא מאין מתבונן ואינו לא, ותו  יומו' 'בן  הזה  היום

בו . שנמצא

חז "לכג. 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

ביני  לגשר הצליח ה ' ובחסדי הבניין, המחותניםאת רצו לחופה לצאת  הזמן הגיע  וכאשר ושלווה. שלום ולהשכין הם

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



זכור שבת - הפרשה âéבאר 

éãåäé åúåéä íöòïéøãäðñ ,àåä ìàøùé àèçù é"ôòà ìàøùé éøäå)

(.ãîåøîàù äîî úàæ ãåîìì ùé ïëå .(:èë úéðòú)øá
äéùôð éöîéìå 'åëå éøëð éãäá àðéã äéì úéàã ìàøùé
éøëðä íò ïéã åì ùéù éîù ¯ äéìæî àéøáã øãàá
çìöåîå àéøá æàù øãà ùãåçì ïåéãä ïîæ òåá÷ì ìãúùé
äæ 'ìàøùé' íà ÷åìéç øëæð àìå ,ìàøùé éðá ìù íìæî

àåä øùàá éãåäé ìë àìà ...åàì íà àåä øåîâ ÷éãö
.øãà ùãåçá åìæî íîåøúî

øáñäåàåä ÷ìîò úééçî ïîæ äæ ùãåç éë ,øáãä
äéìæî àéøáå ,'íéùìç'ì ìôèðäéãåäé 'ìë'ù

åéìà áø÷úäì åãéáå ,íéîùáù åéáà ìöà àåä ø÷é
àöîð àåäù ïëéäî.

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  ãé

פורים

בעולם  'מקרה' ואין בהשגחה  הכל - קרך  אשר 

áúëõðàùî ïåùîù åðéáøéúå÷åçá íéðäë úøåúì åùåøéôá)

(âêéôá äðåù àäúù ¯ ÷ìîò êì äùò úà øåëæ'
äìéâî úåëìääù÷î äìåë äìéâîä ìë éë øáãä øåàéáå .'

åîìåò ìò ù"áúé àøåáä úçâùäá äðåîà ìù úçà
à"øâäã äéîùî åøîàù åîëå ,íéîçøä úãéîá àøáù
øúñà úìéâîá ïééòé äðùä ìëá äðåîàá ÷åæéç äöåøäùכד.

øáëå'îâã àðùéìá åùøéô(:ã äìéâî)íééðò ìù íäéðéò
òåãéä 'éðò'ä ìò äðååëäù ,äìéâî àø÷îì úåàåùð

úòãá àìà éðò ïéà ¯ ì"æç éøáãá(.àî íéøãð)àåäå ,
íäéðéòù ¯ 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÷כהäçâùäá 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 äùòðäכוàìà .

את כד . 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

קמאי,כה . אמרו וכבר  יתברך, מאתו שהכל  מאמינים בני מאמינים  אנו  לאותיותמקרהדתיבתברם , מה '.רקשווה 

והואכו . הבורא, הנהגת מלבד 'מציאות' איזו יש  כאילו לאדם  לדמות עמלק של כוחו  כי כל  לעצמו ומדמה  עומד

אמת' 'נקודת בכוח לעמוד  - אחת עצה  אלא  לנו אין והפסידו , מעמו לקח פלוני גבולו, משיג פלוני הזיקו , פלוני 

דמיונותיו בניני כל  וישבר ינתץ ובזה  אמיתית אמונה  איננושל שמרדכי המן כראות במגילה דכתיב לרמז, אמרו וכך ,

ואמר נענה  - לו ומשתחווה יג)כורע רוח(ה וגס רשע שוטה  זה  המן אכן, ידועה , והפליאה לי', שווה איננו זה  'וכל 

מחמת  בעיניו שווה איננו בניו, רוב עם עושרו ורוב המלך שגידלו - זה ' 'כל  באמת  וכי זו , הכרזה  פשר  מהי אך היה,

חז "ל  שדרשו  מה  לפי יקשה  וביותר לכבודו, משתחווה אינו טו :)שמרדכי רשע(מגילה אותו  של גנזיו  שכל  'מלמד

שעה שבאותה  והיינו לי ', שוה  איננו זה כל  אמר המלך בשער יושב  מרדכי את שרואה  ובשעה  לבו  על חקוקין

ביאורו אלא בעיניו... שווה  אינו זה ' ש'כל  ואמר ליבו על  חקוקים  שהיו אוצרותיו על  הצביע  - מרדכי את  שראה 

ל 'לץ ' ומשחק(ליצן)במשל  שחוק מיני כל  סביבותיו העומדים  לכל  ומראה  הנפוח , ב'בלון' הקהל  כל  לעיני המשחק 

עם שיבוא אחד  מאדם - ועצומה עזה חרדה הלה מפחד ממי אתם היודעים מהבלון, בונה  שהוא נפלאות בצורות

ממש . בו  שאין ריק  ב 'אויר' אלא שיחק  שלא ברבים קלונו ויתגלה הבלון יתפוצץ  אז  ה 'בלון', את וידקור קטנה מחט 

'וכל אמר  ולכן ומדוחים, שווא משאות - נפוחים ' 'נאדות דמיונות אלא 'מוכר' אינו לדידן, היצר  זה - המן כך

מרדכי בעמידת כי - לי' שווה  איננו אלאזה שאינו  המגלה  ה 'בלון' של בלבו כמחט הוא ישתחווה ולא  יכרע  לא 



פורים - הפרשה åèבאר 

ïåéìò íòèå äáéñ åá ùé íìåòá òøàé øùà ìëכז,
.÷ìîò ìù åøëæ äçîé åæ äðåîàáå

ìòåéãéá äùòðä øáã ïéàù íâ íãàä òãé äæ êøã
¯ íãå øùáéðåìôå åàùò éðåìô éë äàøð íà óà

,àåä 'ä ãéî úîàá ,åì òøääùòéå äùåò äùò àåä éë
íéùòîä ìëìכחì"øäîä áúë êëå .(øúñà ùãç øåà)ìò
ì"æç úùøã(.àé äìéâî)åúåòùøá àåä ¯ ùåøååùçà àåä'

åðéöî éøä ,øåàéá êéøö äøåàëìå .'åôåñ ãòå åúìéçúî
,ìàøùéìå éëãøîå øúñàì ùåøååùçà äùò úåáåè äáøäù

åìéàë äàøðåäùòð óåñáì ìáà òø äéä äìéçúî ÷ø
,áåèäìéçúî 'åúåòùøá' åøîà òåãîå.óåñ ãòåàìà

,óåñ ãòå äìéçúî òùø äéä åîöò ãöî ,ïëà éë ,åøåàéá

,óåñáìù íéáåèä ïäå äìéçúî íéòøä ïä ¯ åéùòî ìëå
¯ åéä 'ä úàîåîöò àåäå äøéæâä úà øæâ ä"á÷ä

äìèéá,ììë ùåøååùçà ãöî àìå ,(ì"äæá íééñîå)øáãå
äìéâîä úìéçúá øéëæäì àá äæכטìë éë ,òéãåäì ¯

ú"éùä ïî äéä êìéàå ïàëî äìéâîá äùòðäל.

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

שווא ודמיון  היצר .אוויר של  ה'בלון' ולנפץ  המחט לתחוב - עמלק מחיית הללו  בימים עבודתנו זוהי .

פרוז'כז. קרוי יומו  בן ש 'פרוז  פורים  לגבי נפסק  שלכן שאמרו יט .)יש נו(מגילה  גלויות של יו"ט  בשאר  ואילו הג ,

כמקומו  ולהיפך לחו "ל  ישראל  מארץ  הבא ז-יא)ה'אורח' שם  שועה "ר ועיי' ג, תצו  הראוי (או"ח  הזמן הוא בפורים כי ,

אדם בני וכלשון - ועראי במקרה  אינו  אחד ליום אף  ה 'פרזים ' במקום אדם  של  שהותו וגם  בחשבון, שהכל  להשריש 

וכמו וענין. דבר  לכל העת בזו מקומו וכאן  כאן, להיות השמים  מן נשלח זה ליום אלא הנה ', בטעות נפל  'פלוני

ואילו חיותו , היא ששם  נמצא שהוא מקום בכל להאמין אחד כל  שצריך זי"ע  מסאדיגורא האדמוה"ז הרה"ק  שאמר

חיותו בטלה  אחר במקום הזמן בזה  זי"ע)היה מרוז'ין הרה"ק בשם כן הובא ישראל .(באורות

הכתובכח. 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 

ובשלמות. בהידור הבורא רצון  שקיים  עליו תלון כי לך מה ולטובתך, נעשה, השמים

שאמרוכט. ס"א)וזהו תרצ"א העיקרית (או"ח ה'נקודה' את בלב ולהעמיק  לשרטט  כלומר, שרטוט', צריכה  'מגילה 

העלפן' קענסט  äד נאר 'ווייל  ר"ת 'נקודה ' כי רשומות דורשי דרשו  וכבר  שמים , בידי יכול שהכל  אתה רק (כי 

...לעזור)

מייזלישל . דוב  דוד רבי להגה "ק דוד' ב'אור  ביאר  תר "ן)כזאת בשנת 'ויהי (יו"ל המגילה  בריש המקרא לשון על  דקשה

עצמו, המדובר על  בימי ויהי לכתוב  נהוג ולא עצמו, אחשורוש עם הנעשה  את כאן  מספר  והרי אחשורוש ', בימי

ויהי  כמו"ש  פלוני, בימי היה זה המעשה , היה מתי לדעת  לכשתרצה - כותבים אז  אחר ע"י מעשה כשנעשה רק

הכל אלא הטוב, או הרע  עשתה אחשורוש  יד שלא לבאר  באה  שהמגילה  ומבאר , וכו', השופטים שפוט  בימי

כן  לגזור  אחשורוש  לב מטה הקב"ה  היה  מיתה  ישראל  וכשנתחייבו החצב, ביד כגרזן רק היה ואחשורוש בהשגחה,

אחשורוש בימי נעשה שזה אלא הפועל , השי"ת רק הפועל , אחשורוש שאין בימי, ויהי נאמ ' ולכן לבבו, הטה  ואח"כ 

ובעצמו . בכבודו השי"ת ע "י והכל  ממנה , ההצלה הן הגזירה  הן

להורות  שמעון, אלא אינו ובאמת כראובן האיש  זה  לו שנראה בפורים, המלבושים שינוי ענין את מבארים ובזה 

בעולם  הנעשה כל שהקב"הנראהכי עלילות, נורא מאת הכל באמת אך פלונית, ובסיבה  פלוני, ידי על  שנעשה לו

לפניו . הנרצית התכלית לידי להביא כרצונו הכל  מסבב

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



פורים - הפרשה באר  æè

åéìò øæâðù äî ìòô ùåøååùçàù ¯ äìéâîá áúëðä
íìåò ìù åëìîîäéäù ¯äàøðøáã äæéà äùåòù éîë

.åùòð 'ä øáãá ùåøååùçà ìù 'åéùòî' óà úîàáå

,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 òãðùëåלא.

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 ìëáלבäðúùð 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 ¯ '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 úéàøðלגúåøåãì àåä êëå .

עד  רודפו שהיה דהו מאן היה  זי"ע מגאסטינין מאיר יחיאל  רבי השרף להרה"ק  המעשה, דבר  את תבין מכאן

לשפוך  השרף החל  מיד למשכב, ונפל  היהודי  חלה לימים מאד, במאד לו ומציק  ומיצר בעושרחרמה, תפילות

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

פוריםלא. 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'לב. ב'מדרש איתא לענין, אחשורוש)מענין אות א' חקוקים(ענף  בו מרובע  עצם חתיכת ע "י המן שהפיל  שהגורל 

משש דאדו'נקודות' [ובלע"ז וכו' נקודות שתי שלידו  ובצד אחת נקודה אחד בצד כעין )Dice(קצוותיו, 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 ,

שלוש בשלישי וכן שלוש, ובשני  אחת, נקודה בראשון למעלה  בידו ועלה שבחודש , ל 'יום ' ואחד  ה'חודש' את לקבוע 

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

אומרלג . 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 



פורים - הפרשה æéבאר 

íìåòלד,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 åðéàêåúîøúñääלהêåúî äàáä äðåîàä éë ,

úçâùä úà åéðéòá äàåø íãàä øùàë ¯ 'øåàä úééàø'
'äðåîà'ë úáùçð äðéà åéñéðå 'äלו.

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

כא  ההוא 'בלילה אולם רחמיוהללו, ברוב שהקב"ה  המקרים, צירופי כל להם  להתברר החל  המלך' שנת נדדה שר

שושתי  מרום בשמי המלאכים  הרעישו למלכו שלש  בשנת וכבר  הטבע , בדרך המלובש בנס למכה רפואה הקדים

יב :)תהרג במגילה את (כמבואר  יציל  שמרדכי נסתבב וגם מכליה, ישראל בני את  להציל  במקומה  אסתר שתבוא כדי  ,

את  לתלות למלך' 'לאמר המן  הספיק  לא וממילא כתבוהו  הזכרונות בספר  ורק שכר , תשלום שיקבל  בלא המלך חיי 

נס '. של 'תקפו  ומשם  ביקרו' חפץ המלך אשר באיש  לעשות 'מה המלך  שאלו מיד כי העץ , על מרדכי

דמה יהא, שכך נותנת הדין ששורת כמי נראה  היה בזמנו וחד חד כל  שאירעו המאורעות שכל  אלא עוד  ולא

שהמורד  - המלכים משפט  הוא כן הרי  אחשוורוש ב'מלך' כגידין  קשים דברים הטיחה אשר  על  ושתי את שהרגו

שגידל מה וכן חידוש , כלל בו  אין ותרש  מבגתן אחשוורוש  את מרדכי שהציל  מה  וכן להמית, דתו אחת במלכות

הנס 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 

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 לד. 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 לה. 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  מאת סוכה- רואהכל  -

שהקב"ה  הוא יודע בחשכות, - כערפל  לו כשנראה ואפילו  הכל, באת כפולערפל שוכן שכר מקבל  הוא הלזה 

יתברך. ממנו

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 'לו. כהונת 'ברית בספר ביאר פ"ז)ובזה אסתיר הסתר  הגמרא(מאמר דברי יד.)את טבעתו(מגילה  את המלך ויסר

שכולן  לישראל להן שנתנבאו נביאות ושבע  נביאים  ממ "ח יותר טבעת הסרת גדולה כהנא בר  אבא רבי  אמר



פורים - הפרשה באר  çé

êøãáå'øôåñ íúç úåùøã'á àúéà äæ(:áñ÷ à"ç)øàáì
ì"æç åøîàù äî(.èë úéðòú)ñðëðùîøãà

¯ ìàøùéì íéñéð éîé' é"ùøéôå ,'äçîùá ïéáøîíéøåô

çñôåïñéð ïéá ùé ìåãâ ùøôä éë ñ"úçä øàáîå .'
úàéöéá ¯ òáèä êøãë àìù ñðä äéä ïñéðá éë ,øãàì
øúåé ìåãâ åîåñøô äæë ñðå .óåñ íé úòéø÷å ,íéøöî

éôìäòù,(ñ"úçä ïåùì ïàëî)íå÷î ìëîåíñøåôî åðéà

.äòéñôå äòéñô ìë ìò úåéãéîúá 'ä úçâùäéñéðá ìáà
úìåòô íåù äéä àìå åòáèî øáã äðúùð àì ,øãà
úãåòñ úìéçúî íéøáãá ïðåáúîäå ,íäéðéá íãà
äçâùäá äàøé äìéâîä äùòî óåñ ãò ùåøååùçà

.íìåòä éøãñ úâäðäáå äàìôð

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 ¯åðééäå
óåñé àì íøëæå íéãåäéä êåúî åøáòé àì íéøåôä éîéå'

'íòøæî(çë è øúñà)¯ 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 òãé øúñää ïîæá àöîð åãåòáùלזäæå .
ãåòù ,à÷ééã øãñä ìò äìéâîä úàéø÷á æîøðíøèá

äáåèì ìëäù ïéîàé øáë ú"éùä éñéð åéðéòì íéàøðùלח.

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 ¯ úåáéúä)

àåäå ,äøéáì âéäðî ùéù ïéèéùä ïéaî äàøé íéø÷îä¦¥

äçâùäá íéùòîä ìëì äùòéå äùåòå äùò åãáì
úéèøôלטïè÷ ,øáã ìë éë ïéáäì åðãîìé äæ øáãå ,

.äèîì äùòðù äîì äìòîî äáéñå ïåáùç åá ùé ìåãâë

וז "ל . למוטב, החזירתן טבעת הסרת ואילו למוטב החזירום  בעולםלא מתלבש  הנס  בהיות הטבעת הסרת גדולה 

נביאים מ "ח  מבחינת יותר ודאי למוטב ' 'מחזיר וזה  ממנו, שלפנים מה ויתראה  הטבע כיסוי  יוסר הכי ואפילו הטבע,

הנבואה  בחינות שהיתה  נביאות ע"כ .(שלהם)ושבע לגמרי, הטבע  מן שלמעלה  שמוצא ממה  במי ה'גדולה' עיקר כי 

למוטב '. ש'חזר  כמי נחשב  זה שבעולם  ההעלם בתוך ומגלהו  הטבע  בתוככי הקב"ה את

'גםלז. 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"עלח. מאוסטרובצא הרה"ק  ע "ז  ה )הוסיף פורים  מאיר  הנכרים(בית אצל גם מצויה  הנס לאחר דאמונה שאת, ביתר 

שכתוב וכמו העולם, אומות יז)בני מתיהדים ',(ח הארץ  מעמי מתחזקים'ורבים  שהם  ישראל בני של  ומעלתם 

נסתרת, וההשגחה  ארץ מכסה  שהחושך  בשעה  גם  החיים  בחי בשכרבאמונה  ההסתר, תחת גדול  אור שיש  ומאמינים

עין. כהרף  ה' לישועת יזכו  האמונה 

טובלט. 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



פורים - הפרשה èéבאר 

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)ä"éåä íù äðäù
äìéâîá íéîòô 'á æîåøîúåáéú éùàøá¯éàåá'

äêìî'åïîä'äíåé'(ã ä)íùä óåøéö àöåé ïëå ,ä"éåä ú"ø
úåáéúä éôåñî'ë ¯é'úìëä'éìàå'òøää(æ æ)ïäù æîøì ,

êìîä ìà àåáì ïîæåî àåä ÷øù äìòîä íåøá àöîðùë
ãéîú ,äòøä åéìà äúìë éë àú÷éîò àøéáá àöîðùë ïäå
çéâùîä 'ä ãéî àåä ìëä àìà åúîçîå åçåëî äæ ïéà
éë òãú ïòîì ,øáãá ùé æîøå ,äòù ìëáå úò ìëá åéìò
,åôåñ ãòå øáã úéùàøî ïéðòå øáã ìëá àöîð ä"á÷ä

àåä 'ä ãéî øáã ìù åòöîàá åðéìò øáåòä ìëåמ.

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
äæîå ,àñëä ìò èåøç äéäù äéøàä úøåö åùéëä àñëä

äëìîîä ñë ìò ùåøååùçà úåìòáå ,[åìâøá òìåö äùòð
áùéì åæçà ãçôù àìà ,äæë àñë ìò áùéì äååàúä
ùôéç ,äùò äî ,åéîãå÷ åá å÷æåäù àñëä åúåà ìò
ïùåù øéòá ÷øå åäåîë øçà àñë åì åðáéù 'íéðîåà'
åììä ïëàå ,åæë äù÷ äëàìîì íééåàø íéðîåà åàöîð
íúãåáò øîâá ,íéðù ùìù êùîá óñëðä àñëä úà åðá
åøéáòäì à"àù øøáúð êìîä ìëéäì åøéáòäì åàáùë

åøéàùäì åçøëåäå ,åîå÷îîïùåùáêìîä íù òá÷å ,
äøéáä úåéäì ïùåù äëôäð æàîå ,åáùåî íå÷î úà

('äøéáä øéò'á áùåé êìîä éøäù)êìîä úáùë' áéúëã åðééäå ,
åúåëìî àñë ìò ùåøååùçàúðùá äøéáä ïùåùá øùà

'åëìîì ùåìù,'äøéáä øéò'ì ïùåù äúùòð æàù ,úéìëúå
,'éëãøî åîùå äøéáä ïùåùá äéä éãåäé ùéà' éë ,äæ ìë
,êìîä øòùá áùéì ¯ êìîä úéáá åìéãâäì åöøù ïååéëîå

éëãøî ìù åøéòì äëåìîä ìë äøáò ïë ìò.

ïðåáúîäìë äî éëå ,àãç äòùë íîåúùé äæ äùòîá
øåáòì ìåëé éëãøî äéä éëä íåùî éàå ,ùòøä
áùåé' äéä íùå ,äðéãîä úøéá ìà åðëùî ÷éúòäìå
úàæä äçøéèä úà óàù ,åøåàéá àìà ,'êìîä øòùá
äååàúéù ááéñ ïëì ,éëãøîî òåðîì ä"á÷ä äöø
,êìîä äîìù ìùë úåëìî àñë åîöòì úåðáì ùåøååùçà
úåðáì çøëåéå ,ïùåù øéòá àìà êëì íéçîåî åàöîé àìå
øéáòäì à"àù äìâúé óåñáìù ïôåàá ,àñëä úà íù
'ïùåù' êôäéú àìéîîå ,íå÷îì íå÷îî äæë ìåãâ àñë

.'äøéáä ïùåù' úåéäìéãåäé êøèöé àìù éãë äæ ìëå
ãîìð ïàëîå ,íéëøãá ìèìèéäìå øéòì øéòî ãåãðì ãçà
úâäðä ìëå ,ìàøùé ììë øåáò àøáð äæä íìåòä ìëù

àéìôäì ÷ã÷åãîå èøåôî ïåáùçá àéä íìåòäמאìëäå ,

השי"ת, על  רק יהבו ומשליך וחשבונותיו, מחשבתו  את לגמרי  לפרסםומוציא  - 'פורים' היום נקרא כי ולכן ולגלות

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,

סופרמ. 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"םמא. 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



פורים - הפרשה באר  ë

,íúéøçàá ìàøùé éðáì áéèéäì éãëìë ãîìé ïàëî
éë åáì óòæé àì ,íå÷îì íå÷îî ãåãðì çøëåäù ùéà
äîë äàøå àåá ,íéîùá äæá ùé ìåãâ 'ïåáùç' éàãååá

...éëãøîî êøãä úãéãð úà òåðîì ä"á÷ä ááéñמב

ãåòáéúëãë ,'úéèøô äçâùä' ïéðò åðéöî(å ÷øôá)äìéìá'
øôñ úà àéáäì øîàéå ,êìîä úðù äããð àåää
éëãøîì äìåãâå ø÷é äùòð äî êìîä øîàéå ...úåðåøëæä

,'øöçá éî êìîä øîàéå ...äæ ìòïîäå ¯ òâø åúåàáå
êìîä úéá øöçì àá,ïîä àåáéå ¯ àåáé êìîä øîàéå ,

õôç êìîä øùà ùéàá úåùòì äî' êìîä åì øîàéå
àúìçúàå ñð ìù åô÷åú ïàëîå ,áéùäù äî áéùäå ,'åø÷éá

ïîä äéä íàù ¯ äæçð äúòå .äìåàâãåìéôà àåáì íéã÷î
ïëì íãå÷ íéòâø äîëáúà ïåìçì ãòáî òîåù äéä ,

äìåãâå ø÷é äùòð äî' êìîä úìàùéëãøîì,'äæ ìò
ò äéä àìù àèéùôåúåëìî ùåáì åàéáé' ¯ êìîì äðå

ø÷ééì àéä ùåøååùçà úðååëù ïéáî äéä éøäù ,''åëå
ïîä äéä íà ,êãéàì .åàðåù éëãøî úà ãáëìåøçàî

íéòâø äîëá 'éôà àåáìïéà õøà êøã úãéîîù èøôáå]

éëãøî úà åúàðùù àìà ,äìéì ïåùéàá êìîä ìà àåáì
ìàùù äòùá øöçá ãîåò äéä àì ,[äøåùä úà äì÷ì÷
ãçàì íéàøå÷ åéäù àøáúñî éæà ,'øöçá éî' ùåøååùçà
åìàåù êìîä äéäå ,äòùä äúåàá íù åéäù íéãáòä
åéúåâùä éôì äðåò äæ ãáò äéäå ,''åëå ùéàá úåùòì äî'
äéäù ì"úà óàå ,åá àöåéëå äðúîá äãù åì ÷éðòäì ¯
äìôùä ììë äæá äéä àì íå÷î ìëî ,ïîä úöòë áéùî
øöçì òéâé ïîäù ááéñ úåáéñä ìë ááñî ,ìáà ,ïîäì
àîø àøâéàî ìåôé íùîå ,ùîî 'åðîæáå åúòá' êìîä
.íîåøúäì ìàøùé ïø÷ äìéçúä æàîå ,àú÷éîò àøéáì

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 åúåàמג,

äéä àì ,äùòî úòùá åìåîâë åì íìùî äéä åìéàå
äøö úòá åì øæåòמד.

והסיבה הישועה  דרך את הקב"ה  לו הגין מקודם  שנים וכמה כמה  שכבר והרי ממות', להינצל  סבה לו ויהיה ההם ,

לחיים . להצילו

בגמ 'מב. טו :)איתא המקום(מגילה ירגיש אולי אומר מנסיא בן שמעון רבי וכו', המן את  שזימנה  אסתר  ראתה 'מה

' רש "י, ופירש  נס ', לנו בכבודי ויעשה ולזלזל  זה רשע להחניף צריכה  שאני היא,ירגיש רבתי תימה  ולכאורה .'

ולזלזל לרשע להחניף צריכה  שהיא זו ב'טענה' אלא נס  ולעשות הגזירה לביטול  רחמים לעורר זכות מצאה שלא

ואין  הוא אמונה 'א-ל  הקב"ה  כי אלא, הלזה. הקטן הדבר יוסיף  ומה  יתן מה ח"ו זכות שום  אין אכן ואם  בכבודה ,

משפט ', דרכיו כל  כי 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

אפילומג. המוקדם את איחר  ולא המאוחר  את הקדים ולא מדוקדק  בחשבון  הישועה  את הכין שהקב"ה והיינו

כמימרא. ישראלברגע בר לכל  נפלא לימוד  ענין ומכאן  על  תפילות הרבה כ"כ  שפכתי כבר לאמר , יתאונן בל  ,

טובה תוצאה כל  רואה אינני מדוע  לבוא, ישועתי קצה  נראית לא ועדיין הרבתי, טובים מעשים  הרבה  כ"כ פלוני,

כי וכיו"ב, והסגולות הטובהמהתפילות נתרבית כמה  ותראה  יום  יבוא  הנכון, וזמן לעת ומצניען סופרן  הקב"ה  אדרבה 

זו ... המתנה  בעד  עליך  הבאה

בצערמד . הרגיש  וכאשר  שנתו , באמצע  פרעוש  שעקצו זי"ע  הק' הבעש "ט  מרן תלמידי מגדולי באחד  מעשה

נשפכו המים  ורוב פיה , על  נהפכה ידים לנטילת למיטתו  סמוך שהכין והקערה ממיטתו בבהלה  קפץ  העקיצה 



פורים - הפרשה àëבאר 

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 äæéàמהúàæä 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)àìà 'óåñ íé úòéø÷' ïéòë

åñéðá øéëî ñðä ìòá ïéàù.åù÷éá ùøúå àðúâá ïëå
íðåöø úà êôä ä"á÷ä êà ùåøååùçà êìîá ãé çåìùì

,õòä ìò íúåà åìúåéãë äæ ìëåúåðåøëæä øôñá áúëéù
åøëù ìò àåáé úòä àåááå êìîä úà ìéöä éëãøîù
òéâäá 'àåää äìéìá' ïë åîë ,ïîä úìôùä íò ãçé

ïéëä øùà õòä ïéðòá êìîä íò øáãì òùøä ïîä
êìîä éðéòá éëãøî úà úåæáäì äöøå ,÷éãöä éëãøîì

,åá ãé çåìùìåì¯à ìòô àéää úòá à÷ééãúåðø÷ íéøäì
úà áéëøäì ïîä çøëåäù ¯ íéòùø éðø÷ òåãâìå ÷éãö
åúååàâù äòùá à÷ééã àìà ãåò àìå ,øéòä áåçøá éëãøî
éðà øçîì íâå' øîàì øàôúäå íé÷çùì äúìò ïîä ìù

'êìîä íò éåø÷(áé å),åúãåòñá åîò áùéìêôäð æà
íùîå ,ìëäìëáù äòøä åúøéæâ íâ êë .åúúéî ìà êìä

âåøäì ãéîùäì úã ïúðéú øéòå øéò ìëáå äðéãîå äðéãî
øùà àåä êåôäðå äìèáúð íéãåäéä ìë úà ãáàìå

íäéàðåùá äîä íéãåäéä åèìùé(à è øúñà).

לב  לנשברי  ה' קרוב - לה  אין כי

àúéààøîâá(.æ äìéâî),íéîëçì øúñà íäì äçìù'
äùôéç éëå ,øåàéá êéøö äøåàëìå .'úåøåãì éðåáúë
äðîî øàùéù ¯ ø÷éå ãåáë äîöòì óéñåäì ú÷ãö äúåà

,øîåì ùé øùôà êøãáå ,úåøåãì úéøàùå íùøúñà éë
,íàîå áàî äîåúé äúåéäá áöîä ìôùá äúéäêøãáå

óåñáìå ,úåìôùá øàùéú ãéîúù äàøð äéä òáèä

גחלים שהיו  והבחין קרה, מה לבדוק ממיטתו ויצא הכד, בתוך שנשארו  המים שארית עם ידיו נטל  מיד הארץ , על 

כל את ומכלה בהם  אוחזת האש  היתה הגחלים את ומכבים נשפכים המים  היו  ואלמלא לבגדיו, סמוך לוחשות 

מיטתו גבי שעל  הבית שקורות הבחין למיטתו חזר כאשר  ויהי עמו, שעשה הנס על  להקב"ה  הודה  ובלבו הבית,

זה . אחר  בזה הקב"ה  עמו שגמל  הניסים  שני על  להקב"ה הודה עתה ריקה. המיטה  שהייתה  הוא גדול  ונס נפלו

שחי  מי כי האמונה , בגלל  לכך  'זכית ואמר הבעש "ט נענה עמו , שאירעו הניסים  שני על  הבעש"ט לרבו סיפר  למחר

שמראים זוכה אזי הוא, פרטית בהשגחה  הטבע  כל ואף מאליו , המתרחש דבר  שום שאין ויודע בהקב"ה, באמונה

שפיר מצבו כשאין - השינה מתוך אף  ייאמר, ולדידן השמים ', מן ניסים הם עמו המתרחשים  המעשים שכל  לו

פרעוש  אם  כי רואה ואינו לו)עליו, הדומה  'אדם' בהשגחת (או להאמין יתחזק  שנפלו, ביתו וקורות שנשפכו מים שעוקצו,

מפורט וחשבון מיוחד טעם  ויש הסיבות, כל  מסבב יתברך הוא שרק  בהשי"ת ויבטח מדוקדק , בחשבון שהכל  הבורא

בעולם . המתרחשים ומקרה  דבר לכל 

זי"ע מה . 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 



פורים - הפרשה באר  áë

úà äìéöäå ,ñøôå éãî úëìî úéùòðù ,äëøã 'ä çéìöä
íééçì úåîî ìàøùé ììëéðáì òéãåäì äúöø úàæå ,

ìëá å÷æçúéå ,íìåòì åùàééúé ìáì íäéúåøåãì ìàøùé
ùàøì òéâéå äìòúé éùå÷ä é"ò äáøãà éë .àåäù áöî

øääמו'íéîëç éúôù'á øàéá êëå .úåà äìéâî 'ñîì äçéúô)

(äë'îâá àúéàã àäá(.èë àîåé)'íéñéðä ìë óåñ øúñà'
ì"ø' ¯,ñð åì äùòéù íå÷î ãåò ïéàù òéâî íãàäùë

ïéò óøäë 'ä úòåùéá çèáéå øúñà äùòî øåëæé.'

àúéàùøãîá(æ å ø"úñà)ìàøùéì ä"á÷ä íäì øîà
íúøîàå íúéëá íúà(â ä äëéà)ïéàå åðééä íéîåúé

àì éãîá íëì ãéîòäì ãéúò éðàù ìàåâä óà íëééç ,áà
áéúëã àåä àãä ,íàå áà åì äéäé(æ á øúñà)äì ïéà éë

ì"øäîä øàéáå .íàå áà(ùãç øåà)ì"æå(éåðéùá)ìèáìå .
äðåéìòä äìòîä ìà úåìòúäì êéøö ÷ìîò ìù åçåë
àöîðù éîå íåúé ÷ø úàæä äâøãîä ìà òéâé àìå ,ãåàî

áéúëãë ,áöîä ìôùá(åè æð 'éòùé)ïåëùà ùåã÷å íåøî éðà
.çåø ìôùå àëã úàêë éðôîå ,íéìôù äéáâî ú"éùäå

äìòîì íàå áà éìáî äîåúé äúéäù øúñà úà äéáâä
ïîä úâøãîîåøîà øùàë êëéôìå ,(é"ðá)åðééä íéîåúé

áæåò ä"á÷ä ïéà ,äáøãà ,ä"á÷ä íäì øîà ,áà ïéàå
ãéîòà øùà ìàåâä ¯ íëééç êëìå ,íéàëåãîä íéìôùä
äìòî åúåà äéáâî ú"éùäù éðôî ,íåúé äéäé éãîá íëì

ïîä ìò øáåâ úåéäì ,äìòîמז.

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 ¯ 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

כגדול  קטן  דבר כל חשיבות - קומצא מלא

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
,àéîã¯ 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 ¯ àéîã àîå÷øò ÷ø
àøîâá é"ùøéôù åîë ïéñðåëî(:çë äìéâî).ë"éôòàå

øôñá áúëð(äìéâîá)øáã äéä åìéàë 'éëãøî øåáòéå'
ïåáùç éãéì àá ìëä éë úåøåäì ¯ ìåãâøáãå .ì"ëò ,

.øúåîì êà íééúôù

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 íéàøåîàåמח,
ùøãîä éøáã é"ôò øàáîå(ä é ø"úñà)øéáòäù äòùá'

,øéòä áåçøá êìîä ñåñ ìò áåëø éëãøî úà ïîä
øîåà äéä äî òùø åúåà(ç¯æ ì íéìäú)éúøîà éðàå'

éøøäì úãîòä êðåöøá 'ä ,íìåòì èåîà ìá éåìùá

לבת'מו. 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 

בגמ'מז . 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 

כט .)בגמראמח. 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

גופא. זה חג בדיני ואף  בברייתות נשנו שדבריהם  תנאים  מהם שהיו ומכאן שילת', בר שמואל 



פורים - הפרשה âëבאר 

äòù äúåàáù åðééä ,'ìäáð éúééä êéðô úøúñä æåò
äãåäå äøéáì âéäðî ùéù äáåè äáùçî åáìá äìôð
åéäù áåèä é÷ìç åá åøøåòúð äæáå ,ú"éùäî ìëäù
äøáò ïë ìòå ,åéúåîöòî òøä ãøôúðå ,åáø÷á íéðåîè
éöéáøî åðîî åàöéå ãçà ìåâìâ øçà åéàöàöî àîäåæä

.íé÷éãöå äøåú

äæîåàøåð òø áöîá àåäùë óà ,íãà ìëì ãåîéì
øåáéãå äâä íåù åéðéòá ïè÷é ìà ,ì"çø ãàî

äáåè äáùçî åìéôàåמטìò 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 øáãìנ.

úîàá,åøîàíãàä úà ìáìáì ,'ïîä' ìù åëøã åæ
àåäùë àìà êøò åì ïéàù áåùçì åàéáäìå

éøîâì 'íìùåî'נאøéçî åøôñá à"îøä øàéáù 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

'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 åëãéãנב.

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

זי"ע מט. אברהם ' ה'בית  הרה"ק מבאר זה זכור)בדרך את (ד "ה  אמחה  'מחה הקב "ה שאמר  אחד מצד  שמצינו מה 

השמים' מתחת  עמלק  יד)זכר בני (יז על מוטלת זו מצוה שמלחמת - עמלק' זכר  את 'תמחה כתיב  ומאידך ,

בזה , נרמז בזה "ל , ומבאר מזהישראל , ישכח  ואח "כ  בתשובה  לחזור ורוצה  טוב הרהור יהודי איש אצל  אלכשעובר ,

דלתתא באתערותא תהיה עמלק זכר למחות  שההתחלה ית' רצונו זה  כי  רוחו, לויפול  יעזור ומיד  יהיה , שלא  איך 

עמלק .השי "ת  זכר  את  אמחה מחה דלעילא, באתערותא

אומנתונ. 'כך אלא גדולים, דברים על מיד האדם את מפתה  שאינו  הרע  היצר של  שדרכו  כשם  תחכמני, ומאויבי

ועובד' והולך  ע "ז עבוד  לו שאומר  עד  כך עשה  לו אומר ולמחר כך עשה לו אומר  היום הרע , יצר קה :)של  ,(שבת

רח"ל , לע "ז לבסוף שיביאוהו  קטנות פעולות של  בערכם מכיר זה יצר שאף  השי "ת והינו את לעבוד ניקח -וממנו

הטוב . לתכליתו  שיבוא סוף  דרגא, בתר דרגא קטנות, בפעולות ההתחזקות ידי שעל 

לי 'נא . 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

הורג נב . 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,



פורים - הפרשה באר  ãë

íéùîúùî úøùä éëàìîù ïåùì ,äáç ïåùì ,äàéø÷
øîàðù ,åá(â å äéòùé)éàéáðì ìáà ,äæ ìà äæ àø÷å

øîàðù ,éàøò ïåùìá ïäéìò äìâð íìåòä úåîàøáãîá)

(ã âëéùåãéç'ä ÷"äøä øàéáå .'íòìá ìà íé÷åìà ø÷éå

ויהי אחריו, לדלוק  והתחילו בעגלתו נוסע  כשהוא חיילים כמה בו הבחינו אחת הרעהפעם אליו שכלתה  כראותו 

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

ולהתעטף - בגדיו להחליף  לו הורה  ביתו, אל  להכניסו הסכים הלה  אחר, יהודי של  בית על  ודפק  האיש המשיך

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

גי  לאידך אך  רעה , פגיעתה  כי ברגליםברוסי', הרכבת על  עלה  ברירה  בלית המלך, של  פקודתו שיפר למי לו אוי סא

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

ואל המנוחה אל  כולם הגיעו הצלתי בזכות כי רוסי'. מדינת תושבי כל שהצלת האמת אך פרטי, אחד  איש שהצלת

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

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



פורים - הפרשה äëבאר 

,'äðëä' àåä åðééðòù 'äàéø÷'ä úåòîùî ò"éæ 'í"éøä
äùî àìà ,íåàúô òúôá ä"á÷ä äìâúð àìù øîåìë
òùøä íòìá ìöà úàæ úîåòì ,åîöò ïéîæäå ïéëä åðéáø
àìà äðéà ïë ìòå ,íãå÷î äðëä àìá úåìâúä äúéä
äúåàî äùåã÷ã àîåùéø äæî øàùð àìù ¯ 'éòøà' øáãë
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 ¯ '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 äðëääåנג.

êëåäåöî úééùò ìëå äùåã÷áù øáã ìë ïééðòì àåä
äúàø÷ì äðëää ÷ñò úà íéã÷äì êéøöùנדåîëå ,

'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 óñåðנהøàåáî
'íãà ééç'á(äë óéòñ çñ ììë)äåöî øîåù ,ì"æå ,

ì"ø ,òø øáã òãé àìåæéà úåùòì äöøéùë áéåçîù
øåîùéù ÷ø íåàúôáå ïåæôçá äúåà äùòé àì äåöî

ïéúîéå[àé æì úéùàøá ¯ øáãä úà øîù åéáàå åîë]

במגילהנג. כא)כתיב זי"ע(א אהרן' ה 'בית מהרה"ק  איתא ממוכן ', כדבר המלך המלך)'ויעש  ויעש ד"ה סט . מה(ב"א  ע"פ 

במגילה  שנזכר מקום דכל  'ויעשהמלךשידוע  פירוש וזהו הקב "ה, המלכים  מלכי למלך היא הפנימית  הכוונה 

היו"ט המלך' מן  ולקבל ליהנות לאדם נותן  מצווה )שהקב"ה  מכל  עצמו(וכן את מכין שהוא מה  כפי היינו  ממוכן', 'כדבר

טוב היום יבוא  .בטרם 

יעמוד  ומי אחר, לרבי ילכו שלא אנשיהם  על  מקפידים  שהיו הקודמים מהצדיקים  יש  הנה כי נוסיף , צחות בדרך

המהרי"ד  הרה"ק  אל מחסידיו אחד נסע  שפעם  זי"ע, מראזוודוב הרה "ק אצל  שהיה מעשה וכגון קדושים. בסוד

לפני  להתנצל החסיד הלך מראזוודוב, להרה "ק ונודע  מגוריו, למקום  הסמוכה  בעיר לשבות שהגיע בעת זי"ע  מבעלז

רגליך  שיהיו עדיף להבא הרה "ק, לו  נענה  הרבי... אצל  היה ראשי אבל  המהרי"ד  אצל  היו  רגלי אכן באמרו , רבו,

מאד  ראוי  אבל בפורים , עומדות לא עוד הרגליים  אמנם  פורים, ערב הגיע  ייאמר, ולענייננו  בבעלז... וראשך  כאן

הרגליים, את יכניס לפחות הראש את שאיבד ומי הראש ... את לאבד שלא והעיקר  בפורים, שקוע  יהיה כבר שהראש

וכיו"ב . תהילים  באמירת כהכנה , טוב פעולות איזה יעשה והיינו ,

הובא נד . 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  לילה(מערכת בכל  ומפורד, מפוזר בטבעו שהיה  אחד לאדם

מפריע הדבר והיה  ובוהו. בתוהו  טובע שהיה עד ולכאן לכאן בגדיו  את מפזר היה  הלילה לשינת יצועו על  בעלותו

והיה בגדיו, את מוצא היה לא פעמים מאה הבית את מסובב היה שלא עוד כל  כי משנתו, קומו בעת ביותר  לו

ויכתוב וקולמוס  דף  לידו יקח  לילה  שבכל  טובה עצה  הלה ייעצו ידידו, בפני לבו  שפך פעם לעבודתו. בבואו מאחר 

הפוזמקאות  את השולחן , על  הנחתי כתונתי 'את כתב הראשון בלילה עשה , וכך ודבר , דבר כל  הניח היכן בפרטות

לקח יום של  בבקרו  לישון. ושכב  במיטתי' הנחתי ראשי 'את מכתבו את וסיים בגדיו, כל  את כתב וכך הספסל', על 

במיטה', הנחתי ראשי 'את  בפתק כתוב מצא לאחמ "כ  בגדיו, כל  את מצא דקות כמה  בתוך ואכן בידו הפיתקא את

ומייל  זועק  החל  עצמו , את ולא ראשו  את לא מצא ולא למיטתו האיש  וואופנה קאפ... מיין איז וואו איך... בין  וואו

איך ... ראשי...)בין היכן אני ... מכל(היכן ועניינים  הכנות מיני בכל  הם  שמרבים שאף הבריות, של לדרכם מוכיח  זה  משל 

ראשי. והיכן אני היכן זועק  הנו  מעשה  ולאחר מפסידים . הם הרי הפנימית הנקודה  עיקר את הראש' 'את מקום 

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'

הפסוקנה . לפרש  זי"ע  הגר"א אמר  ב)וכבר ו  פירשו(ישעיה  דהנה  לפניו', ונחיה  יקימנו  השלישי ביום  מיומיים  'יחיינו 

ג)חז "ל  נו  הרי (בר "ר וקשה , שכרה', מתן אוכלים שישראל  שם על  - 'מאכלת העקידה של סכין נקראת מדוע 



פורים - הפרשה באר  åë

(äúàø÷ì ïðåëúîå äôöîù øîåìë ¯ '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

íéøåô éðôì íéîéíãàä ìëåé íäáù ¯ äìáâä éîé 'âë
áâùðä íåéì ïîåæîå ïëåî àäéù éãë éåàøë ïðåëúäì

äæä ìåãâäåנו.

ליכא' עלמא בהאי  מצוה  לט :)'שכר אל(קידושין עצמה,, יצחק עקידת  של  מפירותיה אוכלים  ישראל בני אין ודאי א

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

לזכור נו. 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 תשרי)וכבר אלול  מאליהו להתרפא,(מכתב 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'

בשאלתי  נפשי על  ולהתחנן ונצורות גדולות בעצמו בו לפעול לאדונינו  היום קדוש  כי בקטנות, הדרך דהיינו -

בבקשתי. ועמי

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
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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 äìéçúîנז.

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 ¯ íää íéîéá ìàøùé éðá ìò åøáòù
úéðòú ìáà ,ùã÷îä äðáð àì ïééãòù åðòùåð àì ïééãòå
,äîçìîì íúàéöéá øúñàå éëãøî éîéá åðòúäù åæ
íéãåäéä åèìùé øùà àåä êåôäðå ¯ äîçìîä äøîâð øáëå

.äàá àéä äîì åæ úéðòú ë"à ,íäéàðåùá äîä

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 éãëנח

äùòù åîë åááì ìëá 'ã ìà áåùéå äðòúé øùàë
,'íää íéîéáàåä úéðòúä úòéá÷ íòèù ,ïéãîì åðéöîð

ùéøùäìåðáéðá úåáìá äáåùúäå äìéôúä çë úà
ä"á÷ä òîåù øåãå øåã ìëáù åòãéå åøëæéù ,ìàøùé
ìëáå úò ìëá íéîçøá ìàøùé åîò äô ìë úìéôúì

.'úé åéìà íéáù íà äòù

ùéåøúñà úéðòúì íòè ãåòïøîì 'ãéâî'ä äìéâ øùà
'óñåé úéá'ä'øùéä á÷'ä àéáäù éôëå ,(æ"öô).ì"æå

'åúìçð ïäù ìàøùé ìò ãéîú àåä ä"á÷ä úçâùäù
øëù ïìéçðäì éãë í÷éãöäì õôç àåäå ,äìåâñ úãòå

,á"äåòì áåèìàøùé úåéäì [øãàá] ã"é òéâîù íåéáå
ïîäá ä"á÷ä äùòù ñðä ó÷åú ìò åá íéùùå íéçîù

צדדיים) ענינים ושאר  לנוהתחפושות אין לפניו, בתפילה  נעמוד  ושלא  הזמנים  את כראוי ננצל שלא  העיקר  מן להסיחנו 

מאד עד ממנו  ולהזהר  בנכלותיו להכיר .אלא

את נז . הבין האם  אותו  לבחון ורצה ה'חשבון' חכמת  בנו  את שלימד לאחד משלו, נשא חי איש  הבן לענין, מענין

ומת, אחד בציפור חץ  וירה  איש  ובא ציפורים עשרה כאן היו באם לי, נא הגידה  האב , אותו שאל לכן הלימוד ,

כן  תאמר  מדוע  האב שאלו  אחת... ציפור שנשארה  הבן השיב עתה , נשארו  ציפורים)כמה תשע שנשארו  אמרת ,(ולא

הציפור עם אלא הבית' ה'בעל  נשאר  ולא הירייה, קול  את כששמעו  ברחו הציפורים שאר  כל  שהרי הילד, הסביר 

שנות ובזה וזהב, כסף  כגון מתים' 'דברים  אחר ימיהם כל  ירדפו אשר  רבים כי והנמשל , 'בורחים'חייהםהמתה...

ופורחים ...

חשובים שהם שיתכן אף 'מתים', בדברים  לעסוק שלא מאד יזהר ונשגבים, נעלים לימים ההכנה  בעת ייאמר, לדידן 

דברים אחרי לרדוף  אפשר  איך לעצמו  ויאמר העיקר... את בזה שיאבד וח "ו יבין... והמבין המה , 'מתים ' מ"מ  אבל 

אדירים כוחות לנו כשיש  וכו')אחרים, הבורא אל להתקרב  גזירות, לבטל למלך , ...(לאמור 

שאמרנח. כמו הגון, אינו אם וגם  הפשוט איש תפילת את אף שומע  הקב "ה כי תפילה , של כוחה גדול  כי ודע,

ה רפויה, בפ "ה פה' כל  תפילת שומע  אתה  'כי - זי"ע  מפרימישלאן מאיר רבי 'פע 'הרה"ק כמו (מלשון נשמעת

ומיאוס) ללמדנו ,זלזול 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

היא  מפורשת מצוה והרי אלו, ותפילות לבכיות יש 'ערך' מה  לכאורה  כי זצ"ל  קנייבסקי הגר "ח שהקשה  ושמעתי

להשמיענו חז "ל  באו  גופא הא אלא אגג, את להרוג מפורש  ציווי והיה  עמלק , של  זרעו  את למחות התורה עדמן

התפילה היא  קשה  אך עמלק, מלך  אגג של זרעו  את למחות  ה ' רצון  הוא שכך  שהגם  מגעת, תפילה  של  כוחה  היכן

ובעצמו בכבודו  אגג אלא אינו  המתפלל אם  ואפילו נגזר, אשר את ...המבטלת
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æà ìàøùé éàðåù øàùáå åéðááå òùøäúàø÷ð àéä
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 ,'ïîàנט.

ïëå,äìéôú ìù äçåë åðì òéãåäì àéä 'äìéâîä úàéø÷'
ä÷æçä ãé åøôñì äîã÷äá í"áîøä áúëù åîëå

(úååöîä ïéðî óåñá)éãë ,äúðåòá äìéâîä úåø÷ì åðåöå'
äéäå åðì äùòù úåòåùúå ä"á÷ä ìù åéçáù øéëæäì
úåøåãì òéãåäì éãëå ,åììäìå åëøáì éãë ,åðúòåùì áåø÷

,íéàáääøåúá åðçéèáäù äî úîàù(æ ã íéøáã)éîå
'åéìà íéáåø÷ íé÷åìà åì øùà ìåãâ éåâס.

êëåùøãîá àúéà(âé æ ø"úñà)äòù äúåàá .ì"æå
úà ãáàìå âåøäì ãéîùäì òùøä ïîä éîéá äøéæâä äøæâðù)

(íéãåäéä ìëúåáà ìöà äìäáá áåèì øåëæ åäéìà õø ,
éúî ãò ,íäì øîàå ,íøîò ïá äùî ìöàå ,íìåòä
ìò íéçéâùî íúà éàå ,äðéùá íéîåãø íìåòä úåáà
äîçå úøùä éëàìî éë ,äá ïééåøù íëéðáù äøöä
íåøîä àáö ìëå õøàå íéîùå úåìæîå íéáëåëå äðáìå
,íéçéâùî íëðéàå ãâðî íéãîåò íúàå ,øøîá íéëåá
ìàøùé åðäðù éðôî íäì øîà ,äî éðôî ,åì åøîà
íäéìò äøæâð úàæ øåáòáå ,ùåøååùçà ìù åúãåòñî
åì åøîà ,íøëæ úà ãáàìå íìåòä ïî íúåìëì äøéæâ
ä"á÷ä úã ìò åøáò íä íà ,á÷òéå ÷çöé íäøáà
åäéìà øæç ,úåùòì íéìåëé åðà äî ,íúøéæâ äîúçðå
úãîò íéîòô äîë ,ïîàð äòåø éà ,äùîì åì øîàå
,'åëå úéçùä éúìáì íúøéæâ úìèáå ìàøùéì õøôä ìò
øîà ,øåãä åúåàá øùë íãà ùé íåìë ,äùî åì øîà

,åòéãåäå êì åì øîà ,éëãøî åîùå ùé åìãåîòéù éãë
íäéìò íéîçø ù÷áðå ïàëî éðàå äìôúá íùî àåä

ä"á÷ä éðôìúøâà äáúëð øáë ,ïîàð äòåø åì øîà ,
äîåúç àéä èéèá íà äùî åì øîà ,ìàøùé ìò äééìë
àåä äéäù äî äîúçð íãá íàå ,úòîùð åðúìôú
åðéáø äùî åì øîà ,äîåúç àéä èéèá åì øîà ,äéäéù
àãä ,éëãøîì òéãåäå êìä ãéî ,éëãøîì òéãåäå êì

áéúëã àåä(à ã),äùòð øùà ìë úà òãé éëãøîå'

היהנט . 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 

זצ"ל ס. מבריסק הגרי"ז  ביאר הרמב"ם  דברי פג)לפי עמו' הגרי"ז קריאת (פניני אחר  יעקב ' 'שושנת בפיוט שאומרים מה

בך' החוסים  כל לנצח יכלמו ולא יבושו  לא קוויך שכל  'להודיע להאמור המגילה אמנם להכא, עניינו  מובן אינו  (ובפשטות

בהשי"ת יובן) והחוסים הקווים  וכל  אליו, שוועם בעת ישראל  לעמו עונה  שהקב"ה לדעת קריאתה , מצות  תכלית שזו ,

בתהלים רש "י וכפירוש  יכלמו, ולא יבושו  כג)לא שחסינו(לד  אשמנו  לאמר יתחרטו לא - בך החוסים כל  יאשמו 'ולא

שאף פירוש הקב"ה .בך', על יהבו  את והשליך שבטח  מה  על  יתחרט לא אחד



פורים - הפרשה èëבאר 

'éåì úùåã÷'ä êéøàäå .'åéãâá úà éëãøî òø÷éå,íéøåô)

(úéùéìù äùåã÷ïàëî ãåîìììù íúìéôú çë ìãåâá
êìîä úòáèá äîúçðå äáúëðù äøéæâ óàù ìàøùé
úéúéîà ä÷òæå ä÷òö é"ò äìèáìå äòøå÷ì øùôà

áìä ÷îåòîסא.

áâà,åðãîì àçøåàäæä íìåòá äìôú éãé ìò ÷øù
,úåøæâä åìèáíéòåø äòáùä ìë àäãàì

ä÷éúîäì åçéìöäìù åçåëá íà éëììôúäù éëãøî

äæä íìåòá íäéìòäøâç äøåúäù äî ìéòåä àì ïëå ,
åáøä úåáàäå [íù ùøãîä úìéçúá øåîàë] ÷ù
úìéôú éãé ìò ÷ø éë ,ïåéìòä íìåòá äìôúá åøéöôäå

ìàøùé ììëäæä íìåòáìèáìå úåòåùé ìåòôì øùôà
úåòø úåøéæâסב.

íâåàìå ,íéøòùä ìë åéðôá åìòððù 'äàåø' øùàë
àìà íéîåúçå íéøåâñ 'äçìöää éøòù'ù àéòáéî
àìå úåáø íéîòô ïðçúîå ãîåòù ,äìéôúä éøòù åìéôà

לבקרסא. הלך פרעשבורג מתושבי  יהודי איש  אשר  זי"ע , סופר' ה 'כתב הגה "ק  אצל  היה  אשר המעשה דבר  נודע 

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

וטען זי"ע  סופר' ה'חתם הרה "ק אביו אליו  נגלה בחלום, והנה מושבו, על  ונרדם בישראל ,חולשה כזאת היתכן כנגדו,

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 ', כולםב'עולם  ויזעקו 

הקב"ה . רחמי לעורר  הצליחו ואכן גדול , בקול 

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"עסב . 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

בש נכתב  אשר 'כתב כי ודעו, הטבע, בדרך  שילכו היינו  - המלך בטבעת 'ונחתוםוחתמו תפלה, ע"י היינו - המלך ' ם

זה על  להשיב ', 'אין  ג"כ הטבע עם - המלך' להוושע .(התפילה )בטבעת ויכול ח "ו קטרוג להיות יכול  אין



פורים - הפרשה באר  ì

éàãåáå ,ììôúéå øåæçé àìà åáø÷á åçåø ìåôé ìà ,äðòð
ì"æç éøáãî ãîìå àö .åäðòéå ì¯à òîùé(:áé äìéâî)ìò

÷åñôä(ä á øúñà)åîùå äøéáä ïùåùá äéä éãåäé ùéà'
éëãøîïá éòîù ïá øéàé ïá'ùé÷¯ùé÷äùéøòù ìò

éëãøî ìù åúìòî ø÷éò äøåàëìå ,åì åçúôðå íéîçø
ïá' øîåì êéøö äéä ïë íàå ,íéîçø éøòù åì 'åçúôð'ù

'çúôéïá' åè÷ð òåãîå ,'ùé÷åúìåãâ ìò åðãîìì àìà ,
,äøéæâä çëåðì ùàééúä àìù éëãøî ìùìë òãéù óàå

êåúî ,íéîçø éøòù ùé÷äå ãîò íå÷î ìëî ,äùòð øùà
äìéôú ìù äçåëá äðåîàäסגúà ìèáì äãîòù àéäå ,

.åúìåãâ àéä àéäå ,äøéæâä

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

'ù ò"éæ '÷ä é"øàä ìù åðåùìëåäúéä 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 åæסד,
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' ¯ ùøãîä éøáã ìò åìàùù éîì

øîàðù ,íéìèáð åéäé àì íéøåôä éîé íéìèáè øúñà)

(çëàì íøëæå íéãåäéä êåúî åøáòé àì íéøåôä éîéå

כאשרסג. העולם , מדרך הנה כי ב'מגילה ', שנכתב וכמו הנס  בסיפור  ההתבוננות מתוך ללמוד  יש פלאות פלאי

עושה הוא וראש  תחילה הרי החובות, בסבך כשתקוע  או  הגוף  בריאות בענייני צרה לאיזה  האדם  נקלע

אמנם ה 'השתדלות'... להצלחת בתפילה  נעמד כך ואחר חסד, ובעלי לעסקנים פונה או  ברופאים דורש  'השתדלות',

עמו, היתה אחרת רוח  הצדיק 'לבואמרדכי המלכה לאסתר  לומר שלח  אח "כ  ורק ומרה , גדולה  זעקה  זעק שבתחילה 

המלך היטבאל ידע הצדיק מרדכי כי טעמא, והיינו  עמה', על  מלפניו ולבקש  לו מועילהלהתחנן ההשתדלות שאין

לעזור  יכולה  תפילה  ורק זהכלום  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, גזירת אלא

'סד . 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  -

ומדי' פרס  למלכי הימים דברי ספר על  כתובים הם 'הלא המגילה בסוף כתיב  ב)הנה י רבי (אסתר  הגאון הק ' ,

יכול המגילה , כל  את שקראנו אחר  כי ביאורו, אלא כתבו, ולמה הזה, מקום' ה'מראה  מהו זצ"ל , אברמסקי יחזקאל

'געשיכטע ' איזה  עכשיו שקראנו הדעת על  היסטורי)לעלות הפסוק (סיפור אומר זה על  תקפו', מעשה  חפץ'וכל אם 

- היסטורי בסיפורי ומדי',אתה פרס למלכי הימים  דברי ספר על  כתובים  הם  למצוא 'הלא  תוכל  שם  לשם, לך לך 

עכשיו, קראנו  היסטורי' לא אנו אבל היסטורית, יחזקאל)'געשיכטע ' רבינו בכל(פניני המתחדשים  ניסים מעשה אלא

שנה .

שאמרו לקמן)כמו מובא המשנה (הבעש"ט , לשון יז.)על  את (מגילה  שקורא יצא', לא למפרע המגילה  את 'הקורא

שאז  מעשיות, סיפורי כדרך בעבר)המגילה  - נסים,(למפרע  נסיםנעשו לנו עושה  השי"ת אשר לבו על מעלה  ואינו 

יצא . לא - הקריאה  בזכות ודור דור בכל  ונפלאות

זי"ע סופר' ה'חתם  הרה "ק מרמז יג :)וכעי"ז  הם(מגילה הנשה שכל  ישראל  בני על הלשין שהמן הגמרא דברי על

ומה לעצמם , שבדו  'חגאות' לזמן מזמן להבדיל  יש  לנכרים גם בהרי וק' היום', פסח היום 'שבת ואומרים  מכריזים

להם אירע שעתה כמו המועדים, את  'חיים' שהם מה המן את הכעיס  כי  ביאורו, אלא ישראל , בני על  תלונותיו

הקדושה . צד את ביותר ומגדילים אחרא. הסטרא את מכעיסים  כאלו חגים מהצרה , ניצלו כעת ממש והם  הנס ,



פורים - הפרשה àìבאר 

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

øîàù àåäå ,åæ äãâäá ãåò íéôñåð íéøáãøîà íù å
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
åîëå ,íéðîæä ïî ãçàá íìåèéá àèçä íåøâé àìù

áúëù(å á äëéà)ìáà ,'úáùå ãòåî ïåéöá 'ä çëù'
íéøåôä éîéáçéèáäíéãåäéä êåúî åøáòé àì áúëã

,íòøæî óåñé àì íøëæåíåàùò ¯ óåñé àìå åøáòé àì
.äøäæà àì äçèáä'íëì úàæ äúéäå' íéøåôëä íåé ïëå

åìéôàå øôëé íåéäù ,íìåò ú÷åçì äéäúù äçèáä ¯
íåé øîàã àøîâá åúòãë ïàë éáø úòãå .åäåøîùé àì
,íéáù ïðéàù ìò ïéá íéáùä ìò ïéá øôëî íéøåôëä
'äçèáä àì ¯ 'äøäæà' çñôá øåîàä íìåò ú÷ç ìáà

áéúëã(ãé áé úåîù)íúøîùå åäåâçú íìåò ú÷åç
.íëéúåøåãì

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 ¯ øãàá â"éá åéä
íéîé ÷ø' ,øîåì êéøö àìà .íäéáéåàî åçðù íåéá ÷ø

æà åéäù íéñðä ¯ 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 ¯ äæä ïîæá àìà

àúù éàäáåסה.

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 íòסוíé÷éãö åøîàå .÷"äøä) §

(ãåòå ,ò"éæ ï'éæåøîòåãéä ììëä é"ôòú)(.æ úéðòäìúð éî
,íéàøåð íéøáãäå ,ìåãâá äìúð ïè÷ øîåà äåä ,éîá

ùåã÷ä íåéî øúåé äìåãâ íéøåôä úùåã÷ùסזáéúëã
äéáâ(àé á ìàåé)'åðìéëé éîå ãàî àøåðå 'ä íåé ìåãâ éë'סח.

הארוךסה . 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,

שהיו היהודים על  קאי אורה' היתה 'ליהודים הפסוק הלא הקריאה , קודם  התינוק את למול  צריך למה  דאל "כ  ההם ,

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'סו. 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"ע סז . מלובלין  הכהן צדוק  רבי הרה"ק  כתב בתיקוני)וכך  ואיתא ד"ה  א פורים שמות, צדיק  אומרים (פרי  וכן וז "ל , בשם,

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 

חברו את  שהמזיק  פשוט  זה  שהרי כפורים, מיום  יותר גדול  שפורים ק "ו צחות בדרך כתב  ישראל ' 'בינת בספר

לשלם חייב  כפורים מכפר)ביום היום פטור(ואין בפורים שמחה מחמת המזיק בהג"ה )ואילו  ס"ב ק "ו,(תרצ"ה  מעתה  אמרו

כפורים . יום  כמו  החטאים על שמכפר  שכן כל 

מגילהסח. במס ' והמן דאחשוורוש  במעשה  המדברת הסוגיא שבאמצע  הטעם ביארו י :)ובזה המימרא (דף נאמרה

הקדשים בקודש העדות שארון היינו המדה', מן אינו  ארון מקום מאבותינו, בידינו מסורת זה 'דבר  לוי  רבי של

לשם  עניינו ומה  הקדשים, קודש של חללו מיעט  ולא כלל  מקום  תפס שםלא דהביאו איידי אגב, בדרך נאמר  פשוטו (לפי 



פורים - הפרשה באר  áì

àìåäðúùé íéøåôéëä íåé ìù åúåäî ìëù àìà ãåò
ïåùìëå ,íéøåôä íåéë âðåò íåé úåéäì àåáì ãéúòì

÷"äåæä(íù)äéá àâðòúàì ïéãéúòã ¯ íéøåôë íåé'
'âðåòì éåðéòî äéì ééåðùìåסט.

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
úçà' àø÷ðå ,íéøåô àåä éðùäå ,'úàèçä íãî' åá
åéìò øôëé' íäéðùáå ,íãä ú÷éøæ àìá íâ 'äðùá

'íëéúåøåãì÷åñôá ä"ã øåëæ úùøô ,íéãòåîä ÷ìç åøôñá àáåä)

(ïøäà øôëå.

÷"äøäò"éæ áå÷èøåùèî ìàøùé éáøìàøùé çîùé)

(ã"ôøú úðù íéøåô ,áå÷èøåùèåð÷æ íùî àéáî
úìòî äìåãâ äæáã ,ò"éæ ïé'æåøî ìàøùé éáø ÷"äøä
÷ø øôëî íéøåôéëä íåéã íéøåôéëä íåéî íéøåôä íåé

íéáùì(â"ä à"ô äáåùú 'ìä í"áîø ò"òå :äô àîåé ïðáøë),
ì"æç åøîà íéøåôá éë áå÷èøåùèî ÷"äøä øàáîå

(.æ äìéâî)ïååéëîå ,'äèîì åìáé÷ù äî äìòîì åîéé÷'
¯ 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)ע,åðåùìëå ,
ïëå ,ìãáä éìá ùøåã ìëì úåðúî úúì åìá÷ äèîì

îéé÷éåàø åðéàù ïéá éåàø ïéá ìëì øôëì äìòîì åעא.

åæîøåèåéôá íé÷éãö äì(á÷òé úðùåù)íâå'äðåáøçøåëæ
ïåùìî 'áåèìïáøçáøçð äìéìçù éî óàã ,
éðçåøä åáöî ñøäðåáåèì øåëæäæä íåéáéøáã 'ééò)

(íéøåô ìàåîùעבà åìéôà ¯ ãé èùåôä ìë' åùøéô ïëå .
òèåùôíéèåùôáù èåùô éãåäé åìéôà åðééä ,'èðàä

,'ä ìà áø÷úäì äöåøå åãé èùåôä íéúåçôáù úåçôå

לוי) דרבי מימרות גדול ,עוד דבר כאן נרמז  ולהאמור ארון, ש'מקום  הענין עצם  וכל הברית, בארון  השגה  לנו  שאין דכשם

מעל גבוה  שהוא  הפורים  יום  בקדושת השגה  לו  שאין  לדעת  האדם  על כך אנושי, בשכל  נתפס  אינו המידה ' מן  אינו 

.גבוה

ברורהסט. המשנה שכתב ממה ללמוד יש  מגיעים הדברים היכן כח)עד ס"ק צ תפוס(סי' רדב"ז  בתשובת כתב וז"ל.

תיכף  היום אותו  יתפלל שירצה  יום איזה  במנין הצבור עם להתפלל  אחד יום רשות לו נתן  יחמיץשהשר ולא 

פורים . או כיפור יום  על להמתין ופורים ...המצוה  כיפור יום רק  אלא וכדומה , לר "ה או ליו"כ  קאמר ולא עכ "ל.

הוא ע. לו' נותנים  ליטול  ידו שפושט  מי כל  אלא פורים, במעות מדקדקים 'אין סופר', ה'חתם בדרשות איתא וכך

על בא הרשע המן גזירת שהרי  הגונים' 'אינם  של  במצב אז שהיינו אף השי"ת, עימנו  שנהג ולהחסד  להנס זכר

השי"ת. הושיענו זאת  בכל לצלם, והשתחוו  רשע ' אותו מסעודת 'שנהנו

הנשפעעא. השפע את בו לקבל שיוכלו קיבול ' 'כלי גם  ישראל עם  לבניו הקב"ה  נותן אלו  דבימים  עוד, שאמרו  ויש 

בדבריהם  כן ונרמז  הפושטבפורים, אפילוכל  אזי טוב, להיות קיבול ידורוצה הבית  לוזה שבכלנותנין  ואף  ,

מקום מכל  תחילה , מחט של  כחודו פתח בעצמו יפתח אם אלא האור מן ליהנות לאדם  אפשר  אי השנה  ימות

ולא  להתקרב, הרצון לאדם  יש אם רב שפע הקב"ה  משפיע  דלתתא אתערותא בלא שאף  היא הפורים  יום סגולת

הרחמים . אב אבינו מאת  גדול חסד וזה פגם , וללא בשלימות שיהיה זה רצון אחרי מדקדקין שאין אלא עוד 

משלוח לתת  העולם ומדרך  מנות, משלוח של  היום מצוות מקיים שהקב "ה נתבאר דהא להוסיף, יש צחות ובדרך

את  המקבל  יטול  כלל  שבדרך השנה, ימות כבשאר [דלא המקבל  אצל  הכלי את גם ומשאירים  נאים  בכלים מנות 

להם נותן מנות, למשלוח  - הפורים  ביום לישראל  שפע הקב"ה  בתת נמי והכי לבעליו], יחזיר הכלי ואת המאכל ,

בקרבם . האורות את ולהשריש לקלוט שיוכלו הכלים את יחד גם

באותועב. 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 

המי  אחד שהוא אותו מהללים הישיבה צוות וכל שלמים, מסכתות  על  נבחן וכבר  בהתמדה  בישיבה,ללמוד וחדים

למטה . ופרי למעלה שורש עשו הפורים ביום  שתפילותיו אם  כי לדבר  הסבר ואין



פורים - הפרשה âìבאר 

ìë àìà ,ù÷áîä úåäîá ïé÷ã÷ãî ïéà éë ,'åì íéðúåð'
ìåèéå àåáé äöåøäעג÷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 ïúåðåעד.

øáëåò"éæ àååàðéùî àâøù ìà÷æçé éáø ÷"äøä øîà
(ùéðéà áééç ä"ã íéøåô ìà÷æçé éøáã),ùé äæä íåéáù

íéðôìå éðôì ìåãâ ïäëì ùéù çåëä úà éãåäé ìë ãéá
.íéùã÷ä ùãå÷á'úîà úôù'ä áúë äæá àöåéëåíéøåô)

(æ"ðøúàø÷î ïë óéìéå(á æè àø÷éå)úò ìëá àáé ìàå'
áéúë íéøåô éáâ åìéàå ,ô"ëäåéá íà éë 'ùãå÷ä ìà

(æè ã øúñà)êìîä ìà àåáà ïëáå','úãë àì øùà
íéùã÷ä ùãå÷á 'ñðëéäì' øùôàùäúåà âéùäì ,øîåìë)

(äùåã÷äô"ëäåé åðéàù óà.

êëå'øôåñ íúç'á àúéàá ãåîò åð÷ óã à ÷ìç ,úåùøã)

(àìà ä"ã' áúëù,àåä ìåãâ áåè íåé íéøåô úîàáå
ìù è''åéî áåùç àåä ïåöøá äøåúä úìá÷ ïéðòì ïä

,úåòåáùíäéìò 'äôëù' ñðåàá åìá÷ úåòåáùä âçá àäã
ùåøååùçà éîéá åäåìá÷ øãä ¯ íéøåôá åìéàå ,úéâéâë øä

'ïåöøá'(.çô úáù 'éò),íééçì äúéîî äìåàâ ïéðòì ïäå

úåøéçì úåãáòî íéøöî úìåàâî éôè àåä÷éñîå ,'
íééñîåùåã÷å óéãò íéøåôã ,ïðé÷ìñ àäá íéðô ìë ìò'

'úåòåáùå çñôîעה.

÷"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 ,
,äçîùå äúùî íåé åúåà äùò äáåèì êôäðå íúáåùú é"ò

ì"æç åøîàù åîë(.èé÷ íéçñô)ïéçöåðù éîì ¯ çöðîì'
,äèîì ñðä åá íñøôúîù åîë íéîéä äìàå .'çîùå åúåà
ïúãåáòá íéðäëå .úåàìôðä íéøëæð íéîùá äìòîì êë
.ì"ëò ,'äìéâî àø÷î òåîùì ïéàá íìåë äìòîì íâ

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

אמת'עג. ה 'שפת חידש  להלכה  שדר)חידוש רבה בגמרא ד"ה  ז: או(מגילה לרבו  מנות משלוח אדם שישלח  ראוי דאינו

כתיב שהרי בחכמה, ממנו  שגדול  יט )למי  ט, איש(אסתר מנות 'רעהו'לרעהו'ומשלוח לכנות לקטן הוא וחציף '

את  הגדול  גילה  שהרי מנות, לו  ולשלוח להחזיר  הקטן מותר תחילה  לקטן הגדול  שלח אם אך  ממנו , שגדול למי

מנות. משלוח לו לתת  לנו מותר  וממילא 'רעהו ', בכלל הקטן את מחשיב שהוא דעתו

השפעות  עם מנות משלוח לנו לתת כביכול הקב"ה  'חייב' דבפורים  אחד, מצדיק  נחמד דבר  שמעתי זה  לפי

'רעהו', בכינוי הקב"ה את ולכנות לפתוח  לנו  אסור שהרי טובים , ומעשים  מצוות לו נחזיר אז  ורק תחילה , טובות 

לו ולהחזיר  היום  מצות לקיים ישראל  בני שיוכלו כדי סלה, טוב כל  להשפיע כביכול  הקב"ה  מוכרח הכי ומשום 

טובים . ומעשים מצוות של מנות

כן עד . על  לו' נותנים יד  הפושט  'כל  עתה הנה פורים , סעודת בעת זי"ע מלעכאוויטש  הרה"ק  אמר  פעם  מסופר,

מרבם החסידים שביקשו  אחרי לו, להעניק  אוכל  השי"ת עבודת בעניני מתנה כעת ממני לבקש שירצה  מי 

מקאברין  הרה "ק השיב מבוקשך, מה ושאל  זי "ע, מקאברין ר"מ להרה "ק  הרה "ק פנה בעבודה , שונים  איןענינים

זיך  דערדינען אליין  און זעלנער, א  זיין  וויל איך  חנם , במתנת עצמית)רצוני בעבודה  ולהתעלות חייל להיות רוצה .(אני

זי"ע ]עה . 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

ב הדלת, את להם פתח  ולא החדר מן יצא לא השעה ז "לשנתאחרה דייטש  מתתיהו רבי  החסיד היה  הממתינים  ין

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



פורים - הפרשה באר  ãì

(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

êìîäîïîä âäð êë ïëàù ääéîúä øáâú øúåéáå ,
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
àì äæ òùøù íùëå ¯ äæ çë åðéãéá ïúéð ,'øúñàì
åéìò úååöì åãéá äéä ÷ø êìîä úàî ù÷áì êéøö äéä

äæ íåéá êë ,åðåöø íéé÷ìä"á÷äì øîåì íãàä ãéá ùé

ìòôú äîå äùòú äî ìåëéáëעו,éååéöå äøéîà êøã ,
úåìúì' ¯ äùåò àåäå ä"á÷ä ìò íéøæåâ íé÷éãöä ïéðòë
ìò åîöò ìù åáì êåúî åîù úà úåçîìå 'ïîä úà

'íéðô ìëãåáòìî åáëòîä òøä øöéä çë ìèáì ïéá ,äæ ììëá ìëäå)

(äãåáòî íãàä úà íéòéøôîä íéøåñéäå úåøöä ïéáå ,ú"éùä úà,
,äùòîì íãå÷ éàðúá íðîàúåéäì äëéøö äøéîàäù

÷ùç åúåàáå ,åùôð úåà ìëá àìà ,õåçìå äôùäî àì
æàå ,éëãøî úà úåìúì ïîäì æà äéäù õøîð ïåöøå
,éàîã÷ éãéñç åøîàù åäæå ,úåøéô äùòú åúøéîà éàãåá

êøáúäìå òùååéäì ùéà ìë ìåëé íéøåôáùעז.

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)

(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

הפוריםעו . ביום  גוזר' 'צדיק להיות יהודי כל  של  שבכוחו  אלו, דברים  זי"עביסוד  מקאמרנא אייזיק יצחק  רבי  כתב ,

פי ' 'נדבת ח .)בספרו  דף שקלים, מותר מופלא'וקבלנו,(מאמר  צדיק של להיכל קטנה  נשמה  לעלות יוכל  הפורים  שבימי

מעכב שום  בלי ל'כתר' התפילות כל עולין  וכן מעכב, שום [ולגלות בלי רכיל הולך ונעשיתי בלחישה , קבלתי זה כל  ...'

דרזין'. רזי בזה יש  כי סידקת  כנקב לך  פתחתי ישראל , מאהבת זה] סוד

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

הכתובעז. נמי  יבואר יב)ובזה  בקשתך(ט ומה לך, וינתן שאלתך מהועוד'מה צ"ב  דלכאורה עדיין עודותעש', הרי

זי"ע  מדעעש יחזקאל' ה 'מראה הרה "ק  ומבאר  מאומה, ביקשה  ג)לא אופן לחמא כהא ד"ה  דברים(הגדש"פ על  התפילה  כי ,

להיענות מוכרחת נברך)הכרחיים סוד"ה ג, ז ברכות תיו "ט השי"ת (עי' יענהו בודאי ללבוש ובגד לאכול לחם מבקש כשאדם  לכן ,

לאו, אם  לכך ראוי  הוא אם  בשמים דנים אז  ההכרח, מן יותר שהם וגדולה  עושר על  המתפלל אמנם  משאלותיו , וימלא

דכתיב כד)והיינו סה  על(ישעיה ויבקש  המתפלל  יקרא שאם אשמע', ואני מדברים  הם עוד אענה, ואני יקראו טרם  'והיה

מבקשים שהם מדברים ' הם - 'עוד  אם  אבל  אענה', 'ואני אזי יום, היום  לחיי שזקוק ההכרחיים  העניינים אלו  'טרם' עסקי

לאו . אם  בכך  להיענות הוא ראוי אם ואשקול  אשמע ' 'ואני אזי בהם , תלויים הנפש  חיי שאין 'עוד'

בקשתך 'ומה במגילה  כאן לפרש  יש  המתפללעודעפי"ז  גם ולכן השערים, כל  פתוחים הפורים ביום כי ותעש ',

גם לפעול  אפשר  כי ל 'ותעש ', יזכה 'עוד' סוף .(מותרות)ומבקש  אין עד  ההכרח  מן יותר הנוספים ודברים

שאמרו מה ופרח בכפתור  לבאר יש  ד.)ולפי"ז  שנאמר(מגילה  ביום, ולשנותה בלילה המגילה  את לקרות אדם  'חייב

ג) כב שנאמר(תהלים מהפסוק כן למדו מדוע  להעיר , יש  ולכאורה  לי', דומיה  ולא ולילה תענה , ולא יומם אקרא 'אלוקי

כי  נראה , הענין ביאור אך במשאלותיו , נענה אחד שכל היא רצון עת בפורים  והרי תענה '... 'ולא שלילה, לשון בו

את  לכך  הסמיכו ושפיר ומעט, כמקצת יחשב שיפעול  מה שכל  עד הרבה כך כל  לפעול  האדם ביד יש  בפורים

תענה ', 'לא של  וכהנההכתוב כהנה  עוד  להשיג יכול  שהיה  מפני  נענה , לא  כאילו הוא  הרי  ויקבל שיבקש  כמה  כי 

העיקר  מן מרובה .בתוספת



פורים - הפרשה äìבאר 

ïåöøáåעחò"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 éàäëáעט.

åîëå'ìàøùé úìåâñ' øôñá àáåäù,'ã úåà 'ô úëøòî)

äçéúô äìéâî ñ"îò 'íéîëç éúôù' øôñì äîã÷äá àáåä

(ãé úåà è ÷øô,ì"æ ãçà ìåãâî éúìá÷'íéøåôá äìåâñã
ø÷åáá íéëùäìפú"éùä éðôì äù÷ááå äìôúá úåáøäìå

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

ה שלא על  לא מצטער כאילו בעיניו דומה  זה והרי שליקט, ממה יותר  הרבה שם נשאר שהרי  כיסים, עוד לו יו

שיטול כמה כי תענה, לא 'כאילו ' תמיד הוא הרי רב, בשפע אסמיו וממלא מתפלל האדם כאשר נמי וכן כלום, נטל 

באמת. לכך  והמיועד המוכן השפע מן קצהו  אפס  אם כי השיג לא

ה'שלומיאל ' את לכנות  דאינשי  בפומיה מרגלא הנה  כי לאמור, שמעתי צחות 'שלאמזל')דבר  גם ויזתא (הנקרא בשם 

ארוך... וא"ו ויזתאעם  אלא ויזתא... 'סתם' שאינו לאחד והכוונה  דויזתא, בוי"ו  להאריך שצריך  טז:) (מגילה הגמ' דברי משקל על הוא (פתגם

שביניהם...) נקרא המיוחד  לא מדוע כן אם  מבניו אחד  שם על  לכנותו  רצו  ואם דייקא, ולויזתא לו מה תאמר , ואם  ,

ואחר אחרון, נתלה והוא המן, של  זקונים' - ה 'בן הוא ויזתא שהנה בזה, יש  גדול  רמז  אך  וכו ', 'פרמשתא' שמו

באים ועד"ז  משם ... ולברוח הרגליים  את לשאת לו היה כן אם זה  אחר  זה  הגדולים  אחיו כל את שתולים  שראה 

אותך... מביא זה לאן שלך ילך  ההלוך וכל  הקודמים מעשיך  מכל  לדעת הראית אתה השלומיאל, על בטענה אנו

לשמך... נאה ואתה לך נאה שמך ויזתא... שתיקרא הוא בדין כן  ועל לקח, למדת לא מדוע  כן ואם 

ועל נפלא, רצון עת הוא אשר הפורים יום והנורא, הגדול  ה' יום  בא הנה ואחד, אחד  לכל  הקריאה תצא ומכאן

לאנגע א מיט ויזתא כמו מקומו על לעמוד  תישאר אל  ובגשמיות, ברוחניות המקיפות הצרות מכל  'לברוח' ניתן ידו

נפשך. ותנצל  עולמים, כל  בורא לפני וזעקה  בתפילה  עצמך, הצל ברח, קום וא"ו,

לא עח. 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 , מ בשמים  אהרן אמר)(בית עוד  ד"ה 'אפשרח. תהלים אמירת ידי שעל

זה ונשגב רצון שבעת ק"ו של  בנו בן ק "ו לאדם ', לו שיש השינויים ומכל  המצרים, ומכל  השטותים  מכל  לצאת

ברזל של מחיצה  אפילו ולבקוע  לטובה, מרעה  מזלו את ולשנות גדול  לאור  מאפילה לצאת אחד כל  יכול  בודאי 

שבשמים . אביו לבין בינו המפסיקה 

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 

שםעט. למעלה )כתב המובא יועץ  שיוכל(בפלא ב. מתקבלת. היחיד  תפילת שאפילו א. הפורים , ביום יש סגולות  שג'

שנאמר  במה רמוזים וכולם רעות, ממחשבות ולהזדכך להיטהר ג. שווים. וליבו פיו  ויהא בתפילה  (אסתר לכוון

כה ) הרעה ',ט  מחשבתו ישוב הספר עם אמר המלך לפני המלך ו'בבואה''ובבואה  לפני הבא יחיד  שאפילו יחיד, לשון

וברצון . ברחמים  נענה  ובתחנונים הספרבתפילה  עם בכוונה.אמר תהא שהאמירה  הרעה- מחשבתו  ללמד ,ישוב

הרעות. המחשבות מכל  ולהיטהר לשוב שניתן

יוסף 'פ. 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



פורים - הפרשה באר  åì

,íéøáã øàù ìò ïäå ,éðåæîå ééç éðá ¯ øáã ìë ìòãåàî ïåöø úò íåé åúåàá éë ,åéáåø÷ ìë ìòåפאìëå ,

עזיםפא. 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

לעשות, מה ידעו ולא בלבד. מהם  אחד  רק אלא הבת, עם ביחד עםההורים ללכת צריכים ששניהם הבינו סיבות כמה  (מחמת

יחדיו) לרופאהבת התקשרו בטן, כאבי  על  הבת התלוננה שלא הפורים , מיום רב, זמן שכבר נזכרו והנה אותם... (ששלח 

שבמאנהעטן) בהםלרופא  שהביט ולאחר ברשימותיו, יעיין  כן על  המקרה את זוכר שאינו  להם  ואמר  בעצתו, לשאול

שום כאן אין גמור, בסדר והכל  הדם בדיקת בתוצאות מעיין הנני סחים, אתם  מה יודע  איני  בפליאה, להם  אמר

בהתרגשות, המעשה בעל  מסיים ולשלום ... לחיים בבריאות כך שתמשיך  - טוב מרגישה היא ואם  חסרון, של  סימן 

המסמך אותו  לפני הגדול (דאקומענט )הרי לרופא אותנו  ושולח מפנה זה שרופא מפורשות כתוב המסמךבו את שלח (וגם ָ

בסדר...להראותנו) הכל לעומתנו עתה  טוען עצמו האיש  זה  ואילו שה 'תהילים', ספק כל ללא אבל  הייתי, לא בשמים

'סדר' איזה  שם  עשו הפורים יום ...של 

של ברחובה הלכתי פורים  בערב תשפ "א בשנת בווימס"ב , הדר מיללער יואל  שמואל  רבי מהרה "ח שמעתי וכך

קרסולי  ונשבר קשות נחבטתי בהם, והחלקתי מעדתי  ולפתע, שלגים , שיירי של  הררים הררים היו הדרכים בצידי עיר,

ל "ע .(קנעכל) שברים שתי מפורשות בהם ומצאו לרגלי 'צילומים ' כמה  ערכו  שם  החולים, לבית אותי החישו  במהרה ,

רגלי  שתי  על  ללכת  הזמן ועם להתרפאות שאזכה ככדי - רגלי את לנתח חייבים  כי נחרצת היתה הרופא דעת

ליום נקבע לניתוח התור  לטובה. הכל  כי שלימה, באמונה  אך קושי מתוך  שמים  גזירת עלי קבלתי האדם ... כאחד

אסתר תענית ביום הניתוח, לקראת הענינים  כל בסידור החלו וכבר שלפניו. השישי ביום חל  כשפורים  בשבת, שני

במעשה אותי וחיזק  בחכמה, פיו  פתח  והוא השברים ', 'פרשת כל  את גוללתי לפניו מארה "ק , נאמן ידיד עם  דברתי

כן שלפני בשנה  שהיה  במעשה פורים לקראת הכנה' ב 'שיעור וכו'(תש "פ)ששמע  בבטנה  כאבים שחשה ילדה עם

הקודם) בקטע המבוא ואכן,(הסיפור  ה ', לפני נפשי לשפוך ותעצומות עוז אאזור לנפשי, אמרתי  כן על  שמים. בחסדי

הפורים ביום שוב  ולמחרתו אסתר תענית ביום  התהלים ספר את רגלי גמרתי לרפואת מרובים  רחמים בקשת מתוך ,

ומכאובים . יסורים  ללא במהרה 

ויסר עלי  שיקל  חשבתי אומרים ' 'יש כמה  לפי אשר - אחר לרופא עצמי את הזמנתי הפורים  שאחר ביום ואכן,

הוא גם אך הניתוח, חובת את שובמעלי שבבדיקתו  אלא בידי... אשר  הצילומים את בראותו עלי שחק מתחילה

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



פורים - הפרשה æìבאר 

ïåöøáå äçîùá äîä úåîìåòäìë' ì"æ åøîà æ"òå ,
íé÷éãöä éìåãâ éôî ìáå÷î àåä ïëå ,'åì ïéðúåð ãé èùåôä

'ò"éæ è"ùòáä éãéîìúפב.

,ïëàåìöðì æåò øúéáå úàù øúéá ÷æçúäì éåàøä ïî
éðôá áìä ÷îåòî íéðåðçúå úåìéôúá ïîæä úà
úéá'ä ìòá ÷"äøä ãéâäù íéáäìðä íéøáãëå ,êìîä
,íéøåôá êøòù 'åðçìåù'á úåáäì áöåç ìå÷á ò"éæ 'íäøáà

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 òôùðäפג.
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

¯ 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

במאמרם פב. 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 מבדמעה פירות ופירי פירות שיראה לו מובטח כי נטיעה , בעת אף  שמחה  יש  בפורים  מפני אבל  עמלו ,

בתפילתו . וישועות רפואות ויפעל  יבוא והחכם  ואחד , אחד  כל  לפני לרווחה  פתוחים  רחמים שערי שכל 

בבחינת  להיות זוכה שבקלים  קל  שאף  פירוש גוזר', צדיק  א ווערט - שמוגער 'יעדער  בצחות קמאי  שאמרו  וכמו

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 

צרה . בעת בולנו לבטוח בגלות, לבנ"י ותקוה  ועוז  כח  נותן היו "ט זה אליוולכן אנחנו שמיוחדים דווקאמצד  (ולאו 

הטובים) מעשינו כשרון -בזכות ישראל  זכות מצד  טוב היום שאין להראות כו'. ידע  דלא עד לבסום תקנו שלכך ונראה .

הכפורים, יום  כמו פורים כי ואיתא, 'יהודיים'... שהם זולתי מעלה, שום בהם ואין ידע ' 'לא של  במצב  הם שהרי

סליחת  בו ויש דחירות. לעלמא באים עי"ז  ועניתם ושתיה אכילה  הגוף  ביטול  ע "י מהטבע למעלה  באין וביוה"כ

מעשינועונות. מצד שלא  עליון  בעזר לזה  ג"כ  לבוא  יכולין ושמחה  משתה  ע "י בפורים  כן .כמו 

כאשרפג. 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 מקפון השנה .- לכל  חיות לשאוב ניתן המגילה ריאת



פורים - הפרשה באר  çì

,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'פדøàáîå ,
åéúåöîá åðùã÷ øùà' úåëøáä úåðååë åæù 'øùéä á÷'ä

ìò åðåöåàø÷îåùìî ,'äìéâîåîë ,äðîæä ï(á é øáãîá)

åðåéöù' ùåøéô ,'úåðçîä úà òñîìå äãòä àø÷îì'
,õåçì äìåãâ äøàä äúåà àéöåäìå äðååë øøåòì ú"éùä
äðååëá ïîà ìä÷ä äðòé äæ ìòå ,äìéâî àø÷î ìò åäæå

'ìàøùé çîùé'ä ïååéëå] 'äìåãâ(â úåà óåñ íéøåô),äéúòãì
äéìéãî ùøôî àåä óàùàø÷î'äðîæä ïåùìî 'äìéâî

úòá íéìâúîå íéôñàúî úåøåàä ìëù ,úåôñàúäå
.[äìéâîä úàéø÷

úéá'á'ïøäà(:åñ øåëæ úáùì)íé÷éãö' áúëå âéìôä
äî ìë äìéâîäá íéìëúñî íäù ,íéøîåà
à÷ðéôñî 'óñåé éøîà'ä ÷"äøä åìéàå .'äðùä ìëá äéäéù
.ïãò ïâ éøòù íéçúôð äìéâîä úàéø÷ úòáù ,øîà ò"éæ

øôñá'ìàøùé úéøàù'(óà ä"ã íéøåô ,á øòù íéðîæä øòù)

äìéâîä úàéø÷á' ,áúë ò"éæ ÷éðãòìéååî ÷"äøäì
úòá éë åðééäå ,'å"ç úåéøò éåìéâ ¯ íéåìéâä ìëì ïå÷éú ùé
ìò óàå ,ìàøùé éðá úåðååò ìò ä"á÷ä øôëî äàéø÷ä
àìå .'äìéâî' úåéúåàá æîøðëå ,øúåéá úåøåîçä úåøéáò
úåéîùâ éðééðòá íâ éë íéøåîà íéøáãä úåéðçåøá ÷ø

äìéâîä úàéø÷ é"ò éðåæîå ééç éðáá áø òôù òôùðפה.

åðãîìåíé÷ñåôä åáúëù äîî éîð ïëà"ñ â"öøú 'éñ 'éò)

(á"ðùîáå¯ ìá÷úú ùéã÷ äàéø÷ä øçà øîåì

זי"ע פד . 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

בית פה . ושומרי האסורים, בבית זי"ע מרימנוב  הרמ "מ  הרה "ק את חבשו  שפעם  זי"ע , אלעזר' ה'מנחת הרה "ק סיפר

תקופת  ימי היו  שהימים  אף  ועל לקבל, ברצונו מה אותו ושאלו  אחד, חפץ  רק להכניס  רשות נתנו הסוהר 

נפתלי  רבי הרה "ק תלמידו  כשמוע  קלף , על  בדיו כתובה כשרה אסתר מגילת להביא מרימנוב הרה "ק ביקש  תמוז 

את  לידו יקבל  אם כי ואופן, פנים בשום בקשתו  ימלאו לבל התלמידים  את הזהיר  תשובתו את זי"ע  מראפשיץ

ובוהו . לתוהו  העולם את  יחריב המגילה

לן  קיימא דהא המגילה, קריאת סגולת גדולה כמה  - מזה ומסיק עובדא, האי  סיפר זי "ע ממונקאטש  הרה "ק

עב .) השנה,(מנחות ימות באמצע  קריאתה  ידי על  נשגבות לפעול  מרימנוב הרה"ק  ביד היה ואם בשעתה', מצוה  'חביבה 

נעלים . ודברים עולמות ולשכלל  לבנות אפשר בזמנה  הקריאה ידי שעל  ק"ו

במדרש איתא ב)וכבר ט את (אסת"ר  עליו  לתלות גבוה עץ לעשות להמן אוהביו וכל  זרש יעצו  הכי דמשום 

ועזריה מישאל  חנניה  את הציל וכן סוף, ים להם שנבקע במים, לישראל ניסים עשה  שהקב "ה ידעו כי מרדכי,

להינצל , מרדכי יוכל  שלא כדי ממנו , ישראל  ניצלו לא שעדיין חדש  בדבר ובחרו התחכמו ולכן האש , כבשן מתוך

המדרש . דברי ע "כ

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



פורים - הפרשה èìבאר 

úàéø÷' ìëù ïàëîå ,úåìéôúä åìá÷úéù äù÷á àåäù
íéù÷áî äæ ìòå ,íå÷îä éðôì íéðåðçúå úåù÷á 'äìéâîä

úåæåîøä úåìéôúä ìò éà÷å ¯ 'ïåäúåòáå ïåäúåìö ìá÷úú'
äìéâîä ïåùìá úåøúñðäåפו.

הגמרא דברי לפרש  זי"ע  ז.)חיים ' המעשיות (מגילה  שסיפורי דכידוע וכתב לדורות', קבעוני לחכמים אסתר להם 'שלחה 

וכמאמר לישועה ... צרכו  בעת איש כל  לספר מסוגלים  המה  לישראל  ונפלאות גדולות  עשה שהקב "ה מה  שבתורה

ט )הקרא א של(קהלת הסיפור פירוש, שיהיה ', הוא שהיה  שהיה'מה אלמה  הכנה  שיהיההוא וזהומה ישועה . עוד

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 

ביום המגילה  בקריאת וכמה כמה  אחת ועל  בזמנה , שלא גם המגילה  את בקורא אמורים  הדברים  כאן עד

יששכר' ה'בני כתב וכן עצמו, ו)הפורים ד ויסורים](אדר  צרות [מכל  וניצולים לי, שנה'נראה  קריאת בכל  ידי על

וצדקה '. המגילה 

זי"ע  הבעש "ט ממרן המאיר)איתא האור בשם הקורא בגמרא ד"ה  פורים  רמזי ושמש ' ב'מאור  הוא וכן  ח, אות אסתר עה "ת, (בעש"ט 

המשנה  לשון יז.)על  שאז(מגילה  מעשיות, סיפורי כדרך המגילה  את שקורא יצא, לא למפרע  המגילה  את 'הקורא

בעבר) - נסים ,(למפרע הקריאהנעשו  בזכות ודור דור בכל  ונפלאות נסים  לנו  עושה  השי"ת אשר לבו על  מעלה  ואינו

יצא ', לא  ממש .- בפועל  עכשיו ונעשים  נזכרים האלה  שהדברים  והיינו 

הרי"ם החידושי זאת הרי"ם)והוכיח  שמתו(ליקוטי  מפני אחת בנשימה  המן בני עשרת לקרוא שצריך שאמרו ממה

והיינו אחת כאחד, בנשימה  שנה  בכל לקרוא יש וע "כ  הנס , כח  עתה  שמתעורר מחדש , 'מתים' הם  הזה  בזמן .שעתה 

זי"ע  מקאברין משה רבי הרה"ק אמר פורים)וכן 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'

בגמראפו . 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

תפלה . של  היא אחת חטיבה  וכולה אהדדי, לגמרי דאתקשי משום רק 



פורים - הפרשה באר  î

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

,ãåòêëì úøùëåîä äòùäåäìéâîä úàéø÷ úòá àéä
,àìéòìã àúåøòúàá ìàøùé úà ä"á÷ä øäèî æàù

ù"áúé åéìà áø÷úäìå åáì øøåòì íãàä ìòåפז.

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'
ïéàù ,'áéúë äçîùå äúùî éîé àîòè éàî ,åúáåç
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 ùéפחíéãåúò]

[íéìåãâ ø÷áå ïàö éðéî íäù 'íéãezò' ìò æîøîפט. ©¦

úåàøåðò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä éøáãá åðéöî(è"ìøú)

,äçîùä éãé ìò íéìòôðä 'íéðå÷éúä' ìãåâá
äúò ï÷úéðù äàøð ,'ùåøåùçà éîéá äåìá÷ øãä' ,ì"æå
.íéùòðå íéøëæð íéîéä ïëì ,äùòðä ìå÷ì÷ íéøåôä éîéá
íéð÷úî íéøåôá éë ÷"äåæá àúéàå óåâä âðòì äåöîä ïëìå

.ù"ò éåðéò é"ò ë"äåéá åîë âðåò é"òøîâð ë"äåéá åîëå

המגילה,פז. 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 עובר (ג  אתה  מדוע

המלך מצות במשך את 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 

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

בקראפח. 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 פט . 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 



פורים - הפרשה àîבאר 

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 äåöîäצ.

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

íéøåôáצאò"éæ òðöñàéôî ÷"äøä ùøã êëå ...íîåöéòá)

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

קמיי  ליה  ויתיב המן  אתא לצלותא, ליה  וקם מרדכי 'נתעטף למרדכי, לצלותיה'הסוס מרדכי דסליק  עד ואוריך הו,

תפילתו) את שיסיים עד לו המתין  והמן להתפלל, אז נעמד ולא (מרדכי 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 

בהאלאנדצ. התגורר  זצ"ל  רוקח' ה 'מעשה תולעים(הולנד)בעל  של  גדול  נחיל  הגיע פעם  הים , מאיי אחד על  השוכנת

המושל הצליח משלא האוכל , כל  את התולעים שיכלו נפשות סכנת של  חשש והיה  המדינה , פני כל  את ַוהציף 

שתיבטל , הגזירה על  יתפללו שכולם כדי מלכותו עיירות בכל התושבים  לכל  תענית יום קבע  המדינה  מגבולות לגרשם

לצום יתכן לא שהרי לעשות, מה כדת ידעו לא והיהודים בפורים , חל  התענית בו לקבוע בחר שבו היום והנה 

ה'מעשה אל  פנו  ולכן גדול , בעונש  יענשם גדולות  סעודות עושים  שהם  המושל ישמע אם גיסא ולאידך  בפורים,

לא  אופן ובשום  הפורים, יום את ישביתו לבל ופסק  לדבריהם הקשיב  דעתו, חוות ולשמוע  עמו להתייעץ  כדי רוקח '

ומשתה מאכל  ולתת לרחבה שעריהם לפתוח החנויות בעלי כל  על  וציווה  היום, כמצות וישתו  יאכלו  ואדרבה  יצומו,

שכל הווה, וכן ההוצאות, כל  את להם לשלם  התחייב והוא בחינם, ליטול  הרוצה  לכל  מטעמים , וכל  ודגים בשר -

ועיר ומשפחה משפחה ישבו  קודש  עם  ישראל  בני ולהבדיל  היום , אותו  כל  וצמו  תיפלתם לבית התכנסו הארץ  גויי

הלכו פתאום לפתע  כי העיר, לכל  הרווחה  הייתה הפורים  יום  ממחרת ויהי המלך, כיד גדולות סעודות וסעדו ועיר

שבאו . כלעומת ונעלמו  התולעים כל 

וביותר מאד, הדבר לו חרה הזה, ביום  להתענות דבריו את קיימו לא שהיהודים  העיר  מושל  שמע  כאשר  ויהי

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

בניח לו השיב לפניו שאלתו את מששטח  באההדבר , פורענות שאין ומאמינים יודעים כולנו דהנה טעם , ובטוב ותא

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

עםצא. 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



פורים - הפרשה באר  áî

øôñá åñôãðå áúëä â"ò íúåà äìòä ë"çàå ,äàøåðä äîçìîä éîé ìù

(ùãå÷ ùà'÷ä øäåæ éðå÷éúá àúéà' ,÷"ìæå ,(:æð)íéøåôù
,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'צב.

ורעות אהבה  שימת יום - לרעהו  איש

éø÷éòîúåáøäì ¯ 'åäòøì ùéà' úåéäì àåä íåéä úãåáò
åáéìå åéðéò úúì ,ìåáâ éìá ìàøùé úáäàá

úìåæä úçååøìצגúåðî çåìùî ì"æç åð÷ú êë íùìå .

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

והיי  שליחויות, שתי עושה  אחד מלאך שאין שידוע  הדברים , ביאור  כך אלא שירה. מלאך מלומר של בכוחו שאין נו 

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,

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

גדולהצב . 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 ר'מפשעווארסק  הרה "ק של (אביו

זצ "ל) מטאמשוב בכפריהושע'לע דר  שהיה  חותנו  כי זי"ע , יששכר ' ה'בני והרה"ק זי"ע מלובלין' ה'החוזה הרה"ק  מתלמידי

קרעטשמע שוכר מזיגה )היה  השנים)ץ מהפרי (בית באותם בביתו(כנהוג יוסף ר ' ישב פורים בליל  פ "א מנין, אפי' היה  ולא 

מלזמרעמו שיפסיק  לחתנו לאמר  עליו ופקד לחותנו , הפריץ  הגיע שירתו ובאמצע יעקב', 'שושנת  יוסף ר וזימר אז,

לבקש הפריץ לבית חותנו מיהר בבוקר  עוד. יזמר שלא לו ואמר לחתנו תיכף  והלך מנוחתו , את טורדת השירה  כי

שהפריץ הבינו אז  סח... הוא מה על  יודע  שאינו  ענהו הפריץ אך בלילה , אתמול לו שהפריע מה על  מחילה  ממנו

- אתמול  הפריץ,שבא בלבוש עצמו את שהלביש  בעצמו  הרשע  המן אלא  האיש  זה היה  ולא באמת , הפריץ היה  לא 

פעולות  לעשות והוצרך להמן  מאד הפריע  יוסף  ר' של  יעקב ' ה'שושנת כמה תראה  מכאן מלזמר, יוסף  ר' שיפסיק כדי

מלזמר  שיפסיק .כדי

שמש צג. 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 



פורים - הפרשה âîבאר 

åäòøì ùéàצדäáäà úåáøäìצהúåãéãéåצוúà ïëå ,
íéðåéáàì úåðúî úåöîצז.

òãåðåí"áîøä ïåùì(æ"éä á"ô äìéâî 'ìä)íãàì áèåî ,
åúãåòñá úåáøäìî íéðåéáà úåðúîá úåáøäì

שהה שנה  באותה אשר  אחד  אדמו"ר נשיאות תחת העומד  אחר ביהמ "ד תחת הנמצאת במקווה עצמו לטהר

אשר את הבין מיד למנין... 'התשיעי' הוא כי והודיעו הרבי של  בנו  בו פגע המקווה מן יצא כאשר בפורים , בחו"ל 

להיטיב עדיף  כי הבין  מקום מכל  המומחה , הקורא מהבעל  המגילה את לשמוע נפשו שנכספה  אף  ועל לפניו,

לחברו  שהתקשר אלא עוד ולא שם , להישאר בדעתו וגמר יחזקאל)לאחרים עשרה .(ר ' למנין להשלים  הוא אף  שיבוא

הינו עתה שהו בו בביהמ"ד קורא והבעל והיות מצוה , גוררת  מצוה הלא כי ביניהם  נדברו הגיע  שהחבר לאחר 

בכוחםחש ויש חסדים גמילות במצוות עוסקים שהינם  ובפרט  רצון עת הוא המגילה קריאת זמן והרי  רח"ל , בנים וך

הבעל לישועת בתחנונים  להעתיר המגילה  קריאת את שיקדישו הראוי מן כן על  תפילתם, שתתקבל עד להעתיר

בבשורת  הכל  נתבשרו הפורים לאחר חודשים  וכתשעה  מצרתו , הלה  נושע  שבוע  לאחר ואכן במהרה , להיפקד קורא

הנולד. הילד

יועץ צד . בפלא חידוש פורים)דבר יותר(ערך אותה  מקימין ישראל אשריהם לרעהו, איש מנות משלוח ומצות וז "ל ,

כדי  עלוה קפידא לה  דאית ולמאן לקטן, גדול  כגון בה  מתיקר דאיתיקור למאן לשלח טוב מה  אבל  מהחיוב ,

ליעביד  חדא מצוה  דעביד דכיון ורעות, שלום  ואחוה אהבה  ולהרבות נדכאים , לב ולהחיות אמללים  לב לשמח 

אחריתי. מצוה 

ומספד , ובכי  צום  - אסתר במגילת המקרא על  ה'אלשיך' כתב לאחריםוכך  הוא על'מספד' בכה אחד  שכל ,

צרתו . על  שבכה  על  הטוב כהכרת מנות משלוח  לרעהו  איש  שלחו הנס  כשנעשה כן ועל  רעהו, של  הצרה

שנהנו א. חטאים, ב' היו הנה כי עני, ענות שיקץ  ולא בזה  לא כי השחר, איילת על  במזמור תהילים  על  ובפירוש

אחשוורוש כי העניים , אצל  היו לא החטאים שני והנה נבוכדנצר. בימי לצלם  שהשתחוו ב. רשע  אותו  של מסעודתו

לא  וממילא לאו. אם  לצלם  השתחוו אם  אליהם  התייחס  לא נבוכדנצר  וגם  נהנו, לא וממילא לסעודה הזמינם לא

ענות שיקץ ולא בזה לא - כן ועל  אחרים, עבור  התענו שבכ"ז  אלא לצום, צריכים  גםעני היו  שמע . אליו ובשוועו 

לאביונים ... מתנות להם לתת נתקן כך משום

-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  ,

שאיש הדבר  ומצוי וריעות, אהבה  להרבות הוא מנות משלוח של  זו מצוה של  עניינה  שכל  אלא זו, פלוני 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 

אכן  אחת, ממתנה  יותר לו  לתת הצריכו לא כן על  אביון כשרואה  מתעוררים האדם רחמי כי אחת, במתנה סגי

שנים לתת תקנו כן על  לו, שיש  במה  ומקנא טובה ' ב 'עין לרעהו לתת שלא הבריות מטבע  הרי מנות במשלוח

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,

קבעטז.) 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 את השנה ,מרדכי בראש  לאדם שנקצב ממה  הפורים  הוצאות את ינכו  שלא  כדי

נתקבל לא שלבסוף  דכתיבואף כיוון מ "מ לדורות כח)היו"ט  כב לך'(איוב ויקם אומר דברי 'ותגזור את בשמים קיבלו 

השנה בתחילת לאדם  שקצוב  מה  בכלל ההוצאות את ינכו שלא  לענין  יו"ט, בכלל שיהא במגילה,מרדכי  נכתב ולכן ,

ליו"ט . היום  נתקבל  בשמים כי



פורים - הפרשה באר  ãî

,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 ùéàצח÷"äøä áúë äëå ,

ò"éæ 'úîà úôù'ä(ìëáå ä"ã æ"ìøú)÷åñôä ìò(àé á øúñà)

äàøð ,ì"æå ,'êìäúî éëãøî íåéå íåé ìëáå'íéøáãä ìëù
æðäñðä êøåöì ìëä äéä äìéâîá íéøëøáã äæ éàãåáå ,

ç÷ìä úòî íéðù äùîçå äòáøàë äéäù ãàî ìåãâ
,ùåøåùçàì øúñàíåéå íåé ìëá êìä ÷éãöä éëãøîå

äîåúé äúéä éë øåáòá äîåìù úåàøìäñéôúä øòöáå
,éøëðä úéááñðì äëæ äæ úåëæáåíøîàá' ïë íâ áéúëå ,

'åëå 'íåéå íåé åéìà(ã â),äëæ êìäúî íåéå íåé ìëáù é"òù
íåéå íåé ìëá åñéòëäìå òùøä ïîä úà çöðì äæì.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)äøåúä úà åìáé÷ éðéñ øäáù
ùøéôå ,äáäàî äøåúä úà åìáé÷ íéøåôá åìéàå äàøéî
'ä úøåúá úåâäì àîøâ ïîæä ïë ìò ,'ñðä úáäàî' é"ùø

'äãåáòä ùøåùå ãåñé'á áúë êëå .äæ íåéá(å"ô ã÷ôîä øòù)

äùåã÷ä àøîâá ì"æ åðéúåáø åùøã äðä(:æè óã äìéâî)ô"äò
'åâå äøåà äúéä íéãåäéìäøåú åæ äøåàåæ äøåà ,é"ùøôå ,

äæî .ì"ëò äøåúá å÷ñòé àìù ïîä íäéìò øæâù ¯ äøåú
äàøéãåîìéù øôñ òãåé ìë ìò äæä íåéá ìåãâ áåéç

äãåîìá çåîùìå ,äùåã÷ä åðéúøåú,äîåöò äàãåä úúìå
àéðä øùà ,ù"áå ä"á åðàøåáå åðøöåéì åúáùçîáå åéôá
øæâù øøåöä øöä ïîä ,íéîåøò úåáùçî øôéå íéåâ úöò
ïëå ,äîéîúäå äùåã÷ä åðúøåúá ÷åñòìî ùåã÷ íò åðéìò

ò"åùá øëæð(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 äìéìãצט,

àîòè àðòãé àìå ,àîúñ éúìá÷ ïë'ק.

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
ìèá íìåòä àäé àì áåùå ,ïéô÷åîì å"èå íéæøôì ã"é
íé÷åñò åéäé íéæøôä íéãåäéäù úòá éë ,äøåúä ãåîéìî

àëôéà ïëå ,äøåúá ïéô÷åîä éáùåé å÷ñòé íåéä úååöîáקב.

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

ועוסקק. יושב  היה  פורים שבליל  אחד רב על  ושמעתי חסידים ', 'יעלזו בספרו זי"ע יועץ ' ה'פלא בעל  כתב וכך

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 ,



פורים - הפרשה äîבאר 

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÷ ¯ 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 äáçøäáקדäéì æîøå .
ò"éæ 'øæòìà úçðî'ä ÷"äøäïåùù éîé øîàî øëùùé øòù)

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 

אח כל  אמנםביד לבוא, לעתיד שתהיה  התיקון לשלימות שנזכה לפעול  ואף יחפוץ  אשר  ככל המלך מן לבקש  ד 

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 ,

מרן  אצל  שהיה  מעשה ע"פ  ידע, דלא עד  היין שתיית מצות טעם  לפרש זי"ע  הרי"ם ' ה'חידושי דברי מפורסמים 

היה שפעם  העולם], בפי המקובלת השמועה את נקטנו ואנו זה , בסיפור  נוסחאות הרבה [יש  זי"ע  הק ' הבעש"ט 

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

תה ולא שיכור , שיהא בבד בד עליו גזרו אחד לכל יברך שלא כדי אולם יתקיים, מפיו עליו,היוצא צלולה דעתו א

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
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(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.

משנתו קומו שאחר הספורים ברגעים אותו לתפוס ועליכם  בכלל , ועד ערב ועד  בוקר מן ביינו המשתכר הוא

שירדו שיתפלל  אצלו  להתעקש עליכם  הדעת צלילות של  זו ובשעה  הבאה, השתיה  עד הקודמת משתיה והתפכחותו

מעצירת  סובל שהעולם  לו וסיפרו - כזו רצון' ב 'עת אותו  מצאו שונות תחבולות ולאחר להתם  נסעו ואכן גשמים ,

שאין  הוא שיכור  והלא כמותו, ונבזה  פשוט  לאיש שבאו  על  האיש עליהם לגלג עליהם, שיתפלל  וברצונם  גשמים 

הבעש"ט, בשליחות  שבאו לו ענו  הם אולם בתפילתו, לפעול  בידו  יש ואיך  יי"ש של  מרה  מטיפה  יותר בעולמו לו

גשמים, שירדו עליהם והתפלל ה ' אל ידיו  פרש  ברירה  בלית יוושעו, תפילתו ידי שעל שלימה  באמונה  מאמינים והם

השליחים חזרו כאשר בשפע . ברכה  גשמי  ירדו  הגשם' 'מוריד ובאמרו זיקא נשב הרוח' 'משיב אמר  כאשר  ואכן

שכל השמים מן עליו  שגזרו  שיכור  אותו  שהוא להם גילה תפילתו, אחר גשמים ירדו שאכן הבעש"ט לפני וסיפרו

יתקיימו . ברכותיו

הטבע , מדרך למעלה נשגבות  ישועות לפעול  אפשר הזה  ביום כי לעיל , הנאמר את הרי"ם' ה 'חידושי  ביאר  זה לפי

במגילה כמרומז  התקיימו, וברכותיו דבריו שכל  שיכור  אותו ב)ודוגמת לך',(ז ותנתן המלכה אסתר  שאלתך  'מה 

בפוריא. לבסומי איניש  דמיחייב חז "ל  קבעו  לפיכך

כדי  לו  למוסרם  ורצו ובקשות פתקאות עם  החסידים אליו ניגשו הרי"ם' ה 'חידושי כן הגיד שכאשר מספרים ,

שהרי  הפורים...' חג עליכם התקדש  לא שעדיין 'כנראה ואמר אליהם נענה ורחמים , ישועה  בדבר עליהם  שיעתיר 

ביין. הדעת ולבטל  לשתות צריך

כדרכם ובטהרה [בקדושה היום  כמצות ביינו  להתבשם זי"ע  מסאטמאר יואל  רבי הרה"ק  התחיל  בטרם אחת שנה

שהגיע זי"ע  מראפשיץ נפתלי רבי בהרה"ק  שהיה  מעשה סיפר  צדיקים], שלוםשל  רבי הרה"ק  גם  שם ששהה  לעיר 

פשוט כפרי איש  ניגש  צדיקי תרי הני יחדיו התוועדו כאשר ויהי  פניו, לקבל  לקראתו יצא והמהר"ש  זי"ע, מבעלזא

אמרו כך שהרי הדיוט, ברכת הרבי שיברכו ביקש , ובתמימותו  מראפשיץ , הרה "ק טו .)אל ברכת (מגילה  תהי אל  'לעולם

הרה "ק אולם שחוק , פיהם מלאו בתמימות שנאמרה  בקשתו את התלמידים שמעו כאשר  ויהי בעיניך', קלה הדיוט

כסף, לקבל  שברצונו היינו הדיוט, בקשת לבקש  היתה  כוונתו  הלא צוחקים, הנכם  'מדוע  לעומתם נענה  מראפשיץ

נעלות...'. מדריגות ולא כמשמעו, פשוטו ומזוני, חיי בני

הכתוב  בלשון הלצה  בדרך מסאטמאר הרה"ק  רימז  דיומא כ)ובענינא ט כרם',(בראשית ויטע  האדמה  איש נח 'ויחל 

יום היה  האם  כיצד , הא יו"ט , דהיינו מנוחה מלשון משמעו 'נח' ואילו חולין', עצמו עשה  - 'ויחל  פירש  רש"י דהנה

שהוא  הפורים יום זה  ואיזהו, החול ], בימי [-יו "ט וואכן' די אין טוב 'יום  שהיה לומר צריך כרחך ובעל  יו"ט , או ָחול 

החפצים הדיוטים  של  ארציות הבקשות אלו האדמה ' 'איש בשביל  זה יום לנו  שניתן תורה ואמרה החול , בימות יו "ט

היום, כמצות ומשתכרים יין כששותים פירוש  כרם', 'ויטע כאשר היא לכך לפעול  מסוגלת והשעה גשמיים, דברים

לתפילתנו . פתוחים  שמים  ושערי היא רצון שעת כאמור

זי"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
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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

áúëå'éøèéå øåæçî'á(ä"ñú ïîñ)ì"æåíãà ìëù íéøåô
,åúìéàù åàìîé íéîùä ïîå ¯ 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
àìã ãò àéøåôá éîåñáì ùéðéà áééç åäæå ,àèçä íãå÷
'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

רפואה' א משקה  איז  פורים לרופא, הולכים בפורים 'וכי ושאל  מקארלין הפורים)(ה 'שתהרה "ק ביום 'הרפואה ' היא ונתן יה' ,

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 

(בנק) הבאנק ופקידי לרבי, טשעק נתן בעבר  החסיד (כי אך כנגדו ), מעות שם  לו היה שלא אחר בעדו, מאומה  נתנו לא

השרוי  לבנו רפואה הרבי שיפעל ובלבד  מחשבונו, הסכום מלא את למשוך  יוכלו  הזאת שבפעם והבטיח התחייב

שיחזור לעברו וצעק בחזקה, ראשו על  וזרקו השלחן על  שהיה  תפוח אברהם' ה'בית נטל  מיד סכנה , של  במצב

הרבי  אולם למות', חיים  בין ומפרפר דוי ערש על  מוטל  בני כאשר ביתי אל אעלה  'איך ותמה  החסיד בכה  לביתו,

את  פתח  הביתה  הגיע  כאשר ויהי ביתו, עבר אל  מחבריו כמה  אותו  ליוו ברירה בלית לביתו , לחזור  שוב עליו ציוה 

ולפלא. לנס  ויהי האדם, כאחד מסתובב בנו  את וראה הדלת

- 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 ,

שו עצמו  ומצא את קארלין, חסידי של  המדרש  לבית נכנס  הפורים ביום אחת  שנה ורחמים. ישועה לדבר ושוב ב

אמרו לבם ובטוב המשקה  להם נגמר שעה באותה  היום, כמצות חדא בצוותא מבוסמים יושבים  החבורה בני את שם

דבריהם, את הלה קיבל  זכר , בן לו  יוולד השנה  שלתקופת  לו הם  'מבטיחים' משקה  להם יביא שאם כאחד , כולם לו

בהתרוממות. הסעודה  את בכך והמשיכו מאד כך על  שמחו והם לפניהם, והביאם  יי"ש בקבוקי כמה ומצא חיפש 

מאותה החסיד גם שכח מלבוא התמהמהה  והישועה  שבועות כמה  עברו וכאשר  מלבם, הדבר  נשתכח פורים אחר

ה'קוויטל' את לפניו  והגיש  מקארלין הרה"ק  רבו בית את הבאה בפעם פקד כאשר  אולם רחמים)הבטחה, בבקשת (פיתקא

מי  אצל  ושאלו נושעת', כבר 'הרי לו ואמר ב'קוויטל' היטב והסתכל  הרבי הביט לבנים , לזכות כדרכו שוב ביקש  בו 

צדיק איזה אצל  היה לא כי מקצתיה, ולא מיניה שלא ואמר  החסיד נענה זאת, רבתי  ישועה עבורך פעל  ומי היית

לו אמרו שהחסידים  כהווייתן, דברים  הרבי לפני וסיפר בפורים, החסידים מ 'הבטחת' שנזכר עד האחרונה... בתקופה

אזוי  'אויב ואמר פניו , אורו מקארלין הרה"ק  כן  כשמוע ויהי בן, לחבוק  הבאה לשנה יזכה  זה  ובשכר משקה להביא

פשוט שנושעת)איז פשיטא כן שייך(אם ס'נישט אז גיזעהן מיר האבען געקוקט האבן מיר לפעול , שייך שלא וראינו (הסתכלנו



פורים - הפרשה באר  çî

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

åãñôäá åøëùקוàìà åøîà àì éë .¯ òãé àìã ãò
äúåùä úòã ìèáú äéúùä é"òùìáà ,åøîà àì úàæ

åúòãî àöé åøáç íâù åúééúùá íåøâéù åøéúä àìå
,åúîçîíãàá íéòâåôä íéðô úðáìäå íéøáã úàðåà é"ò

åúîùð é÷îò ãòקז.

åðééäåú"øäù ,ò"éæ 'ìàøùé úáäà'ä ÷"äøä øîà÷ã
ìù'òã'ãàì'éäòéãé êéøö éë ,'òãé' àåä 'òã

.äæ øîàî íéé÷ì êéà äìåãâ

àèéùôåéìåãâ ìò êåîñì éôè óéãò ,àðååâ éàäëáã
íé÷ñåôä(ïî÷ì àáåä íéøôà ãé)åøîàù äîã

ãò'ãò åðééä 'òãé àìãììëá ãò àìåäáøä åè÷ð ïëå ,
íéðåøçà(íù ë"åðáå ä"öøú ïîéñ ç"åàá 'éò)àåä áåéçäù

ìò øãäì äöåøä ïëìå ,àì åúå åãåîéìî øúåé úåúùì
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 øåøáקח.

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

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"תוכקו. 'שכור ' אחד  מצד כי  אמרו  בתוקףר מרחביכבחששפתותינווך 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

כתיבקז. מרדכי גבי מרובה , טובה זרעו',ומידה לכל  שלום מרדכי 'ודובר הנה  כי זצ "ל, מבריסק הגרי"ז  מרן ואמר

' אלא 'מקורב ', רק  ולא למלכות, מקורב נעשה זהלמלךמשנההצדיק  כל  עם אמנם, ליהודים ', וגדול  אחשורוש

היה  -עדיין שלום וכו 'דובר יאהר ' גוט א מארגן , 'גוט  אומר זרעו היה אינגאלע לכל  יעדן צו  ילד)- הרגיש(לכל ולא ,

זרעו'... לכל  שלום 'ודובר  אלא בזה כבוד פתיחות הגרי"ז)שום  רבינו .(פניני

ובאמצעקח. 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



פורים - הפרשה èîבאר 

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'
àéøåôáקטøåñéà úåøëùäã øëúùéù àì ìáà ,

ò"âì íøåâ àåäù ,åæî äìåãâ äøéáò êì ïéàå ,àåä øåîâ
åãåîéìî øúåé äúùéù êà ,íúìåæ úåøéáò äîëå ã"ùå

èòî,íúåà íçðéå íéðåéáàä çîùìå çåîùì äáøéù éãë
äîéìùä äçîùä éäåæå ,íáì ìà øáãéå.'

ãåòúåéìâøî ïîìæ íéøôà éáø ïåàâä éøáãî ,êëì êîñ
ãàøáî ì"öææ"èä éøáãá ä"öøú ò"åùä ìò 'íéøôà ãé')

(à"÷ñäéúù øåòéù øàáî ã"åúáå ,'òãé àìã ãò' ïéðòá
äðååëäù ,äìéì ïåéæçá ùøôúð øéòöä éìå' .ì"æå ,íéøåôá
éåøù äéäéù àåä äúùîä ìù áåéçä ø÷éòù ,àåä

áéúëãë ,äçîùá(åè ã÷ íéìäú),'ùåðà ááì çîùé ïééå'
ïúéå ,åæåòî 'ä úåãç äéäé äçîùá éåøù äéäéù úîçîå
ïëì ,'åëå áìä úáçøä êåúî ñðä ìò 'äì ììäå úåãåú
øéëé àìå åúòã ìáìáúéù éàãî øúåé øëúùäì åì ïéà
àéøåôá éîåñáì íãà áééç' åøîàù åäæå ,ììë ñðä ó÷åúá
ì"öøå ,'ììëá ãò àìå' àåä 'ãò' êä ¯ òãé àìã ãò
,òãé àìã ìåáâ ãò éîåñáì äæá äéúùä áåéç øãâù
éîåñáì íéîëç úðååë ìåèéá àåä äàìäå äæä ìåáâä ïîù

,äàãåäå ììä ïúéù éãë ¯ìë åúòã ìáìáúúù ïååéëã
ìò øàôìå çáùì äðåáúå úòã åá ïéàù àèéùô êë
.'àåä ïåëð éë éúéàøå ø÷åáá åéìà ïðåáúàå ,ñðä ó÷åú

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

ò úåãåäì,äçîùå äåãç êåúî úåàìôðä ìòå íéñéðä ì
úà ùáùî àåä éøä èåì ìù åúåøëùë øëúùîä ìáà
àåäù àìà ãåò àìå ,ììë úåãåäì ìåëé åðéàå åúòã
,äùåò úåøëù äáøäã ,íéøåîç íéøåñéà éãéì àåáì ìåìò
àøåòéù íåôë ãçà ìë øäæéå ñìô éðæàîá åéùòî ìå÷ùéå
...íéðô úðáìäá äçéöø ïåò éãéì àáé àìù äéáéìã

בערי  ל 'יושבים  גם  דמוקפין ' 'פורים הארת - הפורים ימי
הפרזות'

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

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

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

íéáø ïåùì éîé ¯ áéúëקי.

שלום 'קט. '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

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

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

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

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



פורים - הפרשה באר  ð

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

íéáåè íéîé ïåðéàã ïéðîæå ïéâçïéðîæå íéâç íéøîåùù åìà ¯)

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

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

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

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

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

.[÷ôñáù íéîéä éðù íå÷îá íä

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ò"éæ ùèà÷ðåîî(àì úåà ïåùù éîé øîàî øëùùé øòù)ìò
'øäåæ éðå÷éú'á àúéàã äî éô(.âé äîã÷äá)úà æîøì

÷ìîò úééçîá øåîàä áåúëä ïåùìá íéøåôä éîéúåîù)

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

ã"é íåé ìò äøéúé åúìòî ïë ìòקיא.

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

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

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

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

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

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

להעשות  היום  כדת בשמחה  ולהוסיף להרבות ...פליגי

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



פורים - הפרשה àðבאר 

באהבה בזיונות וקבלת הוותרנות  מעלת - דבר ביקשה  לא

àúéà'îâá(.áé äìéâî)áåúëä ìò(æ à øúñà)íéìëå'
î òùøä ùåøååùçà äéäù 'íéðåù íéìëîùîúù

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)¯ 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 ¯
éøäå ,ùåøååùçà úà àìå éúùå úà âøä òåãî ,äåîúì
íùë âøäéì åðéã äéäå ,ùãå÷ä ìëá ùîúùäù äæ àåä
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 íãàקיגäãåòñ äúåàá äðäå .
ãîò àìå ,'ùéàå ùéà ïåöøë úåùòì' ùåøååùçà äåéö

åðåöøë åùòé íìåëù åìù ìòקידìëî åìéöä äæ øåúéåå ,
íéùð äúùî äúùò'ù éúùå ÷ø .ùðåòúéá'úåëìîä

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 äðúùäקטוùé äúòî .

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

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

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

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

בגמראקיג. 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 ,

נעשהקיד . ואין שונות, 'תקלות' גם מצויים היום מצוות לרוב כאשר הפורים, ביום ביותר  חיזוק צריכים  והדברים 

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 וינהג

בגמ'קטו. 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 

מתבזית והייתה  המלך , וכו')כבקשת קרניים או זנב  לה  וגדל צרעת בה שפרחה ז"ל, לה(כמאמרם מכפרים היו  בזיונות אותם  הרי ,

חטאיה , כלל .על  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



פורים - הפרשה באר  áð

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 âéùäìקטז.

éäéåçåìùî ù"áúé àøåáä úàî ìá÷ì äëæðù ,ïåöø
úåðúîå úåðîקיזáåø÷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...

בכבודי  ולזלזל  נלמד זה  מכאן אלא רשע, לאותו  להחניף צריכה שהיא מה  יוסיף  ומה יתן מה  לתמוה  הבאנו וכבר .'

צרה  מכל ולהציל  לכפר  הבזיונות כוח מגיע היכן ואףעד ויום לילה ימים  שלושת צמו ישראל  שבני שאף וצוקה,

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

שמה,קטז . '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

לפני  חסיד, איש נאמן  ידיד  לי סיפר  שנים, כמה לפני שאירע  ממה יצא, כולו הכלל  על  ללמד אחד מעשה ונביא

ביופסיה  לה עשו הרופאים בדיקת אחר בטוב, שלא בתו  חשה  מה  שהמצב(ביאפסיע)זמן 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,

מע והוא לבתו שלמה רפואה  שיחיש  הבורא לפני והתפלל  בכה זוית, לקרן האיש פרש זכות לדבר  את לה ניק 

על ביררו  שהם 'בשורה' ובפיהם הלימודים  לשולחן שכניו  היום  במשך אליו כשפנו גם עתה , עליו שעברו בזיונותיו

אל כלל , בדעתו שפוי שאינו  להם  והוברר  עליו, עובר ומה  מעשיו מה  רבו, ומי הוא מי והמבייש , המקלל זה  אדם 

ההוצאות דמי את פדיתי כבר האיש להם  אמר  דיבוריו , לך יכאיבו ולא לב ג'קעשט )תשים שוין  עס האב שלא (איך אלא ,

הללו . 'הוצאות' בזכות עליו לבוא עתידה ישועה איזו להם  גילה 

ביופסיה בדיקת שוב לבדוק  ממנו ותבקש הרופא לבית שתשוב מבתו האיש ביקש  יום, כשהאיר  שעות כמה  אחר

בקל(ביאפסיע) שאפשר קטן דבר בקושי אך שם  שנראה  ימים  כמה לאחר  נתבשרו  ורינה  צהלה  ובקול עשתה, וכן

דא)להסירו כגון קל באופן שיהיה מתברך זה חולי עליו  שנגזר  מי כל רפואה , עסקני של .(בלשונם

זי"ע קיז. מבאיאן שלמה מרדכי רבי  הרה"ק  אמר זי"ע)כה  מבאיאן  יצחק הפחד הרה "ק אביו של דהילולא יומא אדר, הנה(בי"ז

וב'ירושלמי' לאביונים, ומתנות מנות משלוח מצות העעל "ט בפורים קיימו ישראל  ה"ג)בני פ"א  שהקב"ה(ר"ה  איתא

בני  שאם  פשיטא זה והרי הקב"ה , מקיים לאביונים ומתנות מנות משלוח  מצות אף וא"כ , כולה , התורה  כל  מקיים 

טוב  כל  עליהם שישפיעו ראויים  כ 'מתנות'ישראל  נחשב זה -אין כ 'מתנה' להם נחשב ומתי  אז , ראויים... כשאינם 

להם 'יתן בתורת עכל "ק .מתנות הקב"ה  ומזוני, חיי בני לאביונים'
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 )כז, כ( ואתה תצוה

, לב  חכמי   כל  אל  תדבר  ואתה  וכן   אחר  י "ע  ולא  תצוה  בעצמך  אתה  ן "רמב'  כ
 ושוב  פרקו  לאהרן   שנה  משה  המשנה  סדר[  ב"ע  ד"נ  עירובין ]  ל"אחז  והנה
  לו   שיעשו  לב  לחכמי   יאמר  עצמו  שאהרן   יתכן  לא  והנה,  ולישראל'  לזקני   אהרן 

, לב  חכמי   אל  בעצמו  לדבר  ה"מרע  הוצרך  כ" ע,  ולתפארת  לכבוד  בגדים  לעצמו
 כל  פ"בע  להם  אמר  ה"שמרע,  ד"עכנלע,  נרות   מצות  בעצמו  שיצוה  ט"מ  אך

'  מ  כל   והלא  צריך  הוא  לאורה  וכי   העדות  לפרוכת  מחוץ  בפסוק  ל"חז  פלפול
  לאורו   שהלכו  אהרן   על  דקאי   מדליקין   במה'  בפ'  תוס'  ופי   לאורו  הלכו  שנה

 תצוה  ואתה  כ"ע  בעצמו  כן   יאמר  שאהרן  יתכן   ולא   ש"ע  אש  עמוד'  הי   שבזכותו
 )חתם סופר(       .אחר י "ע ולא

 )כז, כ( ואתה תצוה
 כן   שאין   מה,  הסדר   בזה  משה  הזכיר  לא  -  תצוה  "ואתה  הטורים  בבעלכתב  

  משום   והטעם.  בה  הוזכר  שלא   סדר  אין   משה  שנולד  שמשעה,  החומש  בכל
 תנאי   על  אפילו  חכם  וקללת(  לב,  לב  להלן )  כתבת  אשר   מספרך  נא  מחני   שאמר

 . פנחס(' פר' הק בזוהר מובא )וכבר. בזה" ונתקיים, באה
 חל שתמיד  כיון   תצוה  בפרשת  דוקא  ענין זה  מרומז  שלכן   מובא,  הגר"א  בשם

 וכרמז לזה נעדר שמו של משה רבינו מהפרשה.  .זו בפרשה אדר' ז
 שמו  יוזכר  לא  שלו  ההילולא  שחל  שבעת  משה   נענש  למה  להבין   יש  לכאורה

 הרבה  עוד  ישנם  אבל,  באה  תנאי   על '  אפי   חכם  שקללת  אמנם  והן ?  בתורה
 ידוע הרי ? שמו מזכר לא אדר' ז בו  שחל בשבוע דייקא ומדוע, בתורה פרשית

 שכאן   אפשר  בדרך  לומר  ויתכן .  שמו  להזכיר  עניין   יש  ההילולא  ביום  שדייקא
, ישראל  כלל  עבור  נפשו  שמסר  ממה  כתוצאה  אלא,  גמור  עונש  זה  אין   הרי 

 שמו  יוזכר  שלא   משה  היא בשביל  זכות  ובכך, הרי ",  מספרך  נא  מחני "  ואמר
 ז"עי   מתעורר,  שלו  הילולא  ביום  ודייקא,  ישראל  לכלל  נפש  מסירות  עניין   על

 (תורה ציוני )     .מרעיתו צאן  עבור מהימנא רעיא משה של נפשו מסירות
ואחד פסוקים, ומלוי    בנוסף, משה רבנו נרמז בפרשה זו: בפרשה ישנם מאה

מאה ואחד, שכן המלוי של האות מ'    עולה למנין   אותיות השם "משה" גם הוא
נ'  [ארבעים]  הנו מ' י'  א'   - האות ה'    ; ושל[ששים]; המלוי של האות ש' הנו 

הנסתר של משה רבנו הוא מאה ואחת,    מאה ואחת. כלומר:  -, סך הכל  [אחד]
 רבנו נסתר!  ובפרשה זו משה

 (פרק ה)ספר יהושע    על  (ילקוט שמעוני )כת התורה": במדרש  וומוסיף ה"חנ
שהוא הקב"ה  אמר  שכאשר  למלאך   כתוב,  והכוונה  המלאך,  את  לו  שולח 

אל תעלנו   משה רבנו לקבלו. מדוע? "אם אין פניך הולכים עמנו  מיכאל, סרב
 . (שמות לג, טו)מזה" 

שאז בא המלאך ואמר    ה את המלאך? עד ימי יהושע,עד מתי משה רבנו דח 
 .(יהושע ה, ד)"עתה באתי" 

אין את   - את מיכאל    אין את מיכאל וכשיש  - נמצא אפוא, שכשיש את משה  
בפרשה, יש את מיכאל בפרשה. היכן? מנין  משה; והוא הדין כשאין את משה

 הפרשה, שהוא מאה ואחד, עולה בגימטריה "מיכאל"...  פסוקי 
משה מובא:  מגור  ישראל"  ה"בית  האדמו"ר  נא   ובשם  "מחני  אמר  רבנו 

 תנאי היא באה, לכן היה הכרח למחק אותו. מספרך", וקללת חכם אפילו על
לו קשה  היה  וכביכול  משה  את  אהב  הקב"ה  מספר   אבל  שמו  את  למחוק 

שבוע. הגיעה פרשת ויקהל, אחר כך פקודי, ל  התורה, ולכן דחה זאת משבוע
שלאחר מכן.   עד שהגיע לפרשת תצוה בשנה -לויקרא, צו, שמיני וכו'  המתין 

להמשיך אפשר  אי  הקב"ה:  אמר  שוב   אז  הגענו  כי  הבא  לשבוע  ולדחות 
 אעשה זאת בפרשה זו, פרשת  -לא מחקתי את שמו    לפרשת כי תשא ועדין 

 תצוה. 
מספר הפרשיות שמשה א מופיע בהן הואוהנה,  -עשרה: שתים-שמונה  ינו 
וכן שש פרשיות נוספות: "תצוה", "עקב",   עשרה פרשיות של ספר בראשית,

"מחני נא מספרך   "שופטים", "כי תצא", נצבים". והדבר נרמז במלים  "ראה",
עשרה הפרשיות -אותיות, כנגד שמונה   עשרה-אשר כתבת" המונות שמונה

 מהן.  שנמחה שמו
 -אתם נצבים, ש  -כתבת": א  רמזות באותיות המלים "אשר פרשיות אלו גם נ

כ    -שופטים, ר    עקב  –בראשית )הספר(, ת    -תצוה, ב    -תצא, ת  -כי   -ראה, 
 תשמעון.

 -העשרים  -הפרשה הכ'  רמז נוסף: את המלה "מספרך" נתן לקרוא מספר כ'.
עשרה פרשיות -שכן בספר בראשית ישנן שתים  בתורה היא פרשת "תצוה",

הפרשה העשרים    שמות הפרשה השמינית היא "תצוה", הרי לנו כי זו  רובספ
 )הגר"ש לוינשטיין(       מתחלת התורה.

וגו' )כז, כ(. עי' באוה"ח הק' שמבאר את הכתוב בדרך רמז לעניין    ויקחו אליך
)זו"ח בזוה"ק  דאיתא  מה  ומביא  התורה,  שהגאולה   עסק  ח.(  בראשית 

כי כל עוד   ,ולזה נתארך הגלות האחרונה תהיה בזכות משה, וכתב האוה"ח '
'.  שאין עוסקים בתורה ובמצות אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה

ככל בתורה, אלא  כפשוטו שאינם עוסקים  וצריך להוסיף, שאין הכוונה רק 

    g.agedank@gmail.com בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"ל:בס"ד, 

 

   גפ"תש  זכור - תצוהפרשת   
 © כל הזכויות שמורות למו"ל. אין לקרוא בזמן התפילה וקריה"ת 

 )מהרב מ. אלינגר(  עם רש"י. -שאלות לפי א' ב' על הפרשה 

 ה. על זה הציץ מרצה ומכפר )כח, לח(.   ד.היה למזבח הזהב ולא היה במזבח החיצון )ל, ג(.    ג.אגודל )כט, כ(.   ב.חגורה )כח, ד(.    א.
כמות    ח. מחלקיו של הפעמון )כח, לג(.    ז.תוצאות הרכיסה ואיסור לאו )כח, כח(.    ו.לכבש )כט, מ(.    -רבע ממנו שמן ורבע ממנו יין 

צורת    כ.לשם שופכים מדם פר המילואים )כט, יב(.    י.משמעות "רחיצת" אהרון ובניו )כט, ד(.    ט.השמן בכל נר במנורה )כז, כא(.  
  נ.אורכו של הציץ )כח, לו(.  מ.מהדברים שפוסלים הקרבן )ואם עלה, לא ירד( )כט, לז(.   ל. כמותו )כט, ז(.  -המשיחה של אהרון ובניו

תנופת הקרבן,    פ.)כח, כב(.   פירוש "קליעה"  ע.לאן היו מנסכים )כט, מ(.   צורת האפוד )כח, ד(   ס."יזח" )כח, כח(.   משמעות המלה:
מי רגיל ללבוש "אפוד" )כח, ר.על זה החושן מכפר )כח, טו(.  ק.היה קשור בפתילי תכלת )כח, לז(.  צ.מעכבת )כט, כד( חצי )ל, ח(. 

 גדול בין הציץ למצנפת )כח, לז(.  היה לכהן ת.תרגום "תחרא" )כח, לב(.  מה הם האורים ותומים )כח, ל( ש.ו(. 

 )מהרב מ. אלינגר(  בלי רש"י. -שאלות לפי א' ב' על הפרשה 
טולטל הלוך ושוב )כט, כז(.   ה.זרקו על המזבח )כט, טז(.  ד.חלק במזבח שצופה בזהב )ל, ג(.  ג. אגודל )כט, כ(.  ב.חגורה )כח, ד(.   א.
בקצה   ט.חלק מהבהמה, שמקריבים )כט, כב(.    ח.קישוט למזבח הפנימי )ל, ג(.    ז.המלים בהם נרמז מות שני בני אהרון )כט, מג(.    ו.

לא  נ.גובה הפנים )כח, לח(.  מ.מביאים עם השלמים )כט, לב(.  ל.. איבר פנימי )כט, כב(. כחלק ברגל )כח, מב(.  י.החושן )כח, כו(. 
תכשיט לכה"ג   צ.משמיע קול )כח, לד(.    פ. חבלים קלועים )כח, יד(.    ע.מאבני החושן )כח, יח(.    ס.מי )ל, ט(.  עושים על מזבח הפני
קביעות )כז, כ( צבע   ת.סוג האבנים באפוד )כח, ט(.  ש.בקצה המעיל )כח, לג(.  ר."קרבן" מעלה עשן )ל, ז(.  ק.שכולו זהב )כח, לו(. 

 מחלזון )כח ו(. 

 



 

 ב 

כמו שמצינו בתרגום )לעיל  המכוון הוא גם אם עוסקים בתורה מתוך רפיון, ו
נרפים   אתם  'נרפים  ישראל  בני  לשוטרי  פרעה  שאמר  מה  שפירש  יז(    – ה, 

ובעצלות,  ברפיון  לעסק  כינוי  היינו  שבטלנים  והרי  בטלנין',  אתון  בטלנין 
משום שלימוד  משה חפץ לגאול עם העוסקים בתורה ברפיון  והטעם שאין 

 באופן כזה מראה על מיעוט חביבות התורה. 

ך לזכות ללימוד התורה ברציפות המחשבה, שכל כולו יהיה מרוכז בתוך והדר
לאחד  שאמרתי  כמו  הוא  גידיו,  ושס"ה  אבריו  רמ"ח  כל  עם  הק'  התורה 
'אהבת  ברכת  את  עבורנו  תקנו  הגדולה  כנסת  אנשי  שהרי  כך,  על  ששאלני 
נתקנה לאמרה רק פעם  ולא  תורה,  לאהבת  עולם' שנועדה לעורר את הלב 

לא בכל עת כשהולך בדרך יכול לפעמים לחזור ולהתפלל מתוך אחת ביום, א
התבוננות במה שאומר 'חמלה גדולה ויתירה', שכל תיבה ותיבה היא עולם 
 בפני עצמו, וע"י ההתבוננות יתעורר בלבבו אהבת התורה במלא עוזה בעז"ה.

זצ"ל,  ה'סטייפלער'  אל  קוויטעל  עם  שנכנס  אחד  על  נורא,  מעשה  וראיתי 
יש לו קרוב המתגורר בבני ברק ששמו כשמו, והשיב שאכן כן   ושאלו האם

לו  אמר  קרוב,  אותו  הגיע  כאשר  לו.  שיקראו  הסטייפלער  וביקש  הדברים, 
הסטייפלער שהגיע אליו בחלום גבאי בית המדרש בו היית יושב ולומד, וסיפר 
שנתבע הוא בבית דין של מעלה על שהיה מבטל אותך מתלמודך בזמן שהיה 

ביהמ"ד ומבקש ממך לעבור ממקום למקום כדי שיוכל לנקות היטב,  מנקה את  
ותובעים אותו על ביטול התורה של אותם רגעים, ועל כן מבקש שתמחל לו.  
ויש להתעורר הרבה עד כמה צריך להיזהר בתורה ובלומדיה, שהרי לא ביטל 

 אותו אלא לכבוד ביהמ"ד ואף על פי כן היתה עליו תביעה על ביטול תורה.

 מאמרי תורה( –)כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א 
 )כז, כ( ואתה תצוה

הנה בפרשת תרומה למדנו על כלי המשכן, ארון מנורה ומזבח, קרשי המשכן 
והיריעות, חצר המשכן וקלעיו. אחר זאת אנו לומדים פרשת תצוה. תחילה 
תרומה   פרשת  בתחילת  נאמר  כבר  ובאמת  זך,  זית  שמן  להביא  מצווים  אנו 

ות 'שמן למאור' ופרש"י 'שמן זית זך להעל,כשנמנו י"ג דברים להביא התרומה
 נר תמיד'. וא"כ יש להבין מה כפל כאן ציווי מיוחד להביא שמן זית למאור?

והרשב"ם ומפרשי הפשט מיישבים דלעיל מדבר במצוה לפי שעה לצורך 
המשכן, וכאן הוא ציווי לכל הדורות לתת שמן למאור לכל שנה ושנה, לכן 

 כפל ואמר 'ואתה תצוה'. כי לשון צוואה הוא לדורות. 
ד המעשה  לבנין כנודע  נדיב  למצוא  בנקל  שיותר  שאמר  שפירא  מאיר  רבי 

תורה  שלומדים  והחלב  הלחם  היינו  השמן  כי  הישיבה,  מהחזקת  הישיבה 
אוכלים ושותים, על זה קשה מאד למצוא נדיבים, כי הנדיב מעדיף לתרום בנין 
ואכן  זכר.  ממנו  נשאר  ולא  נאכל  שיהא  לחם  על  ולא  עליו,  שמו  שיתנוסס 

'ואתה תצוה את בני נסתלק רבי מאיר מ עולמו על ענין זה. ואמר רבי מאיר 
ישראל'. אכן בנית משכן שלם, אבל אתה עתיד לצוות את בני ישראל תמיד 

 ,על השמן זית, כך אמר ה' למשה רבינו, בנית כבר בנין, אך על השמן הקבוע
 )הגרמ"י רייזמן(          תצטרך עוד הרבה לבקש מבני ישראל...

 לב  חכמי   כל  אל  תדבר  ואתה  ולתפארת  לכבוד  אחיך  לאהרן  קודש  בגדי   ועשית
 (  ב, א, כח) לי  לכהנו לקדשו אהרן בגדי  את ועשו' וגו

 הקודש  בגדי   השרד  שבבגדי   והתועלת  הצורך  על  מראים  שלפנינו  המקראות
 את  בנקל  נמצא  ראשון  במבט  אבל.  מאחיו  הגדול   הכהן   לאהרן   הנעשים
  כי  לנו  מוכיח  הראשון  שהכתוב  בשעה  -  לשני   הראשון   הכתוב  שבין   הסתירה

 הקודש  בגדי   כי   ומגלה  השני   הכתוב  בא,  ולתפארת  לכבוד  נעשים  הקודש  בגדי 
 .  זה את זה המכחישים כתובים שני  הם ולכאורה, לי  לכהנו לקדשו נעשו

 לו,  האדם  מכל  העניו  ה"ע  רבינו  למשה   כי ,  זה  באופן   לפרש  יש  צחות   ובדרך
 טעם  גם  יש   הכהונה  בגדי   של   השונים  הטעמים  בין  כי   הסוד  את  לגלות  מותר

 כבוד  כי   ידע  הוא  אם  גם,  דקדושה  ותפארת  כבוד  -"  ותפארת  כבוד"  של
 כבוד  ויתבע  הוא  שיבוא  חשש  אין   גבוה  לצרכי   חשובים  ערכים  הם  ותפארת
  לאחרים  אבל. ממערב מזרח כרחוק מהם הוא רחוק כי , חולין  לצרכי  ותפארת

 כבוד"  מחשבת  לצרף   להם   אסור,  זה  רז  לגלות  אסור   להם,  סתם"  לב  חכמי "  -
 במילי   גם  הכבוד  אחר  לרדוף   טעות  לידי   יבאו  פן ,  שמים  במלאכת"  ותפארת
  שיעשו   לב  לחכמי   להגיד  הגבורה  מפי   משה  נצטוה  לכן ,  חולין   וצרכי   דעלמא

     ".לי  לכהנו לקדשו" זו עליונה בכוונה רק הבגדים את
 )אמרי דעת למהר"ם שפירא(

 לב  חכמי   כל  אל  תדבר  ואתה  ולתפארת  לכבוד  אחיך  לאהרן  קודש  בגדי   ועשית
 (ב, א, כח) לי  לכהנו לקדשו אהרן בגדי  את ועשו' וגו

 לב  חכמי   כל  אל  תדבר  ואתה  ולתפארת  לכבוד  אחיך  לאהרן   קודש  בגדי   ועשית
 את  לברר ויש   לי  לכהנו לקדשו אהרן בגדי את ועשו  חכמה רוח מלאתיו אשר
 ואצל'  ולתפארת   לכבוד'  נאמר  ועשית  למשה  הציווי   שאצל  הלשון   שינוי 

 . 'ולתפארת לכבוד' אמר לא הבגדים במלאכת העושים
 נעשה  אשר כל את  ידע ומרדכי  אסתר במגילת הכתוב בהקדם  לבאר בזה ל"ונ

  ק "דק  צ"הגה  ל"זצ  ואאמו"ר  ומרה  גדולה  זעקה  ויזעק  העיר  בתוך  ויצא
 ובטחונו  בצדקתו  מדריגתו  לפי   מרדכי   דהנה  נחמד   דבר  ז" ע  אמר  טשענגער 

 כלל  על  שירחם'  בה  בטוח'  הי   כי   הרשע  המן   מגזירת  כלום  נתפעל  לא'  בה
 ה"והקב  ו"ח  לכלותינו  ישראל  שונאי   עלינו  עומדים  ודור  דוד  ובכל,  ישראל
 ידבר  אם  אולי   חשש   אך  לבבם   בכל'  לה  שבים   ל "ר  צרה  שבעת  יען   מידם  מצילנו

  יעשו  ולא דבריו על יבטחו , הגזירה יבוטל כי, כלום יפחדו  שלא ישראל  לב על
 וזהו,  הגזירה  על  ומיצר  דואג  הוא  כאלו  עצמו  עשה  חוץ  כלפי   לכן ,  תשובה

' הי   ובטוח  שידע מהגזירה'  פי   נעשה  אשר  כל  את  ידע  ומרדכי   הכתוב  כוונת
 למען   ומרה  גדולה  זעקה  ויזעק  אז  ישראל  בין  העיר   בתוך  ויצא  אך,  שיבוטל

 '.ה אל  וישובו מורא בלבם יעלה
  עונות   כמה  על  מכפרים  שהיו  לישראל  טובה  סגולה'  הי   כהונה  בבגדי   והנה

  לומר '  וכו  אדומה  פרה'  לפ  קרבנות'  פ  נסמכה  למה'  ח'  פ  זבחים'  גמ  כדאיתא
  חטאים   וכמה  כמה  שם  ופרט,  מכפרין   כהונה  בגדי   אף   מכפרין   קרבנות  מה  לך

 להמון  בזה הפרסום אבל גדולה טובה שהוא הגם והנה. מכפרין  כהונה שבגדי 
, ישובו  לא  יחטאו  ואם,  החטא  מן   עצמם  ישמרו  לא  כי   גדול  היזק  לגרוס   יכול  עם

 שלם  שלבם  להצדיקים  אבל,  שמכפרים  כהונה   בגדי   יש  זה  על  הלא  בחשבם
' ה  בחמלת  גיל  כעל  ישישו  כי   הבגדים  סגולות  ידעו  אם  יזיק  לא  בודאי '  ה  עם
 הכתוב היטב יבואר ומעתה, כהונה מבגדי  כפרה להם  להיות החוטאים על גם

 ידמו  העם  שהמון '  פי   ולתפארת  לכבוד   אחיך  לאהרן   קדש  בגדי   ועשית  ה"ב
  לב   חכמי   כל  אל  תדבר  ואתה  אבל  ולתפארת  לכבוד  רק  נעשו  לא  כהונה  שבגדי 

  יעשו   שהם'  פי   לי   ולכהנו  לקדשו  אהרן   בגדי   את  ועשו'  ה  עם  שלם  שלבם  מי 
 )חזון ישעי'(    .ישראל בני  על ז"עי  שיכפר כדי ' ה בעבור

 )כח, לו( לה' קדש חתם  פתוחי  עליו ופתחת
הגמ' במסכת תענית אורת שינם ג' מפתחות שלא נמסרים לשליח )יחד( והם 

יולדת(, תחיית המתים, מטר. אומר הגאון מוילנא -אך ורק בידי הקב"ה: חיה )
חות של ח'יה ת'חיית המתים המפת  –דבר זה רמוז כאן בפסוק: "פתוחי חת"ם  

 )אהל מועד(         ומ'טר "קדש לה'" הם אך ורק בידי הקב"ה.
  (.כח, לד) ופעמוני זהב בתוכם סביב

עם זגין  ותלוי  פרש"י  ודבוק  אחד  פעמון  רימונים  שני  בין  שבתוכם,    ענבלים 
, רמז  רמונים  וזהו פעמון ורמון פעמון ורמון, פעמון אחד בין שני   בשולי המעיל.

. כי הפעמון כיפר "משתוקא בתרין  ״מלה בסלע ח(מגילה י ) למה שאמרו חז״ל 
הדיבורים המיותרים, ולכן תלו את הפעמון המצלצל   על חטא לשון הרע, על

 (ברכת אברהם)            שני רימונים השותקים. בין 
 )כח, לב( בתוכו ראשו פי  והיה

 ח"או  ע"בש  שאמרו  מה  על  לרמז  בא"  לגויה  כפול"  פירש  אונקלוס  ובתרגום
,  נשמעת התפילה  אין   זה  ידי   על   כי   הפוך בחלוק  לילך  שלא  לדקדק   שיש  ב"סי 

 של  הכפל  שתהיה"  לתוכו  ראשו  פי "  יהיה  כאשר  הכתובים  סמיכות  יבואר  ובזה
    נשמעת.  תפילתו  תהיה  אז"  הקודש  אל  בבואו  קולו  ונשמע"  אז  לבפנים  הבגד

 האורים( )ילקוט        
)כח, ב(. ע' בספורנו שפירש   ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת

', ומבואר בדבריו  'שיהיה כהן מורה נורא על כל סביביו  –מה שנאמר ולתפארת  
שטעם בגדי הכהונה היה לעורר ולהשפיע יראת שמים על הציבור. ועי' עוד 
בחינוך )מצוה צט( המבאר ענין האבנט שהיה ארכו ל"ב אמה וברוחב טפח, 
להוסיף   יש  וכן  ההיקף,  ורוחב  גבהו  מתוך  בזרועותיו'  עת  בכל  בו  'והרגיש 

די שיזכור הכהן הגדול בכל שהרגיש בו תמיד מפני כובד משאו, וכל זה היה בכ
רגע שעומד לפני המלך ולא יסיח דעתו מהעבודה, ונמצא שעניינו הוא לעורר 
יר"ש אצל הכהן הגדול עצמו. ויש לבאר בזה מנהג הצדיקים אשר היו הולכים 

 כשהם חגורים בגארטל רחב, כדי שיזכרו תמיד מעבודתו ית"ש. 
נמצא ש ובין לדברי החינוך  תכלית הבגדים הוא לעורר ובין לדברי הספורנו 

יראת שמים. ולפי"ז מעלה יתירה באותם הגארטלאך העשויים בעבודת יד, כי 
מן הנראה שגארטל הנעשה ע"י גויים לא יצא ממנו שום תועלת לעבודתו ית'.  
וכמו שכבר עוררנו כמה פעמים על מנהג העולם לקנות בחנות חלות אפויות 

לב מי אפה את החלות ואלו מחשבות ומכונות לכבוד שב"ק, ואין איש שם על  
היו לו באותה שעה, ואין תימה שאח"כ אין בוערים בקדושת השבת, ומן הנכון 

יכולת שיאפה בעצמו את החלות לכבוד שבת בקדושה  והראוי למי שיש לו 
כמו   הוא  שקדושתם  שבת  במאכלי  הקדושה  שתשרה  יתכן  ועי"ז  ובטהרה, 

 קדושת הקרבנות. 
ן כנגד אותם הבאים להתפלל בבית הכנסת כשהם גם מקום יש להוכיח מכא

לבושים בבגדים זולים כדרך אותם השוהים ברחובות עיר, כי מן הראוי שיהיו  
יש  הרי  זאת  ומלבד  לעבודתו.  יר"ש  עליו  יושפע  ידם  שעל  מכובדים  בגדים 
בבגדים אלו זלזול בקדושת בית הכנסת, שהרי הדבר ידוע שהשופטים בבית 

מיוחדים המראים על חשיבותם, וכן הוא הדרך בכל  המשפט הולכים בבגדים
משרה ותפקיד, ולא יתכן שבית הכנסת יהא פחות בערכו מאותם מקומות, 
שבביהכנ"ס יכול להלך באותם בגדים זולים ואילו במקומות העבודה וכדומה  

 צריך להופיע בלבוש הגון וראוי. 
שהמעיל מכפר )כח, לא(. איתא בגמרא )ערכין טז.(    ועשית את מעיל האפוד

על לשון הרע, יבוא דבר שבקול )היינו הפעמונים המשמיעים קול( ויכפר על 
מעשה קול, עוד איתא שם שהקטורת מכפרת על לה"ר, יבוא דבר שבחשאי  
ע"י   כפרתו  בצנעא  לה"ר  דיבר  שאם  שם,  ונתבאר  חשאי,  מעשה  על  ויכפר 

ידי   המעיל. הקטורת שנעשית בחשאי, ואם דיבר בפהרסיא אזי מתכפר על 
 וצריך לבאר מדוע המעיל אינו מכפר גם לשון הרע שנאמר בחשאי. 

ואפשר לבאר עפ"י מה דאיתא )ב"ק עט:( לבאר הטעם שגנב משלם כפל ואילו  
שאינו  במעשיו  ומראה  בפהרסיא  הגוזל  הוא  גזלן  כי  קרן,  רק  משלם  גזלן 
מתיירא לא מן הבריות ולא מהקב"ה, לעומתו גנב עושה מעשיו בהחבא כי 



 

 ג 

מפחד מן הבריות, 'וכביכול עשה עין של מטה )לישנא מעליא נקט( כאילו אינו 
רואה', ועל דבר זה שמפחד מבני אדם ואינו מפחד מהקב"ה נענש לשלם כפל 
ייאמר גם לגבי דידן, שהמספר לה"ר  יותר מגזלן. ועל דרך זה  כי עוונו חמור 

מה מתיירא  מאשר  יותר  הבריות  מן  שמפחד  מראה  אינו  קב"ה, בפהרסיא 
ועוונו פחות יותר מהמספר לה"ר בחשאי ובצנעא , שמראה שיש עליו מורא 
יותר ממורא ששמים, ועל כן אין די לו בכפרת המעיל, אלא נצרך   בשר ודם 

 הוא לקטורת שהיא עבודה נשגבת ביותר שתכפר עליו.
 מאמרי תורה( –)כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א 

  מאוצרות המגידים 
 )כז, כ( תמיד נר  להעלת למאור כתית זך זית שמן אליך ויקחו

"עוד התורה:  על  בש"ך   אלא  נקנית  אינה  שהתורה  לומר.  כתית  רמז  כתב 
, להעלות  למאור  וזהו,  גדול  אור  בה  מוצא   הוא  ואז,  רב  ובעיון   ובצער  בדוחק
 ל"ז  שאמרו  כמו,  לא  וטורח  עיון   בלא  אבל,  דבר  מתוך  דבר  ומבין   שעולה

 טורח בלא לך  ובא שמצאת זה כי , תאמין  אל ומצאת  יגעת לא ( ב"ע' ו מגילה)
  שלמה   אמר  וכן ,  תאמין   ומצאת  יגעת  אבל,  טעם  בו   שאין  תמצא  בו   כשתעיין 

 בלא  אבל,  תבין   אז  תחפשנה  וכמטמונים  ככסף   תבקשנה  אם'(  ד',  ב  משלי )
'( ז',  ד  תהלים )  טוב   יראנו  מי  אומרים  רבים  מליצה  דרך  על  או .  יבין   לא  טורח
 בלא  אבל   לה  ומתאוין,  פיך  תורת  לי   טוב (  ב"ע,  ט"קי   שם)  שנאמר  התורה  שהיא
  כמו ,  זית אמר לזה, נסה זהו, נס דרך על שיהיה פניך אור עלינו נסה זהו, טורח
 חכם תלמיד כן  לעולם המאיר דבר ממנו מוציאין  אותו שכותשין  שאחר הזית
  באור  ולראות  לעלות  החיים  באור  למאור  כתית  זהו,  עצמו  את  לכתת  צריך

 העליון". 
זי"ע דרש פעם מעניין זה שהתלמיד  כ"ק הגה"ק בעל ה"שפע חיים" מצאנז 
חכם יכול לגדול אך ורק אם מכתת עצמו ומונע מעצמו תענוגי עוה"ז, וסיפר 
שתי עובדות על גדלותם של הצדיקים שכבר לא הרגישו כלל טעם באוכל:  

שאיני   לה  ואמרתי ,  מסוים  מאכל  לאכול  ה"ע  אמי   פעם  לי   נתנה  קטן   בהיותי ילד
 והוכיחני על, מאד לו וחרה דברי   את שמע ע"זי  אבי מורי  ק" כ. זה מאכל אוהב
פעם ,  רע  או  טוב  הוא  אם  מאכל   על  כלל  יודע  איני   אני :  לי   ואמר,  כך   מדבר   שאני 
 ובכל,  נפט   של  ריח  קצת   באפי   עלה   וכשאכלתי   לאכול  מרק  לפני   הביאו  אחת

 עד,  קרה  מה ידעו ולא להקיא החילותי   שסיימתי  לאחר. לאכול זאת המשכתי 
  להוסיף  שביקשו  הבית  ובני ,  מלאה  היתה  לא  המרק  שקערת  שבדקו ומצאו

 לנו  הרי .  בסמוך  שעמדה  הנפט  מצלוחית  הקערה  לתוך  שפכו בטעות  מרק  עוד
 סיפור.  בלבד  בריח  אם  כי   לנפט   מרק  בין   חילוק  שום  לא הרגיש  ע"זי   שאבי מורי 

 . ה"ע מאמי  גם שמעתי  זה
 למשה  תהלה  )ראה  ע"זי   משה  ישמח  בעל  ק"זקה  על  שנדפס  וידוע המעשה

ספר  הנדפס   ד "כ  ללמוד  בקודש  דרכו  שהיה  ג(  חלק  משה  ישמח  בראש 
 בשעה  לימודו  חוק  את  שסיים  עד  לבו  את  היה סועד  ולא ,  יום  בכל  שיעורים 
 מביאה ה"ע הרבנית זקנתי  היתה כלל שאז בדרך, הלילה חצות אחר מאוחרת

  המרק   את  והכינה,  יצועה  על  לעלות  ביקשה הרבנית  אחת  פעם.  ארוחתו  את  לו
 את ק"לזקה  שיגיש  הבית  מבאי   מנער אחד מבקשת  כשהיא,  במטבח  והבשר

 לא  לימודו  חוק  את  ק" זקה  וכשסיים  ,תרדמה  הנער  על  נפלה  לבסוף .  ארוחתו
 קערה  שם  וראה  המטבח  בעצמו אל  הלך  כן   על,  משינתו  הנער  את  להעיר  רצה
 בפוסקים  הנזכר   במים רותחים  השרוי   אפר  שהוא  -   ג"הלוי   מי   מונחים  היו  שבה

הכלים  בהם  להדיח   כדי   מלפנים  מכינים  שהיו  ד(  סעיף   צה'  סי   ד")יו  -  את 
 זו בקערת  קערה  לו  ונתחלפה,  הכלים  את  מדיחים  היו  שבו  בגד  מין   היה  ובתוכו
שעל   הקערה שיירי  את וראתה הרבנית  כשקמה  למחר. ואכלה ולקחה האוכל

 מונח  האוכל  את  ראתה  למטבח  כשנכנסה  אך,  אכל  ק" שזקה  הבינה,  שולחנו
 תיכף .  ג"הלוי   מי   את  אכל  ק "שזקה  לה  שנתברר  עד,  מאד  ותמהה  כמו שהוא

זקה  מיהרה   ק "זקה  נענה.  ג"הלוי   מי   את  אמש   אכלת  הרי :  לו  ואמרה   ק" אל 
שהבשר  אכן :  ואמר   גם   שמעתי   ב"כיו...  ללעיסה  מאד  קשה  היה  הבחנתי 

  הביאו   שפעם,  מעשה  בשעת  נוכח  שהיה  בשם אחד,  ל"זצ  מנאסויד ק"מהרה
 שהמאכל  התברר  מכן   ולאחר,  מסוים ואכלו מאכל משה הישמח ק"זקה  לפני 
הרגיש  כלל  והוא,  רע  וריחו  לגמרי   מקולקל  היה   הללו   וכעובדות.  בדבר  לא 

 . זו זכו למדריגה הצדיקים כל גם באמת, משה  הישמח ק"מזקה
 שפע חיים( –)ש"ך על התורה 

 הגאון רבי זאב איידלמן זצ"ל היה מספר ספור מופלא שאביו היה עד לו: 
סוקולובסקי  משה  רבי  להסתגר   הגאון  היה  נוהג  משה',  ה'אמרי  בעל  זצ"ל, 

שם  ללמוד  היה  יכול  רבות  שעות  עצומה,  בשקידה  שם  וללמוד  בחדרו 
 ברציפות, מבלי שיפריעו לו לעסוק במשוש חייו. 

צריכה אותו בדחיפות, באין ברירה  הייתה  שרעייתו הרבנית  יום אחד אירע 
ודאי הוא נרדם, היא דפקה על דלת חדרו, אך הוא לא פתח, בלבה חשבה שבו

שגם  לאחר  משנתו.  אותו  יעירו  שדפיקותיה  בתקוה  חזק  יותר  דפקה  ולכן 
הדפיקות החזקות לא הועילו, החלו מנקרות מחשבות בלבה: 'מי יודע? אולי  
קרה לו משהו? אולי אינו חש בטוב?' משגבר חששה קראה לאביה. גם האב 

ל ניסיונותיהם  כל  אך  פטישים,  ובעזרת  בידו  לדפוק  משנתו לא ניסה  העירו 
וחייבים לקרוא לפורץ  הוא,  נפש  מקרה של פיקוח  כי  צלחו, או אז החליטו 
דלתות מקצועי כדי שיפתח את הדלת, ויצילו את רבי משה מהסכנה שאולי  

 הוא שרוי בה… 

לציין   איידלמן    –חשוב  זאב  רבי  היו    – הסביר  לא  ימיהם  של  שהמנעולים 
ה של  מקצועי  שבסיבוב  ימינו  של  פעולת כמנעולים  נפתחת,  הדלת  פורץ 

הפורץ  ואכן  לחתיכות.  הדלת  ניסור  פשוט  היתה  ההם  הימים  של  הפורצים 
רופאים ואנשי הצלה, כדי  כאשר בחוץ מחכים  ניסור הדלת,  החל במלאכת 

 שיוכלו להעניק עזרה ראשונה לרבי משה, תיכף ומיד כאשר הדלת תיפתח.
ההצלה, רעייתו, חמיו   והנה לאחר שנפער חור גדול בדלת אצו במהירות אנשי 

ואנשים נוספים שהיו עדים לדרמה הגדולה, ולתדהמתם רבי משה ישב בחדר 
באנשים,  החדר  התמלא  כאשר  בלימוד,  שקוע  כולו  כשכל  וברוגע  בשלווה 
הדלת  הלא  נכנסתם  "איך  ושאל:  סביבו  הביט  ראשו,  את  משה  רבי  הגביה 

 הייתה נעולה?!"… 
תורה, ואף סגרו את תלמודי התורה הבולשביקים אסרו על היהודים ללמוד  

של הילדים, והם נאלצו ללמוד בהיחבא, הם היו נודדים ממקום למקום לבל 
 יתפסו אותם השוטרים. 

יום אחד שוטר גילה את מקום המסתור של ילדי בריסק, הוא נכנס לשם, תפס 
לימוד  בעוון  אותו  ולעצור  החוצה,  אותו  למשוך  וניסה  מהילדים  אחד  את 

שהיה שקוע בלימוד, בתחילה לא שם לב למתרחש, אך כאשר   תורה, המלמד
הילדים,  אחד  את  החוצה  למשוך  מנסה  שהשוטר  ראה  הוא  הקולות  גברו 
ניגש אל השוטר הכה בו כמה מכות נמרצות וקרא  המלמד קם בחמת זעם, 

 ! מנוול!!"… !לעברו: "חצוף 
מורגל בכ היה  מאומץ לבו של המלמד, הוא הרי לא  נבהל כנראה  ך  השוטר 

ללא  מידי  מוות  עונש  היה  להכותו  ועוד  שוטר  על  לצעוק  ברוסיה  כי  כלל, 
משפט, ומרוב בהלה עזב את הילד וברח מהמקום. הילדים ניצלו את מנוסתו 

 ומיהרו לשוב אל ביתם…
ילדי רבי חיים מבריסק זצ"ל למדו אף הם אצל המלמד, ולמחרת שאל אותו 

ך איך העזת לעשות כך לשוטר? איך רבי חיים: "אכן נס גדול היה לך ולילדים, א
מה שהיה,  "כנראה שהרב לא שמע  לו המלמד הצדיק:  לא פחדת?", השיב 
נכנס פנימה,   היינו באמצע התוספות, ממש באמצע, ובדיוק אז אותו שייגץ 

 חוצפה שכזאת להפריע באמצע התוספות?!.." 

 
 )כח, לא( :תכלת כליל האפוד מעיל  את ועשית

מעיל   הרע,  לשון  חטא  על  המכפרים  דברים  שני  מוצאים  אנו  זו  בפרשה 
  נסמכה   למה  ששון   בר  ענני '  ר  וקטורת. והוא מדברי הגמרא )ערכין טז, א( "אמר

תצוה"(  לפרשת  כהונה  בגדי   פרשת ואתה  "בפרשת  רש"י:  )וכתב   קרבנות? 
וכו',  כהונה  בגדי   אף   מכפרין,  קרבנות  מה  לך:  לומר  לע  מכפר  מעיל  מכפרין 
הקול,   מעשה  על  ויכפר  שבקול,  דבר  יבא  הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ,הרע   לשון

 הרע,  לשון   על  מכפרת?  קטורת  מה  על  ישמעאל  רבי   דבי   וכו' ותנא  מכפר  ציץ
  קשיא   וכו'  חשאי,  מעשה  על  ויכפר  שבחשאי   דבר  יבא  הוא:  ברוך  הקדוש  אמר
בפרהסיא" שהמעיל  בצינעא הא    הא  קשיא:  וכו' לא  הרע?!  אלשון   הרע  לשון 

שנאמר   לשה"ר  על  מכפרת  והקטורת  בקול  שנאמרה  לשה"ר  על  מכפר 
דייקא על לשון הרע וכי  מכפרים המעיל והקטורת  יש להבין, למה  בחשאי. 

 משום שמשמיע קול או שנעשה בחשאי כבר יכפר עליהם?
 הרע לשון   על  מכפר  שהמעיל   בכלי יקר בפרשת תצוה כתב לבאר הטעם: "לפי 

 יראה  וממנו  בים  יסתכל  התכלת  י "וע  לים,  דומה  תכלת  כי   תכלת,  כולו  היה  כ"ע
, ודלתים  בריח  ואשים  חקי  עליו  ואשבור(  יא -י   לח  איוב)  נאמר  בים   כי  יעשה.  וכן 

דהיינו שהקב"ה שם גבול לים שלא ישטוף '.  וגו תוסיף   ולא  תבא  פה   עד  ואומר
 ערכין )  ל"רז  ש"כמ  ובריח  חומה  הלשון   אל  ה"הקב  נתן   את העולם בגליו, וכך

 ואחת  עצם )השיניים(  של  אחת  חומות  שני   לך  שהקפתי   אלא  עוד  ולא(  ב"ע  טו
 לחוץ  יצא   כי ,  רמיה  לשון  שמירה   לך  יוסיף   ומה  יתן  )הלחיים( ומה  בשר  של

 ,ודלתים  בריח  ויעבור  העולם  רוחות'  ד  לכל  לשונו  שחוט  חץ  ישלח  ידבר
  הראוי מן  והיה פורץ את הגדר ששם הקב"ה ללשונו, שהאדם המדבר לשה"ר

 טעם  וזהו,  גדרו  פורץ   ואינו  ובריח  דלתים  עובר   אינו  אשר  הים   מן   האדם  שילמד
 בצבע לו שדומה הים אל נזכר יהיה בתכלת בהסתכלו כי  לים שדומה התכלת
 יעשה. וכן  יראה וממנו הים במעשה אז יתבונן  וממילא

ובעניין הקטורת אפשר לבאר בהקדם דברי החתם סופר )דרשות חת"ס ח"ב 
 עמ' שע"ו(:

  אמר:   ל"ז  אליהו הנביא  עם  בהתווכחו  אומרת שאחאב  קיג(  הגמרא )סנהדרין 
 העמיד  גברא )אחאב(  ההוא  והא,  מטר  יהיה  ולא'  ה  אף   וחרה  אמר  רבך  משה

 "אם אליהו שבענ ז"וע'! בזמני  מטרא אתא ה"ואפ י "בא ותלם תלם כל על ז''ע
אם  ומטר  טל'  יהי  עד .  דברי"  לפי   כי  שנים,  ג'  למשך  הגשמים  נעצרו  ואכן 

 האדמה",  פ''ע  מטר  ואתנה  אחאב   אל  לאליהו "הראה  ה"הקב  ל''א  שלבסוף 
 שמים  שם  וקידש,  הכרמל  הר  אל  ישראל  את כל  וקבץ  אליהו הנביא  הלך  ואז

 מטרא.  ואתא, איש" ככף  קטנה "עב ועלה והתפלל, ברבים
טובא  של  קללתו  עליו  עלתה  שלא  אחאב  קאמר  שפיר  א. הא,  ויש לדקדק 

 ג. ותו,"?  דברי   לפי  א''כ"  לשון  מה  ב. ועוד,?  ז"ע  אליהו  לו  תירץ  ומה  ה,"מרע
 ישראל  כל  תחלה  וקבץ  התחכם  ט"מ  מטר,  לתת  שרצונו  ה"הקב  ל"שא  מכיון 
 ?  דוקא קטנה עב עלה ט''ומ עיכובא? ד. ככה ועשה הכרמל להר
 מהארץ  העולים  מאידים  בטבע  מתהווים  שהגשמים  ידוע  כי   הענין,  אבל

העולם,  הכנה  הוא  זה  כי   ואם  העולם,  אנשי   פה  ומהבל  הוא  ועיקר  בטבעי 
  בעבים   ומתמתקים  אוקינוס  ממי   שואבים  שהעבים  דתענית  ק"ספ  ל"כמאחז



 

 ד 

 הוא  העבים  הוויית כי  אמת זה גם מ"מ השמים, מן ' ה מאת העליונים מים י "ע
 אדם  בני   אם  כי   יעיד  והשכל  החוש  שכן,  והיות  הארץ,  מן   העולים  מהאידים

 ורכילות  ר"ולה  נבלה  דובר  פה  מהבל  הוא   מהם  העולים   והאידים  וההבל
  ופשעים   עוונות  קליפת  מזוהמת  מלוכלכים  המה  מזה  המהווים  הגשמים

 הבל'  שיהי   באופן   שאת,  ביתר  אוכליהם  מטמאים  מזה  המתהווים  והמאכלים
 הבאה  שנה  גשמי   ז"ועי   אשתקד.  משל   יותר  רע   הבאה  שנה  של   פיהם

 ושוב  יותר,  וחטאים  רעים  אנשים  ומגדל  יותר  ומרי   טומאה  וגורם  רע  ותבואתה
 חוזר  לעולם  וכן   מבשנית  השלישית  בשנה  יותר  רע  הגשמים  את  האנשים  יגדלו

 למכתם  תרופה  אין   כי   עד  וטומאה  בחטא  מושרשים  כ"כ  ו"שח  עד  חלילה,
   חלילה ה"י.

שמטובו אלא  הזה?  הרע  הגלגל  נעצר   לעצור  ש"ית  ישראל   אלקי   של   ואיך 
 הערל  לבבם  שיכנע  עד  רעים  פירות  יולידו  ולא  רע  מטר '  יהי   ולא  השמים,

 ותפארתו,'  ה  מזיו  ויהנו  האויר )ע"י תפילתם ובקשתם(  ויטהרו  ה'  אל  וישובו 
  והיינו   ישראל"  של  קשיותיהן   שמל  -"מלקוש    ('ו  )תענית  ל "חז  דאמרו  והיינו

כדי   את  תתן   לא  והאדמה  מטר'  יהי   ולא  השמים  את  "ועצר  דכתיב  יבולה" 
נותנים   ויטוהר  שישובו לא  שכבר  ביותר  פחות  למצב  שהגיעו  ויש  האויר, 

שח"ו  עד  בטומאתם  יושרשו  אלא  האוויר  את  לתקן  זו  הזדמנות  משמים 
 מהרה".  "ואבדתם

וע  השיעור  לזה  הגיעו  כבר  אחאב  ובימי  מהרה",  "ואבדתם   נעצר   לא  כ'של 
לפי    "כי אם  מטר  יהי   שלא   נשבע  אליהו,  עם  אחאב  בהתלוצץ  אמנם  השמים.

 לו, כדומה  או הצדיק אליהו דברי  מפי  בקדושה שיצא ההבל כפי  דייקא דברי"
  שהאויר   יודע  והיה  מטר  ליתן '  ה  כששלחו  כ"ע  הרשעים,  הבל  י "עפ  לא

 הוא'  "ה  וצעקו  ברבים,  ש''ש  וקידש  הכרמל   להר  ישראל  כל  קבץ   מטומאה,
  הי   שהרי לא   איש  ככף   קטנה  עב  נעשה  הצעקה  ומהבל של אותה  האלקים"

 לברכה. ע"כ.  היו והם דבורים שני  של הבל א"כ
ולטעם זה, הרי אין שום חילוק באם מדברים הלשה"ר בפרהסיא או בצנעא, 

ה מתפשט ריחו  שהרי ההבל העולה שווה בזה ובזה, ויתכן שהקטורת שהרי הי 
עד שהבהמות ביריחו היו מתעטשות מחמת ריח הקטורת כמובא בחז"ל, הבל 

 זה היה מתקן את ההבל של הדיבורים הטמאים. 
                    )ציוני תורה( 

 
אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות   "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו

 נר תמיד" 
תחשבו,  להלן,  שאמר  הדברים  את  אמר  מי  אוזנכם,  את  אגלה  לא  אם 
ששמעתי את הדברים מפי חסידישע'ר רבי, ואני הרי מגזע עתיק של חסידים, 
מפורשים   דברים  אלו  היום  שנאמר  מה  אבל  פורקניה"...  "ויצמח  אומר  וגם 

 ן את שיחתו וחיוך רחב נסוך על פניו:בגמרא, פותח ר' שלום שבדרו
 "כתתו עצמכם על דברי תורה".  -"כתית למאור" 

"ליהודים היתה אורה אם אתה רוצה להאיר באורה של תורה כמו שכתוב  
תכתת את עצמך    -)מגילה דף ט"ז( כתית  אורה זו תורה"  - ושמחה וששון יקר, 

 על דברי תורה.
 אספר לכם משל. 

 מקוצק: יהודי שאל פעם את הרבי 
למה הרבי לא יוצא בעולם להציל נפשות, הרי יש הרבה מה לעשות? מדוע 
הרבי נשאר בתוך ביתו פנימה, נכון, החסידים באים לבית מדרשו והרבי מדבר 

 לפניהם דברי תורה עמוקים, אבל מדוע אינו יוצא על פני העולם?! 
 אמר לו הרבי מקוצק זי"ע, אמשול לכם משל, למה הדבר דומה: 

האסורים נחבשו שלושה אנשים עשירים. הושיבו אותם בבור חשוך בבית  
וקטן, ומי שיודע, בימים ההם, אין לתאר את העינויים שהיו מנת חלקם של 

 אסירי מלכות.
 ללא שכל.  -שניים מהם היו פקחים, בעלי דעת. השלישי היה גולם 

ללא  גדול  'בטלן'  שהיה  הזה,  האחד  לבור.  אוכל  להם  הורידו  הסוהרים 
לא מצא את האוכל ואת הכף, ובדרך כלל   -צוץ דעת, לא הסתדר עם עצמו  קמ 

בעקבות החושך הנורא ששרר בבור לא מצא אפילו את פיו להכניס בו את 
האוכל, אבדו לו חפצים, נפלו לו המאכלים וכו'. השני, החכם, ריחם עליו וסייע  

ידו הכניס בה אוכל, אח"כ סייע לו להעביר את האוכל   בידו רבות: לקח את 
התייגע להדריכו להסתובב לימין   -מהיד לפה וכו', כך פעמים רבות מידי יום  

 ולשמאל, לעמוד ולשכב. 
 אבל השלישי, כאילו עמד מן הצד. לא סייע בידו מאומה. 

יחד כאן  יום אחד פנה השני לשלישי, ושאל אותו בתמיהה: "אנו סובלים 
 -זה פעמים רבות ביום  בבור, ואתה ודאי מבחין איך אני מתאמץ על הגולם ה

למה   כלום,  שלי  לפעילות  מסייע  אינך  מדוע  להתקדם,  מצליח  שהוא  עד 
 תעמוד מהצד? 

 השיב לו השלישי, בא אגלה לך:
אנו נמצאים בחשכה. חשוך בבור. וכאשר החושך שורר ולא רואים מאומה, 
מאמצים ללמד אותו איך  בו  כמעט לריק, הנך משקיע  מתיגעים  והוא  אתה 

ואיך  כמה שבועות   לאכול  כבר  כי  לעולם,  תגמר איתו  וכפי הנראה לא  לזוז 
שומע,   שאתה  כמו  אני,  אך  כלום...  למד  לא  עדיין  והוא  מתאמץ  שאתה 

כאשר  חור.  באצבעותי  קודח  חור,  בקיר  חופר  איתו,  עוסק  שאתה  בשעות 
יכנס אור לבור, יחדרו פנימה קרני שמש מועטות, מעט מן  -החור יהיה עמוד 

בה מהחושך, ואז ממילא הוא יראה, וכבר לא יצטרך לא לך ולא האור ידחה הר
 לי. הוא יידע בעצמו איך לשתות ולאכול, וגמרנו.

 הבנתם? פלאי פלאים.
הדבר הראשון? "אורה זו תורה""   -  "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון יקר" 

לקדוח ולהכניס אור, אם יש תורה, נכנס אור, ומשם ואילך יש כבר את הכל:  
 אור!  -שמחה, ששון ויקר. כי חודר באדם פנימה 

"כתית  מהתורה?  אור  להכניס  קודחים  כיצד  האור,  את  לך  תאיר  ואיך 
עמל התורה להתיגע ב  -הפשטות היא    כתתו עצמכם על דברי תורה"   -למאור"  

 "לעסוק בדברי תורה".
 מאתיים "אני"

עוד "כתתו   תכניע את    - "  עצמכםמרומז כאן  האני,  תכתת את עצמיותך, את 
תשליך את האני שלך לאשפה! כאשר    -הקאוה. התורה אינה סובלת מי שלא נכנע  

 אתה לומד תורה תבטל את האנוכיות שלך. 
תלמיד חכם, בעל חוש הבחנה מיוחד, פיקח היודע לבחון אנשים, לחש באוזני. 
שמשוחח   האנשים  כל  כי פעם חידד את מוחו, והציב לעצמו מטרה לבחון את 

שלושים פעמים    -איתם   ממנו  שמע  שלא  ששוחח איתם,  היה איש מאלו  ולא 
י"! ואנו הרי  "אני": אני אכלתי, אני אמרתי לך, אני, אני, מאות פעמים ביום! "אנ

כן,   "ולאן אתה הולך,  יודעים מה נותר מכל האני הזה בסוף ימיו, רימה ותולעה, 
 : למקום רימה ותולעה"

נולד לפני חמש שנים, לא לידת הגוף אלא לידת   יהודי פלוני סיפר לי כי הוא 
שב בתשובה. אך התאונן באוזני, וכה אמר: "בשנה הראשונה, שנה וחצי   - האדם  

חזקותי, הייתה לי סיעתא דשמיא באופן נורא ממש, בכל פניה,  או שנתיים להת
שפכו עלי עזרא, אבל אחר   - בדרך החדשה קיבלתי סיוע מהשמים  - בכל תנועותי 

 כך, התחלתי לאבד, כבר לא ניתן סיוע כמו שהיה. מה קרה? למה זה קרה לי? שאל.
 השבתי לו. 

וגםכתוב בקהלת   עושר  לנבונים  וגם לא  חן"    "ולא לחכמים לחם  ליודעים  לא 
)קהלת פ"ט( הפשט הפשוט שהחכם לא משיג לחם יותר מהטיפש, עשירים רבים 

 אינם חכמים, כי לא החכמה מביאה את הלחם היומיומי. 
שאל הרבי מקוצק: בסדר, הלחם לא מגיע דרך החכמה אבל למה הוזכרו רק  

 החכמים, וכי דוקא לחכמים אין לחם. 
ם המפסידים, להם לא מכינים. למה מדוע? מבאר הרבי מקוצק: כן, כן, דוקא ה

כי אומרים לו ל"חכם", אתה חכם גדול, לך תחפש בעצמך, אתה הרי כביכול, יודע  
 להסתדר לבד, בבקשה! 

 וכן גם ברוחניות. 
לא, הנני דל במעשים" וכאשר חשבת כך,   -בתחילה חשבת לעצמך "אני עדיין  

כ "אני  לחשוב  התחלת  אט  אט  אבל  השמים.  מן  לך  אני", נתנו  "אני,  צדיק"  בר 
 אומרים לך משמים: 

"נו, נו, אתה צדיק, לא זקוק ליותר עזרה, הגעת, בסדר גמור", לא נותנים סיעתא 
 דשמיא...

 להעלות נר 
 "כתית למאור להעלות נר תמיד" 

המצוה קרויה "נר", מה הוא  "כי נר מצוה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר". 
רה נקראת "אור", היינו מה שדולק בתוככי הנר. ולכן, "נר"? בית קיבול לשמן, והתו

ללא אור אינו כלום כי אם הנר לא דולק אין בו    - בית הקיבול לשמן    - כמו שהנר  
שום תועלת, כך אם אדם עושה מצוות ולא קובע עיתים לתורה, לא מתייגע בתורה  

לה לא שווה מאום. לכן הדבר הראשון הוא: "ליהודים היתה אורה" שהאור יע  -
 את הנר "להעלות נר תמיד!"

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה באמת להעלות נר תמיד ונזכה לתשובה  
 (להגיד)    שלמה ולגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן!

 
 )כז, כ(  שמן זית זך

בתקופתו של הגאון הנודע רבי יהודה אסאד זצ"ל, מגדולי גדוליה של הונגריה, 
יהודי פשוט אחד, שהיה שמש בבית הכנסת. כל כך פשוט    חי בעיירה סערדליא

ותמים היה יהודי זה, עד שמידי יום בהעלותו ובהדליקו את נרות בית הכנסת, היה  
לובש את ה'גרטל' שלו, ואומר 'לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, הריני מוכן  

בבית הכנסת   ומזומן לקיים מצוות "כבדו את ה' באורים", ומכוון בהדלקת נרות זו 
לייחד את כל הייחודים שהיו בהדלקת נרות בבית המקדש. והיו הדברים יוצאים 

 מפיו בכוונה יתירה. 
כך היה עושה מידי יום ביומו. והציבור, שהיה מאזין לו, יצא מהתפעלות למראה  

 גודל תמימותו וטהרת ליבו של שמש זה. 
ת של השמש, פעם הזדמן הקצב של העיירה לבית הכנסת בעת הדלקת הנרו 

והמראה הזה הלהיב גם אותו במאוד מאוד, עד שהחל לקנא בשמש, ושאל אותו  
האם הוא מוכן למכור לו את זכות המצוה הגדולה הזו של הדלקת הנרות, ואף נקף  

 בסכום כסף גדול מאד שישלשל לידיו באם יהיה מוכן לעשות את העיסקה, 
ויתר. השמש, כמובן, סירב בכל תוקף להעביר את המצוה לק  צב. אבל זה לא 

 מידי יום ביומו נידנד לשמש בית הכנסת, והתחנן לפניו לתת לו את המצוה. 
כל כך גברו נדנודיו, עד שהחליט השמש ללכת לרבי יהודה אסאד ולהיוועץ בו. 
מששמע הגאון את הסיפור, יעץ לשמש להעביר לקצב את המצוה, ולדרוש ממנו  



 

 ה 

ום כסף גדול מאוד, אבל, הוסיף רבי יהודה  זהוב אחד על כל יום. המדובר היה בסכ
 אסאד ואמר אל תשתמש בכסף זה שיתן לך הקצב. הנח אותו בצד, למשמרת. 

מצוות   את  שחיבב  השמש,  עבור  מאוד  קשה  היתה  הזו  שההוראה  למרות 
ציית לאב"ד ביותר,  ביומו מגיש    ההדלקה  יום  וכך, מידי  כהוראתו,  ועשה  העיר, 

 הקצב סכום זהוב אחד לשמש בית הכנסת, וניגש להדליק את הנרות, 
השמש, מצידו, קיים גם את החלק השני של הוראת רבי יהודה, והניח את הכסף  

 בקופה מסוימת, ולא נגע בו. במשך השנים התקבץ סכום כסף אדיר. 
יהודים מדובר! מפחיד! איזה תמימות נוגעת ללב! רק לחשוב באיזה דרגה של  

 איזה רדיפה אחרי מצוות!
והנה, יום אחד פוגש אחד מבני הקהילה את הקצב בביהכ"נ, והוא בוכה בקול 
לו כסף לממן את   ואין  ביתו  שאירס את  הקצב  מה אירע, סיפר  כששאלו  גדול. 

 הנדוניא. 
און לשמש בית הכנסת,  משהגיעו הדברים לאזניו של רבי יהודה אסאד, קרא הג

ואמר לו כדברים האלה: עתה הגיע זמנך להשתמש בכסף ולעשות בו מצוה גדולה. 
קח את כל הכסף ששילם לך הקצב ששילם לך הקצב במשך כל השנים, והנמצא  

 באוצרך, ומסור אותו ל...קצב, כדי שיוכל להשיא את בתו בכבוד.  
ועשה כמצווה עלי מילה,  הלב, לא אמר  טהור  היה  השמש,  ביותר  ו. המדהים 

אמר רבי   -שכאשר ספרו את הזהובים שהיו בקופה, "מעיד אני עלי שמים וארץ  
 –שהיה זה הסכום המדויק שהתחייב הקצב לנדונייתה של בתו    -יהודה אסאד 

 בדיוק! לא זהוב אחד יותר, ולא זהוב אחד פחות! 
בסה"כ?   השמש  עשה  צמח   –מה  זה  ממעשה  גדולה.  בכוונה  נרות  הדליק 

יראת   מעצם  יצאו נשכרים ממנו. לבד  שהכל  הענק,  המצוות  גלגל  כל  לאחמ"כ 
 השמים שאפשר לקבל מסיפור כזה, 

יש כאן כמה וכמה לימודי השכל. א. הקצב היה סבור שהוא נותן את הכסף   
לשמש, ולבסוף התברר שהיה זה למען עצמו, כדי שיוכל להשיא את בתו בכבוד. 

השמ  שקיים  העצומה  המצוה  ע"י  זכה  ב.  שלו,  המיוחדת  הנרות  בהדלקת  ש 
שהתגלגלה לידו זכות נפלאה של הכנסת כלה. ג. הדלקת נרות זו גרמה להדליק  
מאוד   והתלהב  פשוט,  אדם  שהיה  הקצב,  של  בנשמתו  גם  קודש  של  נרות 

 )טובך יביעו(                 מהמצוה. 

 
 לקח מעיל תכלת 

ראש הישיבה, הגאון רבי הייתי בליקווד בשבת פרשת תצוה, ונשאלתי על ידי  
שניאור קוטלר זצ"ל: חז"ל אמרו )זבחים פח ע"ב, ערכין טו ע"א( שהמעיל מכפר  

 על לשון הרע, מדוע? 
האמת, תמהתי לשאלה. הואיל ויודע הוא דברי הגמרא, ודאי יודע הוא המשכם: 

 - יבוא דבר שבקול ויכפר על מעשי הקול  
 נוקב כל כך. ואם הזכרנו גמרא זו, נאמר בה רעיון נפלא, ו

רבי ירוחם ממיר זצ"ל העיר, שהצרעת באה על לשון הרע, ואמרו בגמרא )ערכין  
אמר   לטהרתו,  ציפורים  שתי  יביא  תורה  שאמרה  מצורע  נשתנה  מה  ע"ב(:  טז 
הקדוש ברוך הוא: הוא עשה מעשה פטיט ]כלומר פטפט בלשונו[ לפיכך אמרה  

שעה בכל  מצפצפות  ]שהציפורים  פטיט  קרבן  יביא  ותמוה,    תורה  )רש"י([. 
שהציפורים אינן מדברות לשון הרע ואינן מוציאות שם רע ומסכסכות בין איש  

 לרעהו, ומדוע מביאים אותן כקרבן על לשון הרע. 
ה"פטיט".  היא על  הרע,  התביעה על מספר לשון  שיסוד  רואים מכאן, הסיק, 

שפתיו    שנתן דורר ללשונו, שפטפט כציפור, ו"ברב דברים לא יחדל פשע, וחושך
 משכיל" )משלי י, יט(!

והוא הדין כאן, "יבוא דבר שבקול ויכפר על דבר שבקול", מה הדמיון בין קול 
הן   שהן  אלא  ומרושע.  אסור  הרע,  לשון  לדיבור  סתמי,  קול  שהוא  הפעמונים 
הדברים: יסוד התביעה, ששחרר שפתיו לפטפוט תדיר כפעמונים אלו המשמיעים 

היא: "והיה פי ראשו בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב" קולם עם כל פסיעה, והדרישה 
)שמות כח, לב(, לשים גדר ומחסום לפה )רבנו בחיי ו"שפתי כהן"(, וממילא ימנע  

 מלשון הרע! 
בפיו   שיש  הבנתי  שתקתי,  הישיבה.  ראש  שאל  מה  אבל  אגב.  בדרך  זה,  כל 

 תשובה. וצדקתי. 
יגת שפת המעיל. אמר: "הגמרא מצביעה על קול הפעמונים, והמפרשים על אר

ואני סבור, שהיסוד מובע גם במעיל עצמו. בין שפתו העליונה לפעמונים בשוליו, 
לראשנו   מעל  הפרוש  השמים  כרקיע  תכלת,  שכולה  ארוכהה  יריעה  הוא  מהוה 

 - מאופק על אופק )במדבר רבה ד, יג( 
 - מדוע? אסביר 

אינו שואף  ב"כלי יקר" )ויקרא יד, ד( כתב, שמספר לשון הרע משול לזבוב, ש
אלא למקום זוהמה ונמשך לכל פצע ומוגלה ומטיל שם רמותיו, מזהם ומרעיל. 
וזהו שנאמר )קהלת י, א(: "זבובי מות יבאיש ]כל כונתם להבאיש ריחו של אדם,[ 
יביע ]אומר וידבר אף על אדם שמעשיו כמו[ שמן רוקח. ]כי בעיניו[ יקר מחכמה  

חשב בעיניו כסילות ופגם, מעטים ככל  ומכבוד, סכלות מעט". אם אך יראה מה שנ 
 שיהיו, זה יכריע את הכף ויתעלם מכל המעלות העצומות, מחכמה ומכבוד. 

 - ואם כן, מה ההוראה עבורו, מה העצה היעוצה 
שלא יהיה כזבוב המתמקד בנקודה אחת, זניחה, אלא יראה את יריעת התכלת,  

כל מאיר וזוהר, ויבין  כיריעת השמים )שבת יא ע"ב(, מאופק עד אופן, ויראה שה
זניחה וזעירה ואין בכוחה להאפיל על כל הטוב והחיובי.   -אם ישנה    - שהביקורת  

וכמו שפרשו "הוי דן את כל האדם לכף זכות" )אבות פ"א מ"ו( שיש באדם תכונה,  
שבאבחנו נקודה שלילית פוסל הוא את האדם מכל וכל. ואין זה צודק ואינו הוגן, 

תדו  האדם"  כל  "את  כמו  אלא  לתיקון.  קלה  הממוקדת  והביקורת  לזכות,  ן 
שאין בה פסולת אלא עקצה,   רבה מו, א( לתאנה  רבותינו "בראשית  שהמשילו 

 "העבר אותו ובטל המום". כמה נפלא! 
וכידוע אחד מקניני התורה הוא: "שומע, ומוסיף" )אבות פ"ו מ"ו( שמעתי אפוא, 

מקרא יוצא מידי פשוטו )שבת  והוספתי: דברי ה"כלי יקר" אמת לאמיתה, אבל אין  
סג ע"א(, ש"יביע שמן רוקח" פרושו יתסיסו שיעלה אבעבועות כדרכו של השמן  
המתקלקל ומבאיש. ואף כאן, לא זו בלבד שהמספר לשון הרע מתבית על הפצע  
ומתעלם מכל השאר. אלא ששופט הוא כל מעשי האדם לאור החיסרון שמצא  

 - עיוות  בו, ודן הכל לכף חובה, ועיוות גורר 
כמו שסיפרו, שעם הארץ התקשה בהבנת פסוק בהלל: "הים ראה, וינס הירדן" 

לא מובן, אם הים ראה מה לו לירדן לנוס? המשיך לעין, ונחה דעתו: דוד המלך    -
 בעצמו התקשה בכך: "מה לך הים, כי תנוס הירדן". נו, 'ברוך שכיון'...

 טעה טעות אחת, שמשכה אחריה שרשרת טעויות... 
 - ואספר מה ששמעתי. מעשה שהיה, והלואי ולא היה 

מרוסיה.  חדשים  עולים  רופאים,  אקדמאים,  זוג  אמצה  אביבית  תל  משפחה 
דאגו להם בכל הלב, ושוחחו עמהם שעות באידיש רצוצה ובתנועות ידים, ובעיקר  
שפת הלב. לב חם, אוהב ומבין. ואמנם, הם התקדמו צעד אחר צעד, גם העברית  

השתפר ולחגים, שפיהם  לשבתות  באו  הם  והתהדק.  שהלך  לקשר  ועזרה  ה 
 הצטרפו לזמירות והשתתפו בתפילות. עוד זוג יהודים הצטרף לעם ישראל. 

עד ששבת אחת, כאשר נפרדו בלבביות מהמארחים, עמדו הללו בחלון לנפנף  
וראו במו עיניהם כיצד מונית עוברת באקראי, האשה מאותת לה,   -להם לשלום  

 , והשנים נבלעים בתוכה ונעלמים מן העין. המונית נעצרת
יריקה   שיא החוצפה, שערוריה. סטירת לחי,  זוהי  וזעם.  התחלף בחרון  ההלם 
לא  השני.  ברחוב  המונית  את  שיעצרו  זאת.  להגדיר  מלים  די  היה  לא  בפרצוף. 

ודאי באו לכאן    -ולנסוע במונית? ואם הם עצרו מונית    -מתחת לבית! לישר זמירות  
ולי הגיעו לכאן במונית?! בקיצור, אין עם מי לדבר, הקשר נותק. הם עם כסף! וא

 אמנם ניסו פעמים אחדות להתקשר, אבל ענו להם בקרירות והם הבינו את הרמז. 
אם  בקשו,  נפטר.  ההוא  שהרופא  הודיעו  מהארגון.  התקשרו  חדשים  כעבור 

תם  אפשר, לבקר ולנחם את האלמנה, הוחלט להענות לבקשה. האלמנה קיבלה או 
 בעיניים דומעות. התחילו לשוחח, כדרך המנחמים. "ממה הוא נפטר?"

 "מהתקף לב" ענתה. "באיכילוב". 
 "הוא סבל ממחלת לב?"

כשירדנו במדרגות,   היינו בביתכם בשבת.  האחרון", אמרה. "כאשר  בזמן  "רק 
הוא התאונן על מחושים בלב ובזרוע. הוא היה רופא, והבין את חומרת המצב. 

מוני הגענו  עצרנו  שלשום,  אותו.  הצילו  בזמן.  הגענו  החולים.  לבית  ונסענו  ת 
 )והגדת(                     מאוחר מדי..."

 
 כלאיים בבגדי כהונה 

לכבוד   הכהן  לאהרן  הקודש  בגדי  עשית  על  רבינו  משה  נצטוה  בפרשתנו 
ולתפארת, ולשם כך "יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני  

ח( והחשן )שם, -" )שמות כח, ה( מהם נעשו האפוד וחשב האפוד )שם וואת השש
והארגמן   שהתכלת  ד(  כה,  )שמות  רש"י  ופרש  כט(.  לט,  )שמות  והאבנט  טו( 
נמצא,   פשתן.  הוא  והשש  אלו,  צבעים  צבועיםב  צמר  חוטי  היו  השני  ותולעת 
שבגדי הכהונה היו כלאי שעטנז. וההשקפה השגורה, שלמרות שהשעטנז נאסר 

ותר מכללו בבגדי כהונה. ברם, רבנו יוסף בכור שור )תלמיד רבנו תם( כתב )שמות  ה
המשחה   כשמן  שמן  לרקוח  כרת  בעונש  שנאסר  כשם  הפוך.  שהמהלך  לח(,  ל, 
ובשמים כקטורת הסמים משום שאין דרך כבוד להשתמש בשרביטו של מלך, וכן  

בעת קנים, כך  אסרו )ראש השנה כד ע"א( לעשות בית תבנית היכל ומנורה של ש
נאסרה לבישת שעטנז לפני שבגדי כהונה היו של כלאים, ואין ראוי לזרים שילבשו  

 מעין לבושם של משרתי הקדוש ברוך הוא. 
התכלת   אלא  הגדול,  הכהן  בלבוש  העיקר  הם  והפשתן  הצמר  לא  ולכאורה, 
והארגמן ותולעת השני, דהיינו צבע חוטי הצמר. אבל בזוהר הקדוש )ח"ג פו, ב(  

ו, שהצמר מורה על רחמים והפשתן על דין, לפיכך היה הצמר מקרבן הבל אמר
האדם  בהגיע  אלא  יחד  לערבם  ואסור  ונדחה.  קין  מקרבן  והפשתן  והתקבל 
לשלמות ככהן בשעת עבודתו, ועל כך נאמר: "דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ 

מאליה  וב"מכתב  א,  יג,  יפות" דברים  ב"פנים  ויעוין  יג.  )משלי לא,  ו" ח"ד כפיה" 
 עמוד קעה(. 

 למדנו כאן יסוד, ונעמוד עליו. 
באדם מצויות כל המידות והיפוכן, והוא נדרש לשני דברים. ראשית, שלא לנעול 
עצמו במידה אחת, ואפילו טובה, אלא לכוף כל המידות, גם המידה הטובה שנחון  

 - בה, לכבוד קונו 
שאברהם אבינו היה  זאת השמיענו הגאון מוילנה זצ"ל )בבאורו למשלי ל, יז(,  

השתבח, כאשר   כ(, אבל אימתי  ז,  )מיכה  החסד בעולם, "חסד לאברהם"  עמוד 
כפה מדת החסד בלכתו לעקוד את יצחק בנו ונאמר לו: "עתה ידעתי כי ירא אלקים  
אתה, ולא חשכת את בנך את יחידך ממני" )בראשית כב, יב(, בכך הוברר למפרע 

 ו הטבעית אלא כעבודת בוראו. כי מעשי החסד שלו לא נבעו רק מתכונת
מבולטימור,  זצ"ל  רודרמן  יצחק  רבי  מהגאון  ששמעתי  מה  זה  בענין  ואספר 
כוללי  בביסוס  בשעתו  שעסק  זצ"ל,  מסלבודקה  הסבא  רבו,  לו  סיפר  שפעם 
ונעזר רבות באחד מעשירי קובנא  האברכים שהקים רבי ישראל מסלאנט זצ"ל, 

רבי התורה,  ומחזיקי  הצדקה  הלכו להתפלל   ומגדולי בעלי  ויחדו  פייביל,  שרגא 
 מנחה. בדרכם לבית הכנסת פנה אליו עני, וביקש רחמים קופיקות נדבה. 

 התעלם ממנו. 



 

 ו 

 אמר העני: "תן לי שתי קופיקות". 
 המשיך ללכת. 

העני רץ אחריו וחינן קולו: "תן לי לפחות קופיקה אחת!" ולא נתן. כפי הנראה  
 ל הציבור בלא הצדקה. הכיר את המבקש וידע שהוא מטיל עצמו ע

ואמר הסבא מסלבודקה זצ"ל: באותו מעמד, הערכתיו שבעתים משהערכתיו  
עתה,   אך  ונותן.  נתבע  ורחום,  רך  לב  בעל  שהוא  סברתי  בתחילה  כי  לכן.  קודם 
כשראיתי שביכולתו להקשיח לבו לצורך ולא לתת אף פרוטה אחת, הבנתי שכל  

קת תורה באים מתוך חשבון  סכומי הכסף העצומים שהוא מחלק לצדקה ולהחז
 ובחינה! 

וכבר היה מעשה באחד מבני החבורה שהעניק כל אשר לו לצדקה. נקרא לפני  
)כתובות נ ע"א(  רבו, הרבי מפשיסחא זצ"ל, שהוכיחו על שעובר על תקנת אושא 

 שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש, שמא יצטרך לבריות. 
ענה: "מקור התקנה, בחשש מפני העתיד. ואילו אני מקיים את הכתוב: "תמים 

 - תהיה עם ה' אלקיך" )דברים יח, יג(, ואל תחקור אחר העתידות )רש"י(" 
 כאילו עברו מתקני אושא על הציווי... 

הרבי: "בהגדה של פסח,  הבן   העיר  שעיניו בראשו הוא המשובח, ולא  החכם 
 התם"...

 והלה בשלו: "הן יעקב אבינו השתבח בהיותו איש תם )בראשית כה, כז("... 
'איש תם', שפירושו בעלים על  'תם', אלא  השיבו הרבי: "לא השתבח בהיותו 
עם לבן  להתעמת  כשהוצרך  בתמימות.  התנהג  היה,  כשצריך  התמימות.  מידת 

 הארמי, אמר: "אחיו אני ברמאות" )מגילה יג ע"ב(! 
התנאי הראשון הוא אפוא, שלא יהא מקובע על מידה מן המידות, אלא שידע 

ן. והתנאי השני, חשוב לא פחות: שידע מתי להשתמש בכל  להשתמש בהן ובהפכ
 מידה! 

ידועים בענין זה דברי הרבי מפשיסחא זצ"ל: לכל אדם צריך שיהיו שני כיסים. 
העולם"  נברא  "בשבילי  ובשני:  כז(,  יח,  )בראשית  ואפר"  עפר  "ואנכי  באחד, 

 - )סנהדרין לז ע"א( 
 ובדרך כלל, מחליפים בין הכיסים... 

אדם להיות רחמן על האכזרים ואכזר על הרחמים )תנחומא מצורע ואז, עלול ה
 א(, להשתמש בכל מידה שלא במקומה ובשעתה. 

דוגמה לדבר: שנינו )אבות פ"ה מ"ה( שלא הקפדן מלמד. ולאידך גיסא הורונו: 
ושעתה.   במקומה  מידה  כל  הכיצד,  ע"ב(.  קג  )כתובות  בתלמידים"  מרה  "זרוק 

ע"ב( אמר רבי שמעון בר יוחאי: אדם חורש בשעת  כיוצא בכך שנינו )ברכות לה  
תורה מה   הרוח,  וזורה בשעת  קצירה  קוצר בשעת  זריעה,  וזורע בשעת  חרישה 
תהא עליה! ואותו רבי שמעון בר יוחאי אמר במסכת מנחות )צט ע"ב( שאפילו לא 
קרא אלא קראית שמע שחרית וערבית קיים: "לא ימוש ספר התורה מפיך, והגית  

ול יומם  הפסוק  בו  למצוא  צריך  אדם  שכל  אלא  הכיצד,  ח(.  א,  )יהושע  ילה" 
 המתאים לו. הבעיה, שאנשים מוצאים את הפסוקים המיועדים לאחרים... 

ולסחור.  והחליטו לצאת  מתוך הדחק,  ואילפא עסקו בתורה  יוחנן  רבי  נזכיר: 
ום  אמרו: נקיים בעצמנו את הפסוק )דברים טו, ד(: "אפס כי לא יהיה בך אביון". כח

היום ישבו בצל כותל לסעוד נפשם, שמע רבי יוחנן מלאכים האומרים: "הבה נפיל 
עליהם את הכותל. שמניחים חיי עולם ופונים לעסוק בחיי שעה", ואמר האחד: 
"יש ביניהם אחד שהשעה עומדת לו". שאל רבי יוחנן, ואילפא ענהו שלא שמע  

א לי, ולי עומדת השעה. אמר  דבר. אמר רבי יוחנן: אם כן אין הדברים מיועדים אל
"אקיים  ענהו:  הפרנסה?"  על  "ומה  שאלו:  התורה".  ללימוד  שב  "אני  לאילפא: 
בעצמי את הפסוק )דברים טו, יא( כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" )תענית כא  

 ע"א(. 
 ויש להבין: וכי לפני כן לא ידע פסוק זה? 

א מתיחס  אביון"  בך  יהיה  "לא  שהפסוק  סבר  כן  שלפני  הבין  אלא  ועתה  ליו, 
 שהכתוב "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" מכוון אליו! 

של הכהנים  ]ויש אומרים: אף באבנט  הגדול  הכהן  השעטנז בבגדי  הוראת  זו 
מנוגדות   במידות  לנקוט  צורך  יש  ה'  שבעבודת  ועוד([,  יב,  ודף  ע"א  ו  )יומא 

ט, מ"ע ח(.   המאזנות זו את זו. ומקימים בכך מצות "והלכת בדרכיו" )דברים כח, 
יום"  בכל  זעם  "ואל  שני  מצד  ג(  נב,  )תהלים  היום"  כל  אל  "חסד  אחד:  שמצד 

 )תהלים ז, יב(. 
ברם, גם זאת נלמד: וכמה זעמו, רגע )ברכות ז ע"א(, שנאמר: "כי רגע, באפו. 

 - חיים, ברצונו" )תהלים ל, ו(. רגע של מדת הדין, מול עשרים וארבע שעות חסד 
הגדול הכהן  בבגדי  בתכלת  ואף  מצוי  הרחמים,  מידת  את  המסמל  הצמר   :

ובארגמן ובתולעת השני. ומולם, חוט אחד של שש, הפשתן המסמל את מידת  
 - הדין 

 כמה עלינו ללמוד מזה!
במידת   יהיה  העיקרי  השימוש  ה',  לעבודת  המידות  בכל  נשתמש  אם  שגם 

הימין  החסד. וגם אם נאלץ לדחות חלילה, שהרי שמאל, היד הכהה, היא הדוחה, ו
שהיא   ימינו,  ביד  המשתמש  מז ע"א(, "כאדם  סוטה  )סנהדרין קז ע"ב,  מקרבת 

 )והגדת(     עיקר )רש"י שבת פח ע"ב(!
 

  הקרב }כח, א{ ואתהמיד אחרי הדלקת המנורה, מצוה הקב"ה את משה רבינו  
 ואביהוא נדב  אהרן לי לכהנו ישראל בני מתוך אתו בניו ואת אחיך אהרן את אליך

 אהרן .  בני  ואיתמר אלעזר
   ?אליך הקרב  ואתהמה זה 

 שירד  בשעה -אני אקריא את דברי המדרש על הפסוק הזה }מדרש רבה לז, ב{

, בקורנס עליו   מקיש והיה באהרן הביט, מעשה באותו ישראל וראה  מסיני משה
  שתף אהרן  שהיה סבור היה  ומשה, משה שירד  עד  לעכבם אלא נתכון  לא והוא

אהרן   של כונתו  אני יודע, משה , הוא ברוך הקדוש לו אמר, עליו בלבו והיה, עמהן 
   לטובה היתה היאך

משה רבינו יורד מן ההר... ורואה את אהרון מכה בפטיש על העגל ועל המזבח...  
 אמר משה רבינו "מה, אח שלי עושה עגל?! " ... נתרחק ממנו משה רבינו. 

אתה רואה בעיניים, אני רואה מה נעשה בליבו של אהרון...   -אמר הקב"ה למשה 
אתה רואה אותו לוקח קורנס ומכה, אני יודע שכל מה שהוא עשה, זה הכל כדי  

 למשוך זמן... 
  בית לחתר הצפורן את ונטל  עליו דעתו שזחה  מלכים לבן  משל -ממשיך המדרש  

  לו  ואמר  עליו המלך  הציץ, אחתר  ואני לי תן   עצמך  תיגע  אל פדגוגו לו  אמר, אביו
  כך  . אתה אלא שלי  פלטין על  בריה משליט איני  חייך, כונתך  היתה היאך אני יודע 

  להם אמר, אלהים לנו עשה  קום( א, לב שמות ) לאהרן ישראל שאמרו בשעה
,  לפניו ומקריב  אותו אעשה  אני , כהן   אני להם אמר, הזהב  נזמי פרקו( ב, לב  שמות)

  אהרן  הוא  ברוך  הקדוש לו  אמר. משה שיבוא עד  לעכבן  אלא נתעסק  לא והוא
,  אתה אלא בני של  קרבנותיהן על משליט אני  אין חייך, כונתך  היתה היאך אני יודע 

 .  במשכן, למשה הזה  הדבר לו אמר היכן,  אליך הקרב  ואתה: שנאמר
שמשה רבינו נתרחק מאהרון אחרי המעשה... אלמלא הקב"ה שאומר לו   ,יוצא

 , משה היה נשאר רחוק ממנו. אליך הקרב ואתה 
 בא תראה מה זה משה רבינו:  ,נתן דעתאומר הספר 

... מאז ששת   לי כאח יתנך  מיהאחים האהובים כל כך, שחז"ל אומרים עליהם 
 לא היו אחים כאלה.  ,ימי בראשית ועד עכשיו

 ה משה רבינו את אח שלו, מחובר לעגל, לא רוצה איתו שום קשר. כשרוא
 ! ? זה אח שלך!למה

 ! לא רוצה להתקרב !אין לי חיבור איתך ,עגל ואני
. דברי מדרש  אחיך אהרן את אליך  הקרב ואתהצריך שהקב"ה יחזור לצוות אותו  

 בפרשת השבוע. 
 נרחיב בס"ד: רבותי, אני רוצה ללכת לעוד מדרש אחד, ועליו בע"ה,  

  הדא, אליך  הקרב ואתה, אחר דבר - אומר המדרש שמות רבה }פרשה לז, ד{
  כשאמר,  בעניי  אבדתי  אז שעשעי  תורתך  לולי( צב, קיט תהלים)  דכתיב  הוא

  לי  היתה תורה   לו אמר, לו הרע , אליך הקרב ואתה :  למשה הוא ברוך הקדוש
 עמו   ועשתה קרובתו שנטל לחכם משל. עולמי אבדתי  היא  שאלולי, לך ונתתיה 

  מרשותך חוץ לטל אני  יכול לה אמר, אשה לי  בקשי לה אמר, ילדה  ולא  שנים עשר
  הייתי  יכול, למשה  הוא  ברוך הקדוש אמר כך .  ענותנותך מבקש שהייתי  אלא

 עליו.   גדול שתהא מבקש שהייתי אלא, מדעתך חוץ גדול   כהן  לאחיך לעשות
 רבותי, המדרש פלא מופלא, כל הקטע במדרש... 

למשה רבינו נעשה רע, כשהקב"ה ביקש ממנו לקחת  לו   הרע , אליך הקרב ואתה 
   !?את אחיו, ולמנות אותו

 }ד, יג{ שלחאומרת התורה  ,זה משה רבינו, שלפני כמה פרשיות ... פרשת שמות
  – לי כאח יתנך  מי... אני לא הולך לפגוע באח שלי... וחז"ל אומרים  תשלח ביד נא

 אין כמו האחים האלה... 
משה רבינו שומע, שחמישה מיליון אנשים מחכים לגאולה, ואומר "אני לא הולך 

 ! לגאול את ישראל"
אהרון אחיך מחכה לך...אתה תראה   –  בלבו ושמח  וראךעד שהקב"ה לא אומר  
ה לך, כשאתה בא... עד שמשה רבינו לא שומע את  איזה תזמורת הוא יעש 

 המשפט הזה, הוא לא הולך לגאול את ישראל... 
,  אחיך אהרן את אליך הקרב ואתה רבותי, בא הקב"ה למשה רבינו, ואומר לו  

שנתיים לאחר שמשה רבינו לא היה מוכן ללכת אם אהרון יפגע ... בא הקב"ה  
 בבקשה, תמנה את אח שלך...  -למשה ואומר

 !... למשה רבינו נהיה לו רעלו הרע ? את אח שלי ?יאנ
 ???ונהיה לו רע ,היתכן להבין דבר כזה... שאח קטן הולך למנות אח גדול

הוא היה מנהיג של ישראל לפניך... מגיע לו הנהגה לפניך...  הקב"ה נתן לך את 
 התפקיד שלו כדי שאתה תהיה המנהיג!

 ? רוצה אותהיש תפקיד נוסף... נותנים כהונה, אתה 
כתוב בחז"ל, שבשעה שמשה רבינו סירב בסנה   –  השאלה היא עוד יותר גדולה

 אתה לא תהיה כהן... הכהן יהיה אחיך .  ,בגלל שסירבת –... אמר לו הקב"ה 
 ?למה רבינו... מה מונח כאן לו  הרע הוא כבר ידע שאח שלו יהיה כהן, אז מה זה 

כמה מהלכים, לא נספיק את  רבותי, כדי להסביר את הדברים, ישנם כמה ו
 :כולם היום... אבל לפחות את חלקם

  בפרשת פנחס, אומר הקב"ה למשה רבינו, לעלות להר -  הכתב סופרכותב 
  אתה  ישראל }יג{ וראיתה  לבני נתתי אשר הארץ את }כז, יב{ וראההעברים... 

 אחיך  אהרן  נאסף  כאשר  אתה גם עמיך  אל ונאספת 
  גםתעלה אל ההר, אתה עומד להסתלק מן העולם,   –אומר הקב"ה למשה רבינו 

   אחיך אהרן נאסף  כאשר  אתה
 . אהרן  של  למיתתו משה  שנתאוה  מכאן.  אחיך אהרן  נאסף  כאשר  - אומר רש"י

 ?אחיך  אהרן נאסף כאשר אתה  גם  עמיך  אל ונאספתמה זה    -הכתב סופרשואל 
 זה לא מסתדר?! ,אתה גםבלי המילה 

אדם חי בעולם הזה, כדי לקיים   – תשובה נפלאה ביותר   הכתב סופרכותב 
  מצותיו ואת ירא האלקים את  נשמע  הכל דבר }קהלת יב, יג{ סוף מצות, שנאמר 

 ... האדם כל  זה כי שמור
 בשביל זה האדם יורד לפה... מאה ועשרים שנה לקיים מצוות.  

 }קטו, יז{ לאברגע שאדם סוגר את העיניים, אומר לנו כבר דוד המלך בתהילים 
 . דומה  ירדי  כל  ולא יה  יהללו המתים



 

 ז 

אלה שנכנסו בידיים של דומה... הוא הממונה על המתים ... אין להם  –דומה  ירדי
 שום דבר, לא יכולים להלל, לא יכולים לעשות שום דבר... 

 ? יכל להמשיך לקיים מצוות, גם בלי קיום מצוות... איך ,אדם-אבל הבן
 כל המניח בן כמותו, כאילו לא מת. 

 ? אילו לא מת. למהאם אדם מניח בן כמותו, שממשיך לעשות את המצוות, כ
הבן הוא הרגליים של האבא...האבא כבר   – כרעא דאבוה, כי ברא  – אומרים חז"ל

לא יכל ללכת, הוא נמצא בתוך הבור, הוא לא יכל לזוז... אבל הבן, בעשיית  
 המצוות, פועל מכוחו של האבא...

אם הוא פועל מכוחו של האבא, אז המצוות ממשיכות להזדקף לזכותו של  
 האבא. 

והחובה בקיום   ,הזכות בקיום המצוות –כים לדעת, שזה גם לחובה וגם לזכות צרי
 העבירות רח"ל. 

... ספרי חיים וספרי מתים נפתחיםגם על זה מענישים את ההורים, ולכן כתוב  
מביאים את ההורים לדין מחדש, על מה שעושים הילדים במהלך  - אומרים חז"ל

 השנה. 
ד אחד... לחיות ולקיים מצוות... וכשהוא האדם יש לו תפקי – הכתב סופראומר 

 להשאיר בנים כשרים, שימשיכו את העבודה שלו .  –מת 
, לקרוא לאהרון ולאלעזר  כשהקב"ה מצוה את משה רבינו, בפרשת חקת

 ולהעלות אותם להר ההר... שם אמור אהרון להסתלק.  
 אתם והעל בנו  אלעזר ואת  אהרן את קח - אומרת התורה }פרשת חקת, כ, כה{ 

 ההר.  הר
  נתון כתרך שתראה   אשריך, לו אמור, ניחומים  בדברי . אהרן את קח  - אומר רש"י

 לכך.  זכאי אני שאין  מה, לבנך
שהכתר שלו עובר לבנים   ,משה רבינו, מי זוכה לכזאת פטירהאשריך, אמר לו  

 !?שלו
בריא עד יום מותו,  ,משה רבינו התהווה לכזאת פטירה ... אהרון עולה להר ההר

בהפתעה מוחלטת..." הנה, תעביר את הבגדים לבן שלך" תראה איזה יופי,  
   !אשריך

גם אתה   – אחיך אהרן  נאסף  כאשר  אתה גם עמיך  אל ונאספת  -אמר לו הקב"ה  
 תזכה לזה. 

 !?איפה זכה לזה משה רבינו – הכתב סופרשואל 
הוא לא  אחיך ...  אהרן נאסף כאשר אתה  גם  עמיך  אל ונאספת  הקב"ה אמר לו

 ...  זכה
משה רבינו עלה למות, אף אחד לא היה איתו ... מת לבד, רק הקב"ה התעסק  

בקבורה שלו, משה רבינו לא הוריד את הגלימה שלו והלביש את בניו... לא את  
 גרשום ולא את אליעזר... 

 רן אה נאסף  כאשר  אתה גם  עמיך  אל ונאספתאז איפה קיים הקב"ה את הציווי 
 ? אחיך

 בא ונלמד את המדרש שלמדנו עכשיו... 
  אהרן את אליך הקרב ואתה   כיוון שאמר הקב"ה למשה רבינו – הכתב סופראומר 
 הרע למשה רבינו...מה  לו  הרע... לי לכהנו ישראל בני מתוך  אתו בניו ואת אחיך

 ?לו
שום חלישות    ... למשה רבינו לא היתהאהרן את   הקרבאילו היה אומר רק 

 ? הדעת... אבל מה הוא אומר
 ... אתו בניו  ואת  אחיך  אהרן  את אליך הקרב ואתה 

 !  ?אתה ממנה אותו ואני מושך אותו ביחד עם הבנים שלו -אמר משה רבינו  
  נאסף  כאשר אתה גם  עמיך  אל ונאספתהבטחת לי ריבונו של עולם...  הבטחת לי 

    !אחיך אהרן
 אני לא רואה שאתה מצוה אותי, שאני אמנה את הבנים שלי אחרי בהנהגה... 

-לכל הרוחת  אלקי }במדבר כז, טז{ יפקד ה' בשעה שאמרתי לך ריבונו, של עולם 
   ? העדֽה-על  אישלמי הוא מתכוון  - ... אמר משה רבינו העדֽה-על איש בשר

אמר משה, הגיע הזמן למנות את ילדיי לממשיכי הדרך  – אומרים חז"ל במדרש
 שלי. 

אם משה רבינו חשב שילדיו ראויים להמשיך את הדרך, סימן שהם מתאימים 
 לזה מבחינה רוחנית . 

הבנים שלך לא יהיו ממשיכי הדרך... אז מי יהיו ממשיכי הדרך   –הקב"ה אומר לו 
 ?שלך

... יכבד אדניו  ושמר  פריה יאכל  תאנה }משלי כז, יח{ נצרנון, שנאמר -יהושע בן 
 הוא ימשיך. 

  בני מתוך  אתו בניו  ואת אחיך  אהרן את אליך הקרב ואתה  -אמר משה רבינו  
... ריבונו של עולם, אני הולך למנות את אהרון... ועל המקום, גם לי  לכהנו  ישראל

 כאשר  אתה גם  עמיך  אל ונאספתאת בניו לממשיכי הדרך, איפה ההבטחה שלך  
 ?? ?אחיך אהרן  נאסף

, מה  לך ונתתיה לי  היתה תורה אני לא מבין מה אתה רוצה...  – אמר לו הקב"ה 
 !  ?אתה רוצה

   ? מה התשובה  -הכתב סופרשואל 
 ! " ?אדם אומר "אני רוצה שהבנים שלי ימשיכו בדרכי-מה זה שבן 

 אני כהן... הבן שלי ממשיך בדרך שלי... לוקח את הבגדים וממשיך בכהונה . 
זה סקטור מאוד מצומצם של כוהנים... אתה משה רבינו, כל  -לו הקב"ה  אמר 

 ! לך ונתתיה   לי היתה  תורהעם ישראל ממשיך בתורה שאתה הבאת... 
 !אז כל מי שיושב ועוסק בתורה, זה נזקף לזכותו של משה רבינו

 הרגליים של הבן ממשיכים את האבא .  – כרעא דאבוה , ברא -  אומרים חז"ל
   ?אתה לא צריך את זה, למה –אמר הקב"ה למשה 

מסיבה אחת פשוטה ... כיון שאתה קיבלת את התורה, ועצם זה שאתה מקבל 
אם ככה, מה אתה בא   !התורה, כל תורה ותורה שנלמדת בעולם, נזקפת לזכותך

 ??  ?בתלונות
 "איפה הילדים שלי?" –למשה רבינו  לוהרע ... אחיך  אהרן  את אליך הקרב ואתה 

 ! ?הילדים שלך
כל מיליוני היהודים, שגמרו השבוע מסכת יומא והתחילו מסכת סוכה, זה הכל 

 ! ?אז מה חלשה דעתך !שלךברא כרעא דאבוה  - זה ה  !זה הרגליים שלך  !שלך
... ומה   לו  הרעעכשיו תבין, מה אמר משה רבינו, מה  – הכתב סופראומר 

 התשובה שהוא קיבל משמים...
איזה נס שלא מונו ילדיו של   – לבעל קיצור שולחן ערוך  ,הפריוןאומר הספר 

משה רבינו, כי אם התורה היתה ניתנת למשה רבינו בירושה, התורה היתה  
 נשארת אך ורק לבניו של משה רבינו... 

שראל יהיה כהן, כי הכהונה ניתנה לאהרון ולבניו... אין דבר כזה, אין דבר כזה שי
 שמי שקיבל מלכות, זה עובר לבניו.  

כתר כהונה לקח אהרון,  –מי שסיים מסכת יומא השבוע יודע ... אומרת הגמרא 
וממשיך לבניו... כתר מלכות קיבל דוד המלך, וממשיך לבניו... כתר תורה, מונח 

 לקחת אותו, וללמוד תורה.  וכל אחד ואחד יכל לבוא 
 

 יהי, אומר יוסי }יב, ב{ רביזה מה שאומרים במשנה באבות  -  פריוןאאומר ספר 
  וכל .  לך ירשה שאינה , תורה   ללמוד עצמך והתקן . כשלך  עליך חביב  חברך ממון

היא ניתנה במתנה... אם כך,  ,...התורה היא לא בירושהשמים לשם יהיו מעשיך
 כל אחד יכל לבוא  וללמוד בה. 

 לאחר היסוד הנפלא הזה, הבנו מה אירע למשה רבינו ומה התיקון... 
תלמידו של  ,זרע ברךרבותי, הפירוש הבא שנאמר אותו, הוא פירושו של הבעל 

...  זרע ברך, ר' ברוך ברכיה שפירא, והרעיון שלו מופיע בספר המגלה עמוקות
נוגע בו, הוא פשוט חורש את הנושא מכל   שהזרע ברךוכידוע לכולם, שכל נושא 

 כיון שהוא, ומגלה חידושים עצומים שלא שמעתם אוזן מעולם... 
 ולכן נאמר על קצה המזלג את היסוד שלו... ,הדברים שלו מאוד קשים לפיענוח

אקדים הקדמה לדבריו, וברגע שנלמד את הדברים... לכאורה, הדברים  אני 
יישמעו לנו בלתי הגיוניים בעליל ... אבל יש להם סימוכין, בדברי חז"ל בפרשת כי  

 תשא. 
המנורה, כל הדברים שהיו בה, מכוונים כנגד   – ואומר כך   הזרע ברךפותח  

יש גובה י"ח  ,ביעיםיש ג ,במנורה יש כפתורים, יש פרחים –חמישה חמשי תורה 
 טפחים, יש שבעה קנים... הכל מכוון כנגד חמישה חמשי תורה בדקדוק. 

שבעת הקנים של המנורה,  מכוונים כנגד שבעת התיבות    - כותב האר"י הקדוש
  ואת  השמים את אלקים ברא בראשיתשל הפסוק הראשון, בפרשת בראשית...  

 המנורה .  כנגד שבעת הקנים של ,יש כאן שבעה תיבות - הארץ
עשר כפתורים... כנגד הפסוק הראשון  -במנורה, כותב האר"י הקדוש, ישנם אחד 

  באו וביתו  איש  יעקב את  מצרימה הבאים ישראל בני  שמות ואלה  -בחומש שמות
 . 

  אל ויקרא - במנורה ישנם תשעה פרחים, כנגד הפסוק הראשון בחומש ויקרא 
  ,. הגובה של המנורה, כותב האר"י הקדוש לאמר מועד מאהל אליו וידבר ה'  משה

 י"ח טפחים. 
י"ח טפחים, הם לא י"ח טפחים מלאים... הגובה של   – כותב האר"י הקדוש

עשר טפחים ועוד קצת... הקצת  -המנורה הוא לא מטר שמונים ... הוא שבעה
 הזה, נחשב לטפח מלא... ישנם י"ז טפחים מלאים.  

 
 תמצא י"ז תיבות .   ,בחומש במדברבפסוק הראשון  – אומר האר"י הקדוש 

  18=  6*3יש במנורה כ"ב גביעים, בכל אחד מששת הקנים, היה שלושה גביעים... 
 ... ובקנה המרכזי היה ארבע גביעים. 

18+4  =22  . 
  דבר אשר הדברים }דברים א, א{ אלהכ"ב גביעים, הוא כנגד הפסוק הראשון 

 . משה ... 
יוצא, שכל הסימנים הנמצאים במנורה... כך כותב האר"י הקדוש... כך כותב  

 הגאון מוילנה ועוד ... מכוונים כנגד התורה הקדושה . 
כ"ב הגביעים הנמצאים במנורה, הם    – בא רבינו בחיי }פרשת תרומה{ וכותב

 כנגד כ"ב אותיות, שבהם ניתנה התורה.  
כ"ב הגביעים, הם כנגד פמליה  -   אם אתם רוצים, תסתכלו גם ברקנטי  שכותב

 מלאכי השרת, שליוו את הקב"ה, בשעת נתינת התורה.  22,000של 
 ששת הקנים שבמנורה, כנגד שישה סדרי משנה. – ואומר  החתם סופרבא 

הכפתורים, הגביעים,   - רבותי, יוצא שכל המנורה הזאת, על כל הדברים שבה
 ה . ... הכל מכוון לחמישה חומשי תור ההפרחים, הגוב
כפי   ,כל השמן רומז לחכמת התורה ... זה קשור יותר לחנוכה -  אומרים חז"ל

 שידוע לכולם ... 
  תורה למאור  יצפה בחלום זית שמן הרואה  – אומרת הגמרא }מסכת ברכות נז, א{

 זך.   זית שמן אליך ויקחו{ כ- כז  שמות} שנאמר
 החכמה של האדם, מאירה לו על הפנים .  –  פניו תאיר אדם  }קהלת ח, א{ חכמת

 וזורק פצצה: זרע ברךבא הספר 
משה רבינו שבר את הלוחות... הוא יורד מן ההר, שבוע הבא בע"ה נקרא את זה, 

פרשת כי תשא...הוא רואה שעם ישראל עושה עגל, הוא לוקח את הלוחות  
 וזורק אותם. 

ראשונה קבלתי  ... כשקראתי אותה בפעם ה שאלה עצומה  הזרע ברךשואל 
   ?מי התיר לך לשבור לוחות שלא שלך  –צמרמורת 



 

 ח 

  אשר הגדול  המורא ולכל החזקה  היד ולכל בפסוק האחרון בתורה  רש"י כותב
 . ישראל כל  לעיני משה עשה
  לעיניכם ואשברם שנאמר , לעיניהם הלוחות  לשבור לבו שנשאו. ישראל כל  לעיני

(, א,  לד שמות)  שברת אשר שנאמר, לדעתו ה"הקב דעת והסכימה (, יז, ט  דברים)
 . (פז שבת) ששברת  כחך יישר
 תודה רבה ששברת את הלוחות .   –ששברת  כחך יישר

זה לא שלך, מה   ?מי התיר לך לשבור את הלוחות  – ושואל זרע ברךבא הספר 
 !?אתה שובר

 מביא הספר ראיה מפורשת מדברי מדרש . 
 אומר המדרש רבה }פרשת כי תשא מ"ו, א{: 

...משה רבינו יורד ורואה את העגל, אמר תשמעו, עם  עמידה  לישראל שאין ראה
ישראל לא יוצא מהחטא הזה... החטא הזה הוא לעד, אין יציאה ממנו... הלך  

היחיד    ,... אמר משה כולם עשו את העגל, או שלא מיחו עמהם  נפשו וחברמשה 
אלך   , חטאתי שלא היה פה שעשו את העגל, זה אני. יוצא שאני היחיד שלא

 להצטרף עמהם, גם אני בחבילה. 
  ואני שעשו את העגל  חטאו הם  הוא ברוך להקדוש ואמר.  הלוחות  את ושבר

... קל וחומר. אומר משה חטאתי ששברתי את  הלוחות ששברתי חטאתי
 הלוחות. כל הקל וחומר לא רלוונטי, תבקש רשות.  

,  חטאתם תשא  אם ועתה  לב{, לב }שמות שנאמר, מחל לי אף  להם אתה  מוחל אם
  לב{ , לב }שמות  אלא, לי  תמחל  אל להם מוחל אתה אין ואם,  מחל  לחטאתי כן 

 .  כתבת  אשר מספרך נא מחני
משה רבינו לא זז מהמקום, עד  שלהם   חטיה שפנה  עד משם זז לא, אחא רבי אמר

  וירד  ויפן  טו{, לב }שמות  שנאמרשאמר לו הקב"ה שהוא מוחל לו על החטא 
 .  משה

כיון שמשה רבינו הצליח להשיג כפרה על חטא    – שלהם חטיה  שפנה כיון
 התחיל,  עלי  יבקש מי אני , עליהם שיבקש מי לישראל היה  הרי משה אמרהעגל... 
 הלוחות.  שבור  על מצטער

 רבותי, עד כאן קטע ראשון במדרש.  
 הדבר הזה של שבירת הלוחות, הוא דבר לא מובן... 

 ת ... ישר כוח ששיבר  - אומר רש"י
   ?מי התיר לך לשבור את הלוחות  - הזרע ברךשואל 

   !הנה משה רבינו שבר את הלוחות, ואומר ריבונו של עולם חטאתי
 ? איפה נתכפר משה רבינו, על שבירת הלוחות

 רבותי זה פרשת השבוע שלנו, שימו לב ... 
 ?... הייתכן  זך זית שמן אליך ויקחו   ישראל בני את  תצוה  ואתה -  הזרע ברךאומר 

 החיבור?  ו  למה
   ?תצוה ואתה ... למה באף כלי, לא כתוב   ישראל בני את תצוה   אתהתגיד 

 כל שמן צריכים להביא אליך. תצוה   ואתה -  אומר הרמב"ן
   ?למה צריכים להביא אליך – הזרע ברךשואל 

כל כלי לא צריך להביא אליך... עצים למערכה, וחיטים ללחם, וכבשים לתמידים 
 לא צריכים לבוא, רק השמן, מה יש? 

ריבונו של   –פשוט מאוד... אמר משה לפני הקב"ה  – זרע ברךאומר הספר 
 ? עולם, לעם ישראל השגת מחילה לחטא העגל... איך השגת מחילה

  וזאת תרומתי }ג{  את תקחו   לבו ידבנו   אשר איש כל  מאת תרומה   לי }כה, ב{ ויקחו
   ונחשת וכסף  זהב  מאתם תקחו אשר התרומה 

  שבמשכן זהב יבא – אות ח{ ,אומרים חז"ל במדרש }תנחומא פרשת תרומה
 . העגל  את בו  שנעשה זהב  על ויכפר 

 יוצא, שהקב"ה נתן לעם ישראל כפרה על חטא העגל, לעשות משכן. 
ריבונו של עולם, לעם ישראל נתת כפרה, יעשו את המשכן ויכפרו   –אומר משה 

   ?על חטא העגל... אני ששברתי את הלוחות, מה תהיה כפרתי
... הכפרה שלך... בפרשת תרומה, נאמרת כפרה לישראל  ואתה – אמר לו הקב"ה 

על חטא העגל....משה רבינו הרי לא היה בחטא העגל ... אם הוא לא היה בחטא 
על   ? הוא לא צריך כפרה בבניית המשכן... על מה הוא צריך כפרה העגל, אז

 שבירת הלוחות.  
   ?אתה יודע מה תהיה כפרתך, על שבירת הלוחות ... ואתה – אמר לו הקב"ה 

...  תמיד  נר להעלת למאור כתית  זך זית שמן אליך  ויקחו ישראל בני  את תצוה 
ים אליך, רק אתה  אתה עושה את המנורה, את השמן מביא  ,אתה מטפל במנורה

 ?מתעסק במנורה, למה
כנגד חמישה חמשי תורה...שבע הקנים,  ,כי המנורה מכוונת –  הזרע ברךאומר 

גביעים, כנגד הפסוק   כנגד הפסוק הראשון בבראשית, וההמשך הסברנו ... הכ"ב
הראשון  בחומש דברים והתשע כנגד ויקרא...  הי"א כנגד שמות.. הי"ז כנגד  

 במדבר... יוצא שכל דבר, מכוון כנגד חמישה חמשי תורה. 
 הם התכפרו במשכן, ובמה אתה מתכפר ששברת את הלוחות?  – אמר לו הקב"ה 

במנורה ...אתה   ואתה תטפל  ,... אתה תיקח את השמן זך זית  שמן  אליך ויקחו
 תבנה את המנורה כתיקנה, על זה  ששברת את הלוחות. 

כי עפ"י שנים עדים, יקום  ,אתה תעשה את המנורה, שהיא כנגד תורה שבע"פ
 דבר...
בפנים יש לך את הלוחות במ"ם וסמ"ך היו עומדים ... בחוץ, יש   – הכלי יקרכותב 

 לך את המנורה... 
 ? אז מה תהיה הכפרה שיברת את הלוחות לעיני כל ישראל,

תהיה לך כפרה במנורה שאתה מתעסק  איתה ... יביאו אליך את השמן, ואתה  
 תעסוק בה, זה יהיה הכפרה שלך. 

הם התכפרו בפרשה הקודמת ...פרשת תרומה,  –ואתה החיבור...   ולכן יש כאן  

 ואתה... מתי אתה מתכפר?  
 זך.  זית  שמן  אליך ויקחו

 ? זך זית  שמן  אליך ויקחו למה זה   , עכשיו אתה מבין
 אמרנו תביא את זה אחרי הבניה של המשכן... 

 הם התכפרו כבר, במה אני מתכפר?  -אמר משה רבינו  
רגע אחד... לפני שאני מצוה על הבגדים, בא נסגור את הענין עם  –אמר הקב"ה 

   ?משה רבינו... נגיד מה הכפרה שלו, במה הכפרה שלו
 .  לישרא בני את תצוה ואתה 

 רבותי, לאחר הפצצה הנפלאה הזאת, בואו נלך עוד שלב אחד: 
שאומר... עכשיו תבין טוב  חקרי לבראיתי לפני שנים... נראה לי שזה היה בספר 

מאוד... בפרשת תרומה, לא מופיע שמו של אהרון הכהן... בפרשת תצוה, לא  
 ? מופיע שמו של משה רבינו, למה

העגל, שעשה אהרון הכהן... לכן שמו   בפרשת תרומה, זה היה הכפרה על חטא
 לא מופיע. 

   ?על מה הכפרה ,בפרשת תצוה
 ?מי עשה  ,על שבירת הלוחות

 משה רבינו, לכן שמו לא מופיע. 
 עכשיו בא נלמד ביחד את המדרש...  –  הזרע ברךאומר 

 הוא הדא, אליך  הקרב ואתה, אחר דבר - אומר המדרש שמות רבה }פרשה לז, ד{
 הקדוש  כשאמר,  בעניי אבדתי  אז שעשעי  תורתך  לולי( צב, קיט  תהלים)  דכתיב

, לך  ונתתיה לי  היתה תורה   לו אמר, לו הרע , אליך הקרב ואתה : למשה הוא ברוך
 עולמי   אבדתי היא שאלולי

  לי  היתה תורה   -שהקב"ה ראה שהרע למשה רבינו, היתה לו שאלה עצומה 
   ?למה נתתי לך את התורה ,לך ונתתיה 

  משה שירד  בשעה לוי בן יהושע ר'' וא  – אומרת הגמרא }מסכת שבת פט, א{ 
  נתתיה לו אמר היא  היכן  תורה עולם של רבונו  לפניו ואמר  שטן בא ה'' הקב מלפני
  הבין אלקים{ כג - כח  איוב}  לו אמרה היא היכן תורה לה אמר ארץ אצל הלך לארץ
  איוב}  שנאמר בי אין ל'' א תהום   אצל הלך  עמדי  אין לו  ואמר ים  אצל הלך' וגו  דרכה

  שמענו באזנינו אמרו ומות   אבדון עמדי  אין  אמר וים  היא בי לא אמר תהום {  יד -כח
  לו אמר מצאתיה ולא הארץ בכל  חיפשתי ע'' רבש ה'' הקב לפני ואמר  חזר שמעה

 עמרם  בן אצל לך
 ...לך אצל בן עמרםצריך להבין את המילה הזאת... מה זה 

 כולם יודעים, שמכנים מישהו שלא בשם שלו...  זה כינוי גנאי . 
כשכלב רצה להשתיק את כולם, בשעה שהוא חזר מהמרגלים, ורצה להגיד  

 ? שהארץ הזאת טובה, מה הוא אמר
 . עמרם  בן לנו עשה  בלבד  זו וכי 

...  לך אצל בן עמרם –הגמרא בשבת, שאמר  ראיתי פעם, באחד המפרשים על 
משה רבינו כבר לא נמצא כאן, הביטול של משה רבינו, הוא מחק את עצמו  

 לגמרי. 
 משה רבינו איננו כאן.    – האדם מכל  מאד ענו   משה והאיש

משה רבינו קיבל את התורה, כי הוא לא נמצא כאן ... משה   – לך אצל בן עמרם
 כמו הר סיני.   ,רבינו קיבל תורה מסיני ... הוא האדם הנמוך ביותר

 היכן  ה'' הקב לך  שנתן תורה   לו אמר משה  אצל הלך -  ממשיכה הגמרא ואומרת
  אתה בדאי משה למשה ה'' הקב ל'' א תורה  ה'' הקב  לי שנתן אני מה וכי   לו אמר היא

 אני  יום בכל בה משתעשע  שאתה לך יש גנוזה  חמודה עולם  של רבונו לפניו אמר
 שמך על  תקרא עצמך  ומיעטת  הואיל למשה ה'' הקב לו אמר לעצמי טובה אחזיק

 . ' וגו  עבדי  משה תורת  זכרו{ כב-ג  מלאכי} שנאמר
 עד כאן דברי הגמרא . 

  היכן ה'' הקב לך  שנתן תורה   מה זאת אומרת השטן אומר  – הזרע ברךשואל 
   ? ! מה הוא לא ראה את משה רבינו, יורד עם שתי לוחות העדות?היא

מה לילוד אישה   -הרי כולם ראו... דיברנו שבוע שעבר,ש שאלו מלאכי השרת
 !?ביננו

 לקבל את התורה בא. אז כולם היו שם, גם השטן. 
 ? מי נתן למשה רבינו את הקטורת

אז למה אתה   !שטן... אתה יודע שמשה רבינו לקח את הלוחות, אתה היית שםה
 ? שואל, איפה התורה

 ? לא זה הנידון ... אז מה הנידון -זרע ברךאומר הספר 
חוץ מהתורה הקדושה, נתן הקב"ה למשה רבינו גם פלפולה של תורה, גם הלכה  

 הקב"ה נתן למשה רבינו.  גם אגדתה של תורה, הכל ,של תורה
 נתן את זה למשה רבינו, אז השטן שואל "איפה זה"?  

  -נתת לו את הלוחות, אבל פלפולה של תורה לא נמצא כאן כבר, אגדה של תורה
 לא נמצא כאן .  - פסק של תורה , לא נמצא כאן
 נתתי את זה למשה רבינו בגלל הענווה.  - אמר הקב"ה 

אתה רע לך,  ?הקב"ה, הרע לו למשה רבינו  אמר – זרע ברךאם ככה, אומר הספר 
 ? שאהרון אחיך התמנה

איך יכל להיות, אדם שקיבל את התורה בגלל הענווה שלו, נהיה לו רע שאחיו  
 קיבל תפקיד, זה מתאים לאדם שהוא עניו? איפה זה מסתדר עם הענווה שלו?!

יד  משה רבינו ידע, שהתפק  – אני יגיד לך מה קרה כאן זרע ברך,אומר הספר 
מגיע לאהרון הכהן ... משה רבינו חשש כאן מדבר אחר... משה רבינו חשש,  

, היות ושני  אחיך אהרן את  אליך הקרב ואתה - שמה שהקב"ה אמר לאהרון הכהן 
הפסוקים הראשונים בתחילת הפרשה, עוסקים בכפרת משה רבינו, על מה  

אתה שברת את הלוחות ...  – ישראל בני  את תצוה ואתה שהוא שבר את הלוחות  
התקנה שלך, שתתעסק בענין המנורה...ומיד אחרי שהוא גומר את זה... אומר לו  



 

 ט 

 אחיך .  אהרן  את אליך הקרב ואתה 
 ? אחיך אהרן את אליך הקרב ואתה למה זה מופיע כאן   -אומר משה רבינו 

 אתה גם תתקן גם את זה, וגם לא תהיה כהן.  -פירוש הדבר, שהקב"ה אומר
זאת אומרת, חלק מהכפרה של משה רבינו על שבירת הלוחות, זה א' כל, שהוא 

 התעסק במנורה, וגם שהוא לא יהיה כהן. 
 הראה לו משה רבינו, שזה העונש שהוא קיבל. 

 ! ישר כחך ששיברת ?על איזה עונש אתה מדבר ? עונש - ר לו הקב"האמ
 ! ! שכר אני נותן לך, ששיברת?עונש

 ?איזה שכר
   !זה השכר שקיבלת –  לך ונתתיה  לי היתה תורה 

 ? איפה השכר
 , בא נקרא עוד קטע במדרש :  הזרע ברךאומר 

 אל הוא ברוך  הקדוש לו ואמר -ברגע ששבר משה את הלוחות, אמר לו הקב"ה  
 השניים ובלוחות ,  לבד הדברות  עשרת אלא היו   שלא, הראשונות בלוחות תצטער

  תעלמות לך  ויגד: דכתיב הוא הדא, ואגדות   מדרש הלכות בהם שיהא  לך נותן אני
  חטיה  על  לך שמחלתי מבשר שאתה  אלא, עוד ולא,  לתושיה  כפלים  כי  חכמה

 .  מעונך אלוה לך ישה כי  ודע( ו, יא איוב) שנאמר, שלך
 !  ?אתה אומר עונש –אמר הקב"ה 

 !  ?... הרע לו למשה רבינו על העונש... איזה עונש אליך הקרב ואתה 
 ! שכר אני נותן לך

הלוחות יהיו שלך ... אני נותן לך פלפולה של תורה, אגדות, הלכות, אתה מקבל 
   !ישר כחך ששיברתשכר, 

אז משה רבינו, מצד אחד צריך כפרה  על זה שהוא שבר בלי רשות, ועל זה  
תטפל   –  זך זית  שמן  אליך ויקחו   ישראל בני את  תצוה  ואתה -הוא אומר לו  

 במנורה... זה יהיה כפרה.  
 !  ?אולי בגלל זה, הוא לא נתן לי כהונה – אמר משה רבינו 

מה פתאום... אתה תקבל את הכהונה, תקבל את מה שמגיע לך ... הכל בסדר  
 גמור. 

   !בלוחות השניות ,תקבל תוספת  –אבל מה, אומר לו הקב"ה 
ולמה זה נכנס כאן, בצמוד לפרשת   תצוה   ואתהאם ככה, נוכל להבין,  מהו 

 :   תרומה
... שימו לב  רבותי, באו נשכח את הכל ונגיע לדובדבן  ,לאחר כל הדברים שאמרנו

ראיתי את זה באיזה ספר,  - , הוא אומר אור גדליהלרעיון נפלא, שמצאתי בספר 
 ואינני זוכר איפה ראיתי. 

, תכלת מרדכי , הוא נקרא האור גדליהאני מצאתי בס"ד, את הספר שעליו דיבר 
, הסבא של הרב שלום ר' שלום מרדכי הכהן שבדרון – מבערזאן  ם"המהרששל 

 שבדרון הידוע . 
...הוא מביא נוסח קצת אחר מהמדרש שכתוב   מבערזאן ם"המהרש אומר 

 :  אצלנו, אבל זה לא משנה, אפשר להשתמש עם אותו נוסח
 אמר, לו הרע,  אליך הקרב  ואתה: למשה הוא  ברוך  הקדוש כשאמר  -כתוב במדרש

 עולמי  אבדתי היא שאלולי, לך ונתתיה   לי היתה  תורה לו
הרע לו למשה רבינו   –, הוא נוסח קצת שונה מבערזאן ם"המהרשהנוסח שמביא 

 מה הנ"מ אם זה בעיניו או לא?   - בעיניו  
 , ברעיון נפלא ביותר: אור גדליה, מביא אותו הספר תכלת מרדכיאומר הספר  

להעלות על הדעת, שהרע לו למשה רבינו ... הרע לו למשה   !חס וחלילה
 !  ?שאהרון אחיו התמנה להיות כהן,רבינו

 ? מה הרע לו
  ביד  נא שלח  -משה רבינו לפני שמונה פרשיות, קראנו בתורה, בפרשת שמות

 ... אני לא הולך... אני לא הולך לפגוע באח שלי .  תשלח
אין   – לי כאח  יתנך  מימשה רבינו לא הולך לפגוע באח שלו ... וחז"ל אומרים 

 ה ואהרון . אחים כאלה בבריאה, כמש
בשעה שמשחו   -  מדותיו פי על  שירד אהרן זקן  –אומרים חז"ל }תהילים קלג, ב{

 משה רבינו היה ביחד איתו, כאילו שמשחו אותו .  , את אהרון
משה ואהרון כאלה אחים, הרע לו למשה רבינו, למנות את אח שלו, הגדול  

 ! ?ממנו... אתה יכל להאמין לדבר כזה
 :  אור גדליה, מביא אותו הספר מרדכיתכלת אומר הספר  

   !חס וחלילה
אני רוצה לשאול שאלה ... אתה  ,ריבונו של עולם –אומר משה רבינו להקב"ה 

 ? למה אני ?מוכן להסביר לי, למה אני צריך לקרב את אח שלי
נגלית אלי    ?שלחת מישהו למנות אותי ,כשנגלית אלי בסנה ... בפרשת שמות

 תה הולך להיות הגואל של ישראל.  א , משה  –בסנה ואמרת לי 
 לא שלחת מישהו, אתה באת, ואמרת לי  "אתה תהיה הגואל" . 

ששם בפרשת שמות, אמר לו הקב"ה ... אחרי שבעה ימים   ,אומרים חז"ל
  ידעתי  הלוי  אחיך אהרן  }ד, יד{ הלא  - שהקב"ה מנהל עם משה רבינו משא ומתן  

אתה היית אמור   –בלבֽו  ושמח  וראך  לקראתך יצא הוא -הנה  וגם הוא ידבר  דבר-כֽי
 להיות כהן, והכהונה תעבור לאהרון אחיך... 

משה רבינו יודע שהוא לא יהיה כהן, הוא יהיה המנהיג ולא יהיה כהן ... כהן יהיה  
 אח שלו . 

 ? הרע לו למשה רבינו - אז מה זה 
תרשה לי   ,ריבונו של עולם -אמר משה רבינו   – תכלת מרדכי אומר הספר  

לשאול שאלה, למה אני האח הקטן של אהרון הכהן, צריך לגשת אליו ולמנות 
ריבונו של עולם, אתה לא יכל לבוא ולמנות   ?אותו, למה לבזות את אח שלי

  ! תקרב אותו לבד  ?אחיך אהרן את אליך הקרב ואתה למה אתה אומר לי  ?אותו

אהרון, אחיך מנהיג ואתה כהן, למה אני צריך לעשות   –תקרא לאהרון ותגיד לו 
 ? את זה

 הרע לו למשה רבינו, שהוא שוב פעם צריך לפגוע באח שלו . 
 ! לא הולך! " ?! אני?"אני הולך לפגוע באח שלי

  לי  ויקחו...דיברנו בשבוע שעבר  לך ונתתיה   לי היתה  תורה – אמר לו הקב"ה 
   ?ויקחו... מה זה  ויתנו לי ך לומר  היה צרי ?לי ויקחו ...אומרים חז"ל  תרומה

 !!   !נתתי לכם את התורה... נמכרתי עמה -אמר הקב"ה
לקחתם אותי איתה ...אם  - מה אתה רוצה, קיבלתם את התורה  –אמר הקב"ה 

 ? לקחתם אותי איתה, כשאתה, עמוד התורה מדבר, אז מי מדבר
 הקב"ה מדבר. 

 ? התורה... איפה נמצאת התורהאחרי שנתתי את התורה, אני בתוך 
   !אצלך

רציתי לגלות כאן את הכלל, שתורה היא הממנה... ותורה היא  –אומר הקב"ה 
 . עמה  נמכרתי כביכול  , תורתי  לכם מכרתי הממנה ...ותורה היא הממנה, שנאמר 

   ? אז מה אתה אומר, משה רבינו, שאני פוגע באהרון אחיך
יניתי אותך... אז אני ניגלה אליך  אם התורה לא היתה ניתנת, כמו שהיה שמ

 בסנה, ואני אומר לך ...  
אם עדיין לא הייתי נותן את התורה... אז אני ניגלה לאהרון הכהן ואומר לו "אתה  

 כהן"
אחרי שנתתי את התורה, אז עתה, נמכרתי עמה ...כשאתה ממנה בכוח התורה, 

 ! זה אני ממנה
... הרע לו למשה,   אחיך אהרן תא  אליך הקרב ואתהלמדנו מכאן מה פירוש הדבר  

 שיש כאן פגיעה... 
אין כאן שום פגיעה ... כשאתה ממנה, התורה ממנה ואני ממנה ...  –אמר הקב"ה 

 הכל הוא אותו אחד. 
, ובזה בע"ה  האור החיים הקדושאם ככה, בס"ד נוכל להבין, את מה שכותב 

 :נסיים
  מאמר דרך  על הכתוב יתבאר רמז ובדרך –}כז, כ{ האור חיים הקדושכותב 

 נגאלו מהם אחד  כל  ישראל של  גליות' ד כי'(  ח בראשית ) חדש זוהר בספר הובא
' ב, השלום עליו אבינו אברהם  בזכות נגאלו  הראשון גלות, אחד בזכות  ממנו
  כי  הגלות  נתארך ולזה  משה  בזכות  תלוי'  והד,  יעקב בזכות ' ג, יצחק בזכות נגאלו

  מן  בטלנים עם לגאול חפץ משה   אין ובמצות בתורה עוסקים  שאין  עוד כל
 . התורה

 )ברוך שאמר(
 ועשו בגדי קודש 

'והם יקחו   מן המתנדבים את    אותם חכמי לב שיעשו הבגדים יקבלו   -ופרש"י 
 הזהב ואת התכלת לעשות מהן את הבגדים'. 

בגדי הכהונה שהוסיף הכתוב לתאר איך שחכמי לב יקחו    וצריך להבין מה נשתנו 
ת הזהב וכו' כדי לעשות את הבגדים, שלא נכתב כן בקרשים וביריעות ובשלחן א

 ובמנורה ושאר כלי הקודש. 
נאמנים הם' ופירש הרמב"ן את דבריו שלא יבואו   – ובאבן עזרא כתב 'והם יקחו 

כם וכמה העודף, וכמו  לעשות חשבון עם חכמי הלב כמה לקחתם וכמה עלה ל
מיושב שבאמת היה   ובזה  הם עושים'.  'כי באמונה  שקלים  פ'  שכתוב בהפטרת 
חילוק בין בגדי הקודש לשאר מלאכת המשכן וכליו, שבמלאכת המשכן וכליו לא  
לקחו חכמי הלב מהמתנדבים עצמם, אלא שהיו ממונים שמנו וספרו את כל הזהב  

וא"כ היו צריכין ליטול במדה ובמשקל  ושקלו אותם, ואח"כ נתנום לחכמי הלב,  
כמה זהב שהיה צריך לארון ולשלחן וכו', וא"כ החזירו ובדקו אם השיבו העודף,  

 אבל בגדי הכהונה ניתנו ישיר לאומנין ולא עשו עמהם שום חשבון. 
ובספורנו פירש 'והם יקחו את הזהב', שיש עבודה מיוחדת לחכמי לב בלקיחת  

'וכמו שיכ וכו". הזהב מהמתנדבים,  ונו בעת העשייה כן יכונו כשיקחו את הזהב 
 ועדיין צריכין אנו למודעי מדוע נתייחסה העבודה הזו דוקא בבגדי הכהונה. 

השלחן  הר הארון  לעומת  והעונות,  החטאים  על  מכפרים  הבגדים  ששמונת  י 
הכלים עצמם   העולם,  טובות על  שהם משפיעים השפעות  והמזבחות  והמנורה 

הקר רק  מכפרים  אלה אינם  הם  המזבחות,  על  שמקריבין  והקטורת  בנות 
'מה   טז  בגמ' ערכין  כמבואר  הם עצמם מכפרים.  כהונה  הבגדי  שמכפרים. אבל 
קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין; כתונת מכפרת על שפיכות דמים דכתיב  
ויטבלו את הכתנת בדם; מכנסים מכפרים על גילוי עריות דכתיב ועשה להם מכנסי  

בשר ערוה; מצנפת מכפרת על גסי הרוח כדרבי חנינא דא"ר חנינא יבא בד לכסות 
דבר שבגובה ויכפר על מעשה גובה; אבנט מכפרת על הרהור הלב אהיכא דאיתיה  
דכתיב ועשית חושן משפט;  הדינין  מכפר על  חושן  והיה על לב אהרן(;  )דכתיב 

לשון הרע  אפוד מכפר על עבודה זרה דכתיב אין אפוד ותרפים; מעיל מכפר על  
מכפר על  ציץ  הקול;  מעשה  ויכפר על  שבקול  יבא דבר  הוא  הקדוש ברוך  אמר 
מעשה עזי פנים'. ולבד מזאת מכפר הציץ על עון הקדשים, להשלים כל החסרונות  
שיש בכפרת הקרבנות, למשל כשאדם הביא קרבן חטאת בטומאה, הציץ מרצה  

 עליו. 
רים הזבח נזבח לשם אישים והנה הקרבנות צריכין כוונת לשמה, לשם ששה דב

וכו', ומה קרבנות כך, בגדי כהונה על אחת כמה וכמה, שהם מכפרין בעצם   וכו' 
מציאותם, ולכן צוה משה רבינו שצריך כוונות מיוחדות בעשייתן; 'והם יקחו את  
וכמבואר בספרונו  וכמו שכתב רש"י שיקחו אותם מהמתנדבים בעצמם,    הזהב' 

בעצם מיוחדת  כונה  להם  כונה    שיהיה  צריך  קרבן  שהמקדיש  כשם  הלקיחה, 
מיוחדת להקדישו, ובכך הוא יוצא מחולין לקודש, אך צריך כונה מיוחדת בלקיחת  
על  מכפרים  שהם  המופלגת  מעלתם  עוצם  בעבור  וזאת  הכהונה,  לבגדי  הזהב 

 החטאים והפשעים בעצם מציאותם. 



 

 י 

מר שהאפוד  ופנימיות הדברים מבואר בדברי האריז"ל, כי לכאו' איך אפשר לו 
מכפר על עבודה זרה, והרי יש קרבנות שמכפרין על השוגגים, והאם נאמר שמכיון  
וגילה   העונות?  אלו  על  אחרת  כפרה  להביא  צריכין  אין  שוב  כהונה  בגדי  שהיו 
האריז"ל שד' בגדי כהן הדיוט בסוד ד' אותיות שם הויה ב"ה, וח' בגדי כהן גדול  

תיות שם אדני, ובזכותן הכה"ג מעלה את  הם ד' אותיות הויה משולבים עם ד' או
כתנות אור,  עור אלא  כתנות  לו  שלא היה  החטא  האדם למדרגת אדה"ר קודם 

 שאין לנו השגה בזה כלל. 
וכנודע מה שכתבו בזה בשו"ת נוב"י ובחת"ס שהתיקונים על העבירות הם מלבד  
מצות התשובה, התשובה מכפרת על החטא, אבל לבד מזאת צריך להשיב את  

ם למצבו הראשון כמו שהיה קודם החטא. וכתב האריז"ל שזהו פעולת הבגדי  האד
 כהונה כדי להשיב את האדם כמצבו הראשון שקודם החטא. 

ובספה"ק 'אור התורה' לבעל ה'צמח צדק' זי"ע כתב ע"פ מה שכתוב בגמ' יומא 
שבסוף תקופת בית שני היו מוכרים את הכהונה גדולה עבור בצע ממון, והרבה  

לא הוציאו שנתם, וא"כ צ"ע איך זכו אנשים כאלה להשלים את העבודה  כהנים  
 דיוה"כ, והרי נכנסו בשלום ויצאו בשלום, אף שהיו במקום אש להבת שלהבת. 

וביאר הצמח צדק שבזכות שהיו לובשים את הבגדים של הכה"ג, היו בבת אחת  
מעלי כמו  מאד,  מופלג  צדיק  לדרגת  לעלות  וזכו  הנמוך  ממקומם  ת  מתעלים 

שיכולה להעלות את האדם בדקה אחת מאה קומות בלי שום יגיעה. אף שבסדר  
הרגיל היה צריך לעלות הרבה זמן מדרגות של מאה קומות. נתאר לעצמנו בדור  
שלנו, מה עושה יהודי שהוא עם קרבנו לבית המקדש, ומוצא את הכהן מהשכונה  

התשובה היא, כי כדי   , איך יביא קרבנו ויתננה לידו? מכשיר מפוקפקיש לו  ששלו, 
להיות כהן משרת בבית ה' לא היה צריך לדעת כל עץ חיים בעל פה, מה שצריך  
הוא שיהיה זרע כשר בן אחר בן מאהרן הכהן, וגוף שלם בלי מום, ועושים גורל 
שוה בשוה בפייסות, כאן עומדים החפץ חיים והמהרש"ם, וכאן עומדים אברכים  

מכירים א שאנו  גילנו  בני  פופשוטים  לובש  אינו  מקאין  ז ותם מהשכונה, ובשבת 
לבנים... דבר כזה לא היה מתיישב על לבנו. אבל הקב"ה צוה להלביש את הכהנים  
בבגדי כהונה. שם הכל משתווים כאחד, כל אחד משאיר את הכובע הרבני שלו או  
וזה   שווים,  כהונה  בגדי  לובשים  והכל  שלו בלשכת המלביש,  הפיצפונת  הכיפה 

 ם למקום עליון שהוא למעלה לגמרי ממדרגתו.  מעלה את האד
וביאר הצמח צדק שזהו הטעם שאלו הכהנים גדולים שלא היו ראויים לכך, לא 
הוציאו שנתן, משום שאין להם כלים להכיל את האור הנורא והעליון שהשפיעו  
עליו הבגדי כהונה. וזהו לשון חז"ל 'בגדיהם עליהם כהונתם עליהם, אין בגדיהם 

ין כהונתם עליהם', כי הבגדי כהונה הם עושים אותו להיות ראוי לשרת  עליהם, א
לפני ה', ולא מסתכלים עליו בעצמו אם הוא ראוי לכך או לאו, כי הבגדים מעלים 

 אותו למצב של אדם הראשון קודם החטא. 
כי יש שני דרכים בעולם, דרך יושר ודרך עיגולים, בדרך היושר יש משפט וסדר, 

מדרגות אמצעיות ומדרגות שפלות ונמוכות, לא הרי זה כהרי זה, מדרגות גדולות ו
אבל בעולם העיגולים, הכל אחד, אין תחילה ואין סוף, אין מעלה ואין מטה, ביום  
ההוא יבוקש עון ישראל ואיננו, בסוד הידיעה שלמעלה מהבחירה. ולשם מעלים 

אל המביא את  הבגדים את הכהן הלובשם, ועי"ז יש לו לכהן כח לכפר על עון ישר
הקרבן, אע"פ שאותו הישראל גדול ממנו פי כמה וכמה בתורה ומצוות ומעשים  

 טובים. 
וכן כתב הרמב"ם בהל' כלי המקדש שהיה הכה"ג צריך לבא לפנות בוקר לבית  
ולשבת עד אחר  ולהכנס ללשכה שלו  כה"ג,  בגדיו של  ח'  וללבוש את  המקדש 

זאת, שבגדי כהונה מלובשים עליו,  תמיד של בין הערביים, אינו עושה מאומה רק 
ועי"ז נמשכים רחמים גדולים ומתכפרים עונות ופשעים, לא כקרבן שמכפר על 
החטא לקנח את הרע, אלא להשפיע טוב להחזיר את האדם כמצבו הראשון קודם 

 החטא. 
הבגדים,  בעשיית  מיוחדת  כוונה  צריך  שהיה  הנ"ל  בענין  האריך  אריה'  ב'קול 

תעלים בזכות הבגדי כהונה למדרגת רוח הקודש, והיו יכולים וכתב שהכהנים היו מ
 להריח ברוח קדשם את המחשבות שהיה לו לחכם הלב כשהכין את הבגד.  

יותר מתשעים שנה, והוא  ימים ושנים  נודע שרבינו הט"ז האריך  וכעין זה 
היה זקן הדור באותה תקופה שש"ץ ימ"ש נתפרסם בטורקיה ובארץ ישראל, 

בנים שיסעו ללמוד עמו לתהות על קנקנו, והוא דיבר עמהם   ושלח הט"ז שני 
לש"ץ  סיפרו  והם  מגדולתו,  מאד  והתפעלו  ונסתר,  בנגלה  גדולה  בבקיאות 
שילבשנו  כתונת  לו  ושלח  רפואה,  צריך  הט"ז  רבינו  הזקן  שאביהם  ימ"ש 
את  הט"ז  כשקיבל  כתונת.  באותה  רפואה  של  כח  הכניס  הוא  כי  ויתרפא, 

תחילה 'טמא   הכתונת, הלך  תפס את המלבוש ואמר  לטבול במקוה ואח"כ 
טמא'. היינו שהרגיש באותו הבגד את המחשבות הטמאות של אותו טמא. 
ואח"כ כבר סיפרו לו עוד שראו אותו שוכב על מטתו פרקדן, וזה היה לו לסימן 

 ברור שאינו מכלל ישראל קדושים.  
עש בשעת  מיוחדת  כונה  צריך  שהיה  כהונה  בבגדי  שכתוב  היו וזה  ייתן, 

מזהירים את חכמי הלב שאהרן הכהן עתיד ללבוש את אלו הבגדים, והוא הרי 
יוכל ללובשו,  כלשהו לא  פניה  יהיה להם  ירגיש את המחשבות שלהם, אם 
כמעשה דהרבי מלובלין זי"ע שלא היה יכול לשכב על המיטה כי הנגר בנה את 

לשכב על אותה המיטה בימי בין המצרים והעצבות שלו הפריע לאותו צדיק  
שהוא  התפארות  של  ומחשבה  פניה  לב  חכם  לאותו  יהיה  אם  כך  המיטה. 
הצליח לתפור מעיל יפה וכדו', שוב לא יוכל הכה"ג לעשות עבודתו. ולכן כתוב 

 בכל בגד ובגד 'כאשר צוה ה' את משה', שהיה שם מחשבות אלקות בלבד.
אתה מוצא   פרשה לח פסקה ה[ 'וכן   - אי' במדרש בפרשה זו: ]שמות רבה  

באהרן מה כתיב )מלאכי ב( תורת אמת היתה בפיהו מה אמר הקב"ה למשה 
ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת וכל אלו בזכות התורה שהיה 

לכבוד  כבוד  הבגדי  באו  שאם  צ"ע  ולכאו'  ינחלו'.  חכמים  כבוד  הוי  בה  יגע 
? וכבר הזכרנו התורה, מדוע לא ניתנו למשה רבינו שהוא שורש התורה בעולם

רבינו  משה  ישיבת  ישיבות,  שני  במדבר  שהיה  בזוה"ק  במאמר  שיש  במ"א 
מהם למדו  זה[ בכל אחד  ]והנצי"ב האריך הרבה בענין  וישיבת אהרן הכהן, 

 באופן אחר, כאן בעיון כאן בבקיאות.
יגע בתורה ומלמד תורה לרבים, ולכן זכה לבגדי  והכלל שהיה אהרן הכהן 

ה ולתפארתה. ונודע שמי שלובש בגדים שאינם שייכים הכהונה, לכבוד התור
אליו, הרי הוא כחוכא ואטלולא, שהרי זה הטעם שלובשים בפורים בגדים של 
רבנים או מלכים, שמי שלובש בגד שאינו ראוי לו, אין זה לכבודו ולתפארתו, 
בנפש  מאד  פנימי  דבר  הוא  שבבגדים  הכבוד  הקהל.  ושמחת  לצחוקו  אלא 

בגמ' אמרו 'מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצויינים מפני האדם הלובשם. ו
שאינם בני תורה', ופי' מהרש"א שמפני שאין להם פנימיות, נתגלה בהם הדבר 
דרבנן  כי הוא לובש אצטלא  רק בלבוש חיצוני, ובאמת זהו חוכא ואטלולא 
ידע מה להשיב.  ומדברים איתו בדבר הלכה או עבודת ה', והוא מגמגם ולא 

שלבש בגדי כהונה ולמדוהו חז"ל מפסוק 'בהראותו את עושר   ושכאחשוור
כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו', כי הבגד עניינו כבוד ותפארת. וכתוב 

פעלץ לובש  שאדם  שיש  כחש',  למען  שער  אדרת  ילבשו  'לא  של   בנביא 
כבר   זה  בימינו  ואולי  ומגחך.  מכחש  הוא  לכך,  ראוי  אינו  ואם  ורב,  אדמו"ר 
מכובד ללבוש בגד שאינו מתאים לפי דרגתו הנמוך, שכורת ולא מיין, א גאנץ 

 יאהר פורים.  
נחזור לדברי המדרש שכל מה שזכה אהרן הכהן לבגדי כהונה הוא משום 

ד ותפארת. וכמ"ש הרמב"ם שהיה יגע בתורה. כי הת"ח צריך ללבוש בגדי כבו
בהל' דעות שהלבושים של ת"ח שונים משאר לבושים, וצריך להזהר בכבודם. 
והעיקר הוא הכבוד הפנימי שיש בנפש הת"ח, כי התוה"ק נקראת כבוד, כבוד 
חכמים ינחלו, ואין כבוד אלא תורה. ונמצא שבשעה שמכבדים את הכהן הוא 

בשיעור   שנתבאר  ואע"פ  שבו.  התורה  שאינם בעבור  הכהנים  שגם  הקודם 
מבואר  לובשים,  שהם  הכהונה  בגדי  ע"י  ונתרוממים  נתעלים  כלל,  ראויים 
כהונה,   בגדי  הלובש  הכהן  את  מכבד  שאתה  עת  שבכל  נפלא,  דבר  בזוה"ק 
הכונה היא לכבד את התורה הק' של אהרן הכהן זקנו! כי כל הבגדים שהנכדים 

למד אהרן הכהן. וא"כ יש  לובשים עד סוף כל הדורות, הם לכבוד התורה ש
מקור לאדמור ולרב שאינו ראוי לאצטלא זו, ללבוש פעלצין לכבוד התורה של 
כחש'  'למען  בבחינת  להכלל  שלא  להזהר  צריך  וא"כ  עליו,  יגן  זכותו  זקנו 
שיכריז שהוא לובש את האדרת שער בזכות זקנו ולא בזכות עצמו. ובאמת  

ה אע"פ שאין הבן ממלא מקום שכבר נפסק כן בשו"ע שהרבנות עוברת בירוש
אחר  איש  כשיש  גם  ות"ח,  ושלם  ירא  שיהיה  צריך  אבל  בשלימות,  אביו 

 שממלא מקום אביו בשלימות יתירה, הבן קודם לו. 
 עוד בעניין בגדי הכהונה:

בית  אחורי  עובר  שהיה  אחד  בנכרי  מעשה  'שוב  לא:  דף  שבת  בגמ'  אי' 
אשר יעשו חושן ואפוד המדרש ושמע קול סופר שהיה אומר ואלה הבגדים  

אמר הללו למי אמרו לו לכהן גדול אמר אותו נכרי בעצמו אלך ואתגייר בשביל  
מנת שתשימני כהן  גיירני על  ליה  גדול, בא לפני שמאי אמר  כהן  שישימוני 
גדול, דחפו באמת הבנין שבידו, בא לפני הלל גייריה אמר לו כלום מעמידין  

למוד טכסיסי מלכות הלך וקרא כיון  מלך אלא מי שיודע טכסיסי מלכות לך  
שהגיע והזר הקרב יומת אמר ליה מקרא זה על מי נאמר אמר לו אפילו על דוד 
מלך ישראל, נשא אותו גר קל וחומר בעצמו ומה ישראל שנקראו בנים למקום 
ומתוך אהבה שאהבם קרא להם בני בכורי ישראל כתיב עליהם והזר הקרב  

ילו על אחת כמה וכמה, בא לפני שמאי אמר  יומת, גר הקל שבא במקלו ובתרמ
לו כלום ראוי אני להיות כהן גדול והלא כתיב בתורה והזר הקרב יומת, בא לפני 
כנפי  תחת  שהקרבתני  ראשך  על  ברכות  לך  ינוחו  הלל  ענוותן  לו  אמר  הלל 
בעבור  להתגייר  שרצה  שוטה  כך  כל  היה  'וכי  יקר  בכלי  והקשה  השכינה'. 

וד וכי רימהו הלל בתחילה כשגיירו? 'אלא ודאי ששמע לבישת בגדים אלו'? וע
מה הם  כוונתם על  פירוש  יעשו עם  מקרין ואלה הבגדים אשר  קול סופרים 
לכל  צריך  והוא  בגיותו,  אלו  כל  על  עבר  שהוא  בעצמו  הגר  וידע  מכפרים 

 הכפרות האלו'.  
כי מבואר בגמ' יבמות דף מח, מפני מה גרים מעונים בעוה"ז, מפני שאיחרו 
באמת,   שהכיר  לאחר  שגם  בראשונים  ומבואר  השכינה.  כנפי  תחת  להכנס 
עדיין נתעכב מלהתגייר, ולכן יש לו יסורים. ולכן אמר אותו הגר איך אתגייר  
והרי אינני רוצה להיות מעונה, אך כששמע בגמ' ערכין שבגדי כהונה מכפרין  

יסורים, כי זכות   על גסות הרוח ועל עריות וכו', אמר גיירני על מנת שלא יהיו לי 
שמונה בגדים יכפרו עלי. שמאי דחפו, והלל קרבו, קודם תתגייר. ואחר שלמד  
הרבה ושמע שזה נאמר אפילו דוד מלך ישראל 'והזר הקרב', הסביר לו הלל, 
הכתוב  עליך  מעלה  הכהונה,  בגדי  תורת  לומד  שאתה  ע"י  כי  תדאג,  אל 

י כהונה, עם בית המקדש שזכותם יעמוד לך, כי גם דוד המלך זוכה לאור בגד
ובלי בית המקדש. ונמצא שבאמת אם סיבת התגיירותו על מנת קדושת בגדי 
ופלא.  הפלא  תצוה.  פרשת  לימוד  ע"י  וכפרתן  לקדושתן  יזכה  אכן  כהונה, 

 וכדברי ה'עקדת יצחק' הנ"ל. 
והוסיף ה'כלי יקר': 'ונראה שזה היתה גם כוונת אחשורוש שנתלבש בבגדי 

במסכת מגילה )יב.( בג"ש נאמר כאן תפארת גדולתו ונאמר  כהונה כמו שלמדו  



 

 יא 

להלן לכבוד ולתפארת. מה להלן בגדי כהונה אף כאן בגדי כהונה, כי גם הוא 
 טעה בזה לומר שלבישתם יהיה לו לכפרה על כל שמנה ראשי עבירות אלו. 

פסוק  על  ע"ב(  )יב  מגילה  מסכת  רז"ל  שדרשו  מה  בזה  ליישב  עוד  ונוכל 
כרשנא שתר אדמתא וגו' )אסתר א יד( אמרו מלאכי השרת לפני   והקרוב אליו

אדמה.   מזבח  על  תורים  ושתי  שנה  בני  פרים  לפניך  הקריבו  כלום  הקב"ה 
וישפה.  תרשיש שהם  כהונה שיש בהם  כלום שמשו לפניך בבגדי  ותרשיש, 
מרס מרסנא, כלום מרסו לפניך בדם ובמנחות כו', ]והקשו המפרשים איזה 

, והרי זה שבעים שנה שלא הקריבו כל אלו, כי נחרב הבית סנגוריה יש בזה
כאילו   הראשון? אלא שהם לומדים בתורת הקרבנות ומעלה עליהם הכתוב 

הקריבו ומרסו בדם[ ונ"ל לפרש מה שלא הזכיר מכל בגדי כהונה כי אם החשן 
שהיו בו האבנים ומכולם לא זכר כי אם התרשיש לפי שבכל בגדי כהונה לא 

מבוררת כל כך כמו בחשן שהיו שם האורים שם המפורש והיו    היתה הקדושה
שם י"ב אבנים ורמז לכולם בתרשיש דהיינו תרי שש ב"פ שש הרי י"ב'. ונמצא 
ב'תרשיש'  כך  תורת הקרבנות,  לימוד  שכשם שבקרבנות זוכה לכפרתם ע"י 
ושאר בגדי כהונה, זוכים להתחבר לקדושתם ע"י לימוד תורתם. ואי"ה נאמר  

שים כנגד ח' בגדי כהונה שבפרשה, שיעמדו לנו לזכות עולם לכפר על ח' חידו
 נפשותנו לפני ה'. 

תשפ"ב( –)הגרמ"י רייזמן 

  בדרך הדרוש 

 ( כא כח ) ישראל בני שמות  על תהיין והאבנים 
  והיה  מהאפוד אבן נאבד אחת שפעם מבואר קידושין' בגמ

  לו   ושילמו  כביר  סכום  זה  על  ודרש  נתינה  בן  דמא  אצל  ב"כיו
  אבני   מסוג  שהוא  בנימן  של  היה  אבן  שאותו  ומבואר  ישראל

  הילולים   פרי  בספר  ביאר    בנימן  של  שהיה  מנין  ולכאורה.  ישפה
  סכום   לבקש  יתכן  והאיך,  בנמצא  הוא  ישפה  אבן  הרי  שלכאורה

  אי   הרי,  האבן  עם  יעשו  מה  ע" צ  למעשה  אלא  .עבורו  גדול  כ"כ
 זה  ובזמן  לשמיר  הוצרכו  שהרי,  בנימן  אותיות  עליו  לחרוט  אפשר

   .האותיות שיחרוט השמיר היה לא כבר
 לו  היה  אבנים  סוחר  שהיה  נתינה  בן  שלדמא  בהכרח   אלא

 היה  ובזמנו  בנימין  בשם  לאחד  שייך  שהיה  כזאת  קדומה  אבן

 כ"כ  שכר  זה  על  ביקש  ולכך,  עתיקה  אבן  והיתה  בשמיר  נחרת
  כל   על אותיות  שש  היה  האותיות  חקיקת  צורת  הרי  והנה   .  גדול 
  משום   אבן  כל  על  יותר  או  אחת  אות  והוסיפו,  מהאבנים  אחד
  אות  לו הוסיפו אותיות חמש בו  שיש ראובן לדוגמא, השני שבט

  אותיות   ששה  לו  שיש"  מבנימין"  חוץ  הלאה  וכן  משמעון'  ש
 ידי  על  נחרת  שהיה  אבן  שמצאו  יתכן  שלא  נמצא  העצמי  משמו

  בשם   אלא   היה  ולא,  כן  יעשו  מדוע  שהרי  ש"  "ראובן  בשם  השמיר
  כ "כ  שכר  ביקש  ולכן,  הוספות  בלא  המצוי  שם  שהוא  בנימין
 )פניני קדם(         .היתה בנימן של אמרו למה היטב ומובן הרבה
 לקיש  ריש  אמר(  ב"ע  ג"ע)  וביומא  (.  א"כ,  ח "כ)  והאבנים 

 ומשני',  צ  כתיב  לא  הא  ומקשה,  אפוד  על  ב"א  האותיות  כל

  שבטי   ומשני'  ט  כתיב  לא  והא,  שם  כתב  ויעקב  יצחק  אברהם
' מט  ברישא  הקשה  לא  למה  מפרשים  והקשו.  כתיב   ישורון
  אבנים   שמות  אמר  חד  והאבנים מדרש  י"עפ  ותירצו',  לצ  שקדם

  שמות   דכתיב  אמר  וחד',  וכו  ראובן  אודם  כתיב  אודם  על  עצמן
  יכונה   אבות  וגם,  ובן  אב  אבות  ודרוש  יעקב  יצחק  אברהם  אבות
  (. ד"כ, ט"מ בראשית) ישראל אבן רועה אבנים בשם

  דסובר   ל"די'  מט  להקשות  יכול  לא  דקודם  שפיר  ואתי
 ותירץ'  מצ  ופריך,  בפטדה'  ט  וכתיב  כותב  היה  אבנים  שמות

  כ "א  אבות  על  האבנים  דדרשו  וכיון,  יעקב  יצחק  אברהם  שכתיב
 )פרדס יוסף(                         :ישורון שבטי ומשני' ט נחסר
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  א ל ל ב א   ם י י ו ס מ   ם ו כ ס   א ו ה   ן ת י ל   י ו א ר ה   ם ו כ ס   י ל ו שא  ב ש ח ש   ן גו כ   , ן ת י ל   ם ו כ ס
  ה ב ו ש ח  ה ק צד   א ו ה   ו י ל ע   ע ששמ   שהצדקה   ב ש ח   ם א   ן וכ   , ם ו כ ס ה   ן ת י ל   ו ב ל ב   ר מ ג 

  ת " שו ב   ר " ו מ )  ן ת י ל   ו ת ב ש ח מ   י " ע   ב י י ח ת נ   א ל   , ם כו ס   על   ר מ ג   א ל   ל ב א   ן ת י ל   ה צ ו ר ו 

  . ( ' ב   ת ו א   י " ק   י' ס   ב " ח   ם ש ו ב   ה נ ק 
  הדק צ   רי ד נ   ל ט ב מ   ' ה ע ד מו   תסיר ה'מ   אם
  ה ע ד ו מ   ת ר י ס המ   את   ר כ ז   ר ד נ ש   ה ע ש ב ו   ש ו ר י פ ב   ר ד נ   ם א   . ש ו ר י פ ב   ר ד נ   . ט כ
 ם יי ק   ר ד נ ה   , ר ד נ   ה " אפ ו   , ר ו ד י ל   ד י ת ע ש   ם י ר ד נ ה   את   ל ט ב ל   ה " ר   ב ר בע   ר ס מ ש
   . ( ב " ס   א " רי   ' י ס   ד " ו י   ע " ו ש )   ה ע ד ו המ   ת ר סי מ   ל ט ב מ   ו ר ד נ   י ר ה ש

 , ם י י ק   רו ד נ   ם א   ם י ק וס הפ   ו ק חל נ   , כלל  י א נ הת   כר ז  א ל   ר ד נ ה  ר אמ ש כ   ם א ו   . ל
  ם יק ס פו ה   ב רו )   ו דר נ   ל ט לב   ועיל מ   ה " ר   ערב   ל ש   ה ע ד ו מ   ת סיר המ ש   א " י

  ו דר ונ   ו ר ד נ   ל ט ב מ   ה ע ד ו מ   ת סיר מ   ל ש   י א נ הת   ין א ש   א " י ו , ( םש   ע " ו הש   ת מ ית ס ו
   ם(. ש )  ם ה י ר ב ד ל   ש לחו   ש י ש   ק סי מ  בר ח המ ו   , ם( ש   ע " ו ש ב   א ב ו ה   א " י )   יים ק

 ר ו יב ד   י ד כ   ך ו ת וב   ה, ע ד ו מ   ת סיר מ   ל ש   י א נ הת   ר כ ז   א ול   , ר ד נ   ה ש ע   ם א ו   . א ל
 ל ע   ך מ סו ש   ר מ ו א   ו לב ב ו   ה, ש ע ש   ה ע דו מ   ת סיר המ   ר כ ז   ר ד נ ה   ת יי ש ע מ
  בל א ם(, ש   ע " ו ש ) ם י י ק  ו דר נ  ן י א ו  ר ד נ ה  ל ט ב ל  י א נ ת ה  יל ע ו מ  ע " לכו  אז  , י א נ ת ה

  , ר ד נ ה  ל ט ב ל   ה ע ד ו מ   ת סיר המ   ל עי ו מ   א ל   וב ש   , ר בו י ד   י ד כ   ר ח א   ק ר   ר כ ז נ   ם א 
  ל ו ט י ב   א י צ ו ה ל   ריך צ   ן י א ש   לענין   א ו ה   ה ע ד ו מ   ת סיר מ   ל ש   ן ו ר ת י ה   כל   ז " י פ ול 
  ת סיר מ ה ח כ מ   ולו ט בי   על   וך מ ס ל   ול כ י   א ל א   יו פ ב   ר בו י ד   י ד כ   ך ו ת   ר ד נ ה 
  ל ט בי   ועיל מ  ו נ י א   בר כ   ו ז   טה י ש ל   , ור ב י ד   י ד כ   חר א ל   ר כ ז נ ש כ   רי ה ש   ה, ע ד ו מ 
   (. ב " ע   ג " כ   ף ד   ם יר נד   , ה מ ל ש   ת ח נ מ )  ר ד נ ה
  ון של   ר מ א   א ול   ם ת ס   ון ש בל   קה ד צ ל   ן ת י ש   ר אמ   ם א  . ה דק צ ל   ור ב י ד   תם ס   . ב ל

 ה דע ו מ   ת ר י ס המ   יל ע ו מ   זה   ן י נ ע ל ש   ם י ק וס פ   ה ב ר ה   ו מ י כ ס ה   , ש ור מפ   ר ד נ
 קה, ד צ ל  ב חיי הת ש   ה ע ש ב  כלל  תה ו א   כר ז   א ל   ם א   ו ל י אפ   ה " ר   בערב   ה נ הת ש

  א " ח   ה מ ל ש  חת נ מ   ת " ו ש   , ז " ס ת  י' ס  ם יי ח   ת מ ל ש   ת " ו )ש   דר נ   וב י ח   ו י על   ל ח   א ל   ן ולכ 

   (. ז " נ קס   ה כ ל ה   ן ו י צ   ז " פ   ה נ ו מ א   ך ר ד   , ז" צ   י' ס 
  ת ר י ס מ  ל ע  ך ו מ לס  ין א ש  ם י ק וס הפ  ו ב ת כ   ה ש ע מל  . ד ב יע ד ב  ק ר  , ה ש מע ל   . ג ל
 ת ר סי מ   ו נ ק י ת   א ול   , ו ר ד נ   ל ע   ה חיל ת כ ל   ר ו ב ע ל   ר ד ו נ ל   יר הת ל   י ד כ   ה ע ד ו מ
  , א " ס  א " י ר   'י ס  א " מ ר )  ר ד נ  ש נ ו ע  יו ל ע  ה י ה י  א של  גג ו ש ב   ר ב ע  ם א ש  א ל א  ה ע ד ו מ

  כול י   ינו א   ם א ו   ו ימ י ק ל   יך ר צ   ר ד נ   ש י ש   ום מק ב   ן כ ל ו  , ( ג " סנ   ף ו ס   א " ח   ט " י ר ה מ   ת " שו 

  . ה ל א ש   י " ע  רו י ת י   ר ת ו המ   ן פ ו א ב ו   , ו דר נ   יר הת ל   ר ת ו מ   ם א   כם ח   ל א ש י   , ו מ יי ק ל 
   'ך ר ב ש   י 'מ   ל ש   ר ד נ   םו י ק
  רים מת ו   ה ר ו ת ל   ה ל ו לע   ' וכו   ברך ש   'מי   ר אמ   ת ס נ כ ה   ת בי   ל ש   אי גב ש כ   . ד ל

 תת ל   ה ול ע ה   ייב ח ת נ   מה וב   יך א   , ם א   ם י נ פ ו א   מה בכ   ון ד ל   ש י   קה, ד צ   תת ל  ו ת ו א 
   . ת כנס ה   ת לבי   קה ד צ ה

  ך כ ו   ך כ   ר ד נ ש   ר בו ע ב '   , ר ב ע   ן ו ש בל   ר מ א   י א ב ג ה   ם א  . ך כ ו   ך כ   ר ד נ ש   ור ב ע ב   . ה ל
  י' ס   א " מ ר)   עבר   ון ש בל   ל ח   ר ד נ   ין א ש   יון כ   ה, יר האמ   י " ע   ר ד נ   ב ו חי   חל   א ל   ' כו ו

 והלכות קריאת "זכור" .בחלק   –הלכות צדקה 
 



 

 יב 

  א ל א  חל   ו נ י וא   , ( ו " ס   'י ס  ד " ו י  מא ק  י " ב וד נ  ת" ו ש  , 'ע  י' ס  י " ת כ מ   א " רע  ' ו ש ת  , ב " י ס   ב " ל ר
 'ן ת י ש   ור ב ע ב '   א, ב ה   ן ו ש בל   ו א   ' תן נו ש   ור ב ע ב '   ה, וו ה   ן ו ש בל   ר מ ו א   ם א
   (. כ " ס   ף ו ס   ח " או   ק ח צ י   ת י ב   ת " ו ש )   ן קמ ל ד כ
 ו ש א ר ב   ע נ נע ש   ו א   ם ו סכ   ר אמ   ה עול ה   ם א ד   , ם י ק וס פ   רוב   ו מ סכי ה   מ " מ   . ו ל 
 ן ת לי   ב ש ח ש   ה ב ש ח מ   ום ש מ   פ " עכ   ן ת י ל   ב י חי ת נ   , ו מ ע   ים כ ס ה ש   ילו א כ
   (. ה " כ ק   י' ס   ד " ח   י לו ה   ט ב ש   ת " ו ש   , ז " פ   י' ס   א " ח   ם י ר ש ימ   בב דו   ת" שו )

  ו א   ר מ א   ם א   , ן ת י ש   ור ב ע ב   י א ב הג   ר אמ   ם א   . ' ך כ ו   ך כ   ן ת י ש   רו ב ע 'ב   . ז ל
  , ן ת י ש   ם כו ס ה   ר שאמ   ן ו ג כ   , י א ב ג ה   י ר ב ד ל   ם י כ ס שמ   יח כ ו המ   שה ע מ  ה ש ע 

 ר ד נ ה   ל ח   , ך ר ב ש   י מ ה   ר ח א   ' ן מ 'א   ה ענ ש   ו א   , מה כ ס ה   ת ו א כ   ו אש ר ב   ע נ ע נ ש ו א 
   . ( ב " קי ס   ד " פ   ט ומשפ   ה ק ד בצ   ר " מו   , ו " פ ק ו   א " נ ק ס   ב " י פ   ק צד   י ער ש )   י א גב ה   ת ר י אמ   י " ע

  א ל א   ה יר אמ   ין ד מ   ר ד נ ה   חל   א ל   סוף   ד וע   ה חיל מת   תק ש   ם א   בל א   . ח ל
  ר אמ ש   מה ב   ב י חי הת ל   צה רו   ו ינ א ש   ו ת שב ח מ ב   ט לי ח מ   ם א   ן כ ול   ה, ב ש ח מ   ן י ד מ 

  י " ע  ר ד נ   ל ט ב מ   ה י ה   א ל   ת י ד נג   ה ב ש ח מ   ל ב א   , ל ל כ  ב ו י ח   ו י על   חל   א ל   , י א גב ה
  י בר ד   ם ע   ם י סכ מ   ינו א ש   ו י פ ב   ש ירו פ ב   ר אמ י ש   א ל   ם א   ה ש ע מ   ו א   ה יר מ א
  ( ב " ק ס   א " י ר   ' י ס   ך " ש )   ם י ר ח א   גם   ו ע מ ש י ש   י ד כ   ול ק ב   ר ומ ל   ריך צ ש   א " י   , י א גב ה

  . ( ב " ק ס   ם ש   ז " ט )   ניו זא ל   יע מ ש ה ל   י ד כ   ר מ ו א ש   סגי ש   א " י ו
  י ל ב '   ון ש בל   ר אמ י   י א ב ג   כל ש   י ו א ר ו   . ' ר ד נ   י ל ב   תן י ש   ר ו ב ע ב '   ר מ א י   י א ב ג ה   . ט ל
  ר סו י א ו   ם רי ד נ   ר ו ס י א   ל ע   ו ר ב ע י   א ל ש   י ד כ   , ' ו וכ   ר ד נ   י ל ב   ן ת י ש   ר ו ב בע '   ו נ יי ה ד   ' ר ד נ 
  (. ת ו שמ נ   ת ר כ ז ה   י ב ג ל   ג " ס   ז " ס   ' י ס   ע " ו ש   ר ו צ י ק   ב, " ס   א " צ   ל כל   ם ד א   ת מ חכ )   ' ר ח תא   ל ב '

  ר מ א ש   ת ו ע המ   תת ל   א ו ה   ק ו ז י ח   ם י כ י ר צ ה   ם י ר ב מהד   . ' ך בר ש   י 'מ   ת ו ע מ   ת נ י ת נ   . מ
 י ל ב '   ן ו ש ל   י א גב ה   ר מ ו א ש כ   ו ל י אפ ו   , ם י ר ד נ   ן ו ע ב   ס פ ת י   א ל   ו " ח ש   ' ך ר ב ש   י 'מ ב
  ק ר   ת ו ע מ ה   תת ל   ך י ר צ   ן י י ד ע   , ה נ י ת נ ל   ש ור מפ   ד ג נ הת   א ל   ה ל ו ע ה ו   , ל " נ כ   ' ר ד נ

 . ( כ"ו   ת או )   ל " נ כ   ן ת נ   א ל   ם א   ו י ל ע   בר עו   ו נ י א ש

 פרשת זכור קריאת 

 חיובו מן התורה  
דכתיב    )שו''ע סי' תרפ''ה ס''ז(, יש אומרים שקריאת פרשת מדאורייתא    א.

וגמרינן בגמ'   י''ח ע''א(  ''זכור את אשר עשה לך עמלק'',  דהאי  )מגילה דף 
ולכן יש להוציא   )מ''ב סקי''ד(,'זכור' היינו באמירה מתוך ספר תורה דוקא 

ומוגה   מדוייק  בכשרות  מוחזק  שיותר  תורה  ספר  מתוך  ר  )שעולקרות 

   אפרים שער ח' אות פ''ה(.
אפשר לצאת חובת פרשת זכור בס''ת, בין בכתב ב''י ובין בכתב אר''י    ב.

ואפילו לאלו שמקפידים בדרך כלל על כתב ב''י   )חזו''א  ]צד''י הפוכה[, 

)ארחות רבינו ח''ג  מ''מ לענין פרשת זכור אינו לעיכובא  או''ח סי' ט' אות ו'(,  

   לה פ''ד ארחות הלכה אות ו'(.עמ' ל''ג, הליכות שלמה תפי

   כוונה לצאת ידי חובתו
ולכן צריך הקורא לכוון    )שו''ע או''ח סי' ס' ס''ד(,מצוות צריכות כוונה    ג.

לצאת לכוון  צריכים  השומעים  וגם  חובתם,  ידי  השומעים  כל   להוציא 
   )מ''ב שם סקי''ד(.מצוותם 

גם   ד. ולהוציא  לצאת  ולכוון  לשמוע,  לכוון  הציבור  שצריכים  וי''א 
חת''ס   )ט''ז סוף סק''ב,בברכות על התורה שלפני ואחרי קריאת פרשת זכור  

  ו''ע כאן, תשובות והנהגות ח''ב סי' פ''ז(.סוף חי' עה''ש בהג' לש
ראוי לכוון לפני הקריאה, שבקריאה זה מקיימים מצות 'זכירת מעשה   ה.

עד אותו  לשנוא  העם  ונזרז  וכו'  הנפשות  שנעורר  כדי  שלא   עמלק' 
  שנאתו, ואז לכוון לקיים מצות 'מחיית עמלק'   תשתכח המצוה ולא תחלש

   )ספר המצוות מ''ע קפ''ט(.
   מצאו טעות בספר תורה

אם בקריאת הד' פרשיות מצאו טעות בס''ת, צריכים להוציא ס''ת אחר    ו.
ולקרות בו, ואע''פ שבדרך כלל למפטיר לא מוציאים ס''ת אחר כשנמצא  

מפטיר שהוא בא בחובת היום כמו  אבל על  )מ''ב סי' קמ''ג סקכ''ג(,בו פסול 
יו''ט או ד' פרשיות, אם נמצא פסול בראשון, מוציאים ס''ת שני לקרות  

   בו.
אם באמצע השנה אחרי שקראו פרשת זכור, מצאו פסול בספר תורה   ז.

זכור,   פרשת  שנית  פעם  לקרוא  צריכים  אין  זכור,  פרשת  בו  שקראו 
אינו   כשר,  ס''ת  מתוך  דוקא  שהוא  זכירה  שדין  השיטות  על  וסומכים 

אמנם אם זה קרה לפני פ' כי תצא,   )תשובות והנהגות פורים עמ' כ''ח(,מה''ת  
)ע''פ  יאת פרשת זכור שבפרשת כי תצא לצאת ידי חובתו  אפשר לכוון בקר 

כשגם הבעל קורא    שו''ת חת''ס אהע''ז סי' קי''ט, מהר''ם שיק או''ח מצוה תר''ה(,
   )שו''ת הר צבי ח''א סי' נ''ח(.מכוון להוציא 

   הבנת פירוש המילות
נחלקו    ח. חיוב,  י''ח  יוצאים  ידו  הקודש שעל  דבר בלשון  כששומעים 

  סק''ה(,   )מ''ב סי' קצ''ג אם השומע צריך להבין משמעות הדברים  הפוסקים ה
להבין   כשי' שצריכים  המחבר  שם(,וסתימת  אדם   )שו''ע  לכל  ראוי  ולכן 

של פרשת זכור עם המשפחה, כגון בליל    ללמוד פירוש הענין והמילות
יבינו פירוש המילות   כדי שכולם  מ''א(, שבת,  עמ'  והנהגות פורים    )תשובות 

   ולדוגמא:
א. לשון מקרה, ב. לשון קרי וטומאה, ג. לשון קר   ''אשר קרך בדרך''.  ט.

שקיררו האימה והפחד של כל האומות להילחם עם   )רש''י עה''ת(   וחום, 
   ישראל. 

א. המפרשים תרגמו הפסוק, שאותם   נב בך כל הנחשלים אחריך''. ''ויז  י.
  שהיו מאחורי הענן כזנב, נהרגו ע''י עמלק. ב. וחז''ל דרשו שהעמלקים

ואמרו, בזה   וזרקן כלפי מעלה  חתכו מילותיהם של ישראל ]מכת זנב[ 
   )תנחומא פ' כי תצא, רש''י(.בחרת טול חלקך 

מלשון חלש וחסרי כח מחמת חטאם, שהיה הענן פולטן    ''הנחשלים''.  יא.
   )רש''י עה''ת(.

   )רש''י עה''ת(.עיף בצמא, ויגע בדרך  ''ואתה עיף ויגע''. יב.
יש מפרשים שקאי על עמלק שלא היו ירא אלקים    קים''.''ולא ירא אל   יג.

 ויש מפרשים שקאי על ישראל שלא קיימו   )רש''י(,ולכן עשו רע לישראל 
להם  להרע  יכולים  עמלק  היו  לא  המצוות  קיימים  היו  ואילו  המצוות, 

 )חזקוני בשם מכילתא(. 

   נשים בחיוב פרשת זכור

נחלקו הפוסקים אם נשים חייבות לשמוע פרשת זכור, יש שנוקטים    יד.
)שו''ת  שאין הנשים חייבות ללכת לבית הכנסת לשמוע קריאת פרשת זכור  

י''ד ד''ה תשובה, וס''ל בכל ד' פרשיות(, והטעם הוא משום   דברי חיים ח''ב סי' 
ת  וגם שהוי מצו )החינוך מצוה תר''ג(,שאין נשים מחויבות לעשות מלחמה  

עשה שהזמן גרמא שנשים פטורות, דשבת לאו זמן הריגת זרע של עמלק 
תק''ט(,  סי'  או''ח  נזר  אבני  הוא    )שו''ת  מלחמה  זמן  לאו  דלילה  משום  או 

   )מרחשת ח''א סי' כ''ב(.
)שו''ת בנין ציון  ויש שחייבו גם נשים לשמוע בביהכנ''ס פרשת זכור    טו.

)שו''ת  וי''א עכ''פ מדרבנן    ''ס ועוד(,ח''ב סי' ח' בשם הגר''נ אדלר רבו של החת 

   קו''א אות ק''ב(.  מהרי''ל דיסקין
''נ לשמוע פרשת ולמעשה, רוב נשים נוהגות להקפיד להגיע לביהכ טז.

להן   שיש  הנשים  עבור  במיוחד  לקרוא  מקומות  בהרבה  ונוהגים  זכור, 
ומ''מ ראוי שיהיו אז עשרה    )שו''ת מנחת יצחק ח''ט סי' ס''ח(,להגיע  אפשריות  

מפני שעיקרו   הגריש''א, הליכות בת ישראל פכ''ב הע' ג'( אנשים בבית הכנסת )
   'ו ס''ב(.)שו''ע סי' תרפ''ה ס''ז, וסי' קמ' בעשרה 

ומ''מ נשים או חולים ר''ל, שקשה להם להגיע לבית הכנסת יש להם   יז.
מי לסמוך, לא להגיע, ומ''מ אז יקראו פרשת זכור בביתם מתוך חומש   על

   )תשובות והנהגות ח''ב סי' שד''מ(.
  הברת בעל הקורא

)לעיל  שרוב פוסקים נוקטים שפרשת זכור חיובו מן התורה    מכיון  יח.

יש לדקדק בדקדוק והברת המילים כמו שמצינו לענין קריאת   אות א'(,
)שו''ע  ואף בפסוקי דזמרה ותפילה צריך לדקדק בזה    )שו''ע סי' ס''א(,שמע 

  שם סכ''ב(.
ע''י  לכתחילה ישתדל אשכנזי לצאת י''ח   הברת אשכנזית וספרדית.  יט.

בעל קורא עם הברת אשכנזית, וכן ספרדי יצא י''ח עם בעל קורא בהברת 
שלו   המבטא  עם  אחד  כל  כי  תשובות  ספרדית,  ה''א,  פי''ח  שלמה  )הליכות 

  )שו''ת וכן את שם הקודש, האשכנזים מבטאים בקמץ  והנהגות ח''א סי' קנ''ד(,  

   סי' י''א(.  )שו''ת יבי''א ח''ווהספרדים בפתח   מנחת יצחק ח''ג סי' ט(,
כי יש בעלי קריאה  כ.   אבל אין הבעל קורא צריך לדקדק יותר מדאי, 

השנה,  כל  בה  לקרוא  שרגילים  האשכנזית  בהברה  לקרוא  שבמקום 
נחנקים   ]הם כמעט  הספרדית  להברה  קרובה  בהברה  וקוראים  משנים 
בהברת ה'עין'[, ואין זה נכון שזה אינה הברה לא אשכנזית ולא ספרדית, 

 . סוף הרי''ש לא צריך להיות מוגזם יותר מדאי וגם הברת



ַ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' 473 ּלָ ָנה ט | ּגִ ה תשפ"ג ׁשָ ַצּוֶ ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

ת י ּב מ י  ע ּו ב ׁש ן  ֹו י ּל תּג י ב מ י ע

ְוֹכ
ת ָאֵמן ֲעִנּיַ  'ְוַנֲהפֹוְך הּוא' ּבַ

ַהַּבֲעָל"ט,  ַהּפּוִרים  ִליֵמי  ְוִנְרֶאה   ָסמּו ָאנּו  עֹוְמִדים 
ְּבִעּצּומוֹ ֶׁשל "ַהחֶֹדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַּפ ָלֶהם ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה 
ָראּוי  ֶזה  ְּבחֶֹדׁש  כב).  ט  (ֶאְסֵּתר  טֹוב"  ְליֹום  ּוֵמֵאֶבל 
ֶׁשִּנְזֹּכר ִּכי ְּבָיד ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו 'ַמֵּטה ְקָסִמים' ֶׁשְּבכֹחוֹ 

ַלֲהפֹ ָיגֹון ְלִׂשְמָחה, ֵאֶבל ְליֹום טֹוב ּוְגֵזָרה ִליׁשּוָעה.

ְיׁשּועֹות.  ְלחֹוֵלל  ֶׁשְּבכֹחוֹ  ְקָסִמים'  'ַמֵּטה  ִהיא  ָאֵמן 
ֵמִאָּתנּו  ֶׁשִּנְדָרׁש  ְוָכל  ְּבָיֵדינּו,  ְנָתנֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ְלַׁשּנֹות  ּכֹחַ  ֵיׁש  ְלָאֵמן  ֵּכן!  אֹותֹו.  'ְלַהְפִעיל'  הּוא 
ְמִציאּות, ְלָהִביא ְיׁשּוָעה ְוַלֲהפֹ ָרָעה ְלטֹוָבה, ְוִעם ָּכל 

ָאֵמן ֶׁשּנֹוֶסֶפת – ַהְּיׁשּוָעה ְּגֵדָלה ְוהֹוֶלֶכת. 

ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  "ָאַמר  מּוָבא:  ב)  (קיט  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת 
ְמבָֹר' ְּבָכל ּכֹחוֹ  ַרָּבא  ְׁשֵמּה  ְיֵהא  'ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ָּכל  ֵלִוי: 
א)  מ  (תיקו"ז  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  ִּדינֹו".  ְּגַזר  לֹו  קֹוְרִעין   –
 ֶׁשָּכ ְּגֵריָדא,  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ְלָכל  ּדֹוָמה  ַהְבָטָחה  ִנְּתָנה 
ִּדין  ְּגַזר  לֹו  קֹוְרִעין  ּכֹחוֹ  ְּבָכל  ָאֵמן  ָׁשם: "ָהעֹוֶנה  ָאְמרּו 
ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה" (ְרֵאה 'ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים' ַמֲאַמר ִּפְתחּו 

ְׁשָעִרים א). 

ְלִפי ְּפׁשּוָטם ֶׁשל ְּדָבִרים, ַּכֲאֶׁשר נֹוֵקט ַהּזַֹהר: "קֹוְרִעין 
ָהָאָדם  ַחֵּיי  ְלָכל  ַּכָּוָנתוֹ  ָׁשָנה"  ִׁשְבִעים  ֶׁשל  ִּדין  ְּגַזר  לֹו 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ּוְכִפי ֶׁשָּכתּוב (ְּתִהִּלים צ י): "ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו 
ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה". ֵלאמֹר: ַּגם ִמי ֶׁשִּנְגָזר ָעָליו ִלְסּבֹל 
ְלַבֵּטל  יּוַכל  ּכֹחוֹ"  ְּבָכל  "ָאֵמן  ַיֲעֶנה  ִאם  ַחָּייו,  ְיֵמי  ָּכל 

ֵמָעָליו ְּגַזר ִּדין ֶזה ְוִלְזּכֹות ְּבַחִּיים טֹוִבים. 

ְואּוָלם ָחַׁשְבִּתי ֶׁשְּטמּוָנה ָּכאן ַהְבָטָחה נֹוֶסֶפת: ָהעֹוֶנה 
ָּבֶהם  ְׁשנֹוֵתינּו  "ְיֵמי  ְּגֵזַרת  ֶאת  ֵמָעָליו  ְמַבֵּטל  ָאֵמן 
ִׁשְבִעים ָׁשָנה" ְוזֹוֶכה ְלַהֲאִרי ָיִמים ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה, ְּכִפי 
ֶׁשִהְבִטיחּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות מז א) ֶׁשָּכל ַהַּמֲאִרי ְּבָאֵמן 

"ַמֲאִריִכים לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו". 

 ְוֶסֶמ ֶרֶמז  הֹוִסיף  ְצִבי,  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ָהְרַה"ג  ַהָּגדֹול  ָאִחי 
ֶׁשַרִּבים  ב)  טו  (ֵּביָצה  ֲחָכִמים  ִמַּמֲאַמר  ֵאּלּו  ִלְדָבִרים 
ִיַּטע  ְנָכָסיו  ֶׁשִּיְתַקְּימוּ  "ָהרֹוֶצה  ֲאָדר:  ְלחֶֹדׁש  ִקְּׁשרּוהּו 
ֶׁש"ֲאָדר"  ִיַּטע)  ד"ה  (ָׁשם  ַרִׁש"י  ּוֵפֵרׁש  ֲאָדר",  ָּבֶהן 
הּוא  ֶׁש"ִאיָלן"  ָידּוַע  ְוִהֵּנה  ָחׁשּוב".  "ִאיָלן  ֵּפרּוׁשֹו 
ֶׁשַּבֲעִנַּית  ֲחָכִמים  ֶׁשָרְמזּו  ְוֶאְפָׁשר  ָאֵמן,  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ָאֵמן ָטמּון ּכֹחוֹ ֶׁשל חֶֹדׁש ֲאָדר "ֲאֶׁשר ֶנְהַּפ ָלֶהם ִמָּיגֹון 

ְלִׂשְמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב". 

ִמָּכאן  ִלְראֹות  ִנְזֶּכה  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית  ְוַנְרֶּבה  ַנְקִּפיד  ִאם 
ּוְלַהָּבא ַרק טֹוָבה ּוְבָרָכה, ְוַאף ָּכל ְּבָעיֹות ֶהָעָבר ִיְתַהְּפכּו 

ָלנּו ִליׁשּוָעה ּוְלֶנָחָמה. 

ִּבְקִריַאת "ְוַנֲהפֹו הּוא"
ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּופּוִרים ָׂשֵמַח,

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ

ק ְתַחּזֵ ִעים ַלּמִ ַמִים ְמַסּיְ ָ ִמן ַהּשׁ
אִתיו רּוַח  ר ִמּלֵ ל ַחְכֵמי ֵלב ֲאׁשֶ ר ֶאל ּכָ ַדּבֵ ה ּתְ "ְוַאּתָ
ׁשֹו ְלַכֲהנוֹ ִלי" (כח  ְגֵדי ַאֲהרֹן ְלַקּדְ ָחְכָמה ְוָעׂשּו ֶאת ּבִ

ג)

ָּדַרׁש ַרִּבי ֵמִאיר ִמָּקאלֹוִׁשין: 'ֲחַכם ֵלב' ַהְּמַבֵּקׁש 
לֹו  ֻמְבָטח  ה',  ַּבֲעבֹוַדת  ּוְלִהְתַעּלֹות  ְלִהְתַחֵּזק 
ַמֲאַמר  ּבֹו  ִויֻקַּים  ַהָּׁשַמִים,  ִמן  ַּבֲעדֹו  ֶׁשְּיַסְּיעּו 
ּוְכִפי  ָחְכָמה",  רּוַח  ִמֵּלאִתיו  "ֲאֶׁשר  ַהָּכתּוב: 
ְמַקֵּדׁש  "ָאָדם  ב):  לט  (יֹוָמא  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו 
('ְנַהר  ַהְרֵּבה"  אֹותֹו  ְמַקְּדִׁשים   – ְמַעט  ַעְצמֹו 

ָׁשלֹום'). 

ה ִפּלָ ַלת ַהּתְ ב ַקּבָ ֶגד ָהפּוְך ְמַעּכֵ ּבֶ
ַמע  ְוִנׁשְ ְלִפיו...  ִיְהֶיה  ָפה  ׂשָ תֹוכֹו  ּבְ רֹאׁשֹו  ִפי  "ְוָהָיה 

בֹאוֹ ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ה'" (כח לב; לה) קֹולֹו ּבְ
ָהָאָדם  ַעל  ִּכי  ג)  ב  (או"ח   'ָערּו ַה'ֻּׁשְלָחן  ָּפַסק 
 ,ְלַהְקִּפיד ֶׁשֹּלא ִלְלּבֹשׁ ֶאת ִּבְגּדֹו ְּכֶׁשהּוא ָהפּו
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֵיָראּו ַהְּתָפִרים ֶׁשְּבִצּדֹו ַהְּפִניִמי ְּכַלֵּפי 

חּוץ, ּוֵמֲחַמת ָּכ ִיְתַּגֶּנה ְּבֵעיֵני ָהרֹוִאים. 
הֹוִסיף  ְוַלאְדִווי,  ָאָב"ד  ִפיְלָטא,  ֶּבן  ִּפיְנָחס  ַרִּבי 
ְּתִפָּלתֹו  ֵאין   –  ָהפּו ְּבֶבֶגד   ֶׁשַההֹוֵל ְוָכַתב 
ִמְּסִמיכּות   ְלָכ ֶרֶמז  ֵהִביא  ְוַאף  ִנְׁשַמַעת, 
ְּבתֹוכֹו"  רֹאׁשֹו  ִפי  "ְוָהָיה  ְּבָפָרָׁשֵתנּו:  ַהְּפסּוִקים 
– ַּכֲאֶׁשר ִיְלַּבׁש ָהָאָדם ֶאת ִּבְגּדֹו ַּכֲהָלָכה, ַּכֲאֶׁשר 
ְׂשַפת ַהֶּפַתח ָהֶעְליֹון ְּבִבְגּדֹו ְמֻקֶּפֶלת ְלתֹוכֹו, ֲאַזי 
"ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאוֹ ֶאל ַהּקֶֹדׁש". ָמה ֶׁשֵאין ֵּכן 
ְמֻקֶּפֶלת  ְּכֶׁשְּׁשָפתֹו   ָהפּו ַהֶּבֶגד  ֶאת  ִיְלַּבׁש  ִאם 
ַהְּתִפָּלה  ַקָּבַלת  ֶאת  ַהָּדָבר  ִיְמַנע  חּוץ,  ְּכַלֵּפי 

('ְּבִרית ָׁשלֹום' [ְפַרְנְקפּוְרט תע"ח]). 

ֹתֶנת  ּכְ ְלַאִים ּבַ ֵהיָכן ָמִצינּו ּכִ
ׁש  ׁשֵ ִמְצֶנֶפת  יָת  ְוָעׂשִ ׁש  ׁשֵ תֶֹנת  ַהּכְ ְצּתָ  ּבַ "ְוׁשִ

ה רֵֹקם" (כח לט) ה ַמֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ְוַאְבֵנט ּתַ
ַהֶּנֱאָמר  ֲאַנְחנּו"  ֲאֵׁשִמים  "ֲאָבל  ַּבִּפּיּוט 
ְליֹום  מּוָסף  ִּבְתִפַּלת  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְקִהּלֹות 
ַהִּכּפּוִרים, ֶנֱאָמר: "טֹהַר ַהָּכְתנֹת ֲארּוָגה 
ִּכְלַאִים  ְזִריַעת  ֵחְטא  ְוֶצֶמר,  ִּפְׁשִּתים 
ֲהא  ְלָהִבין,  ְוֵיׁש  ּוְלַגֵּמר".  ִלְכת 
ַהּכְתֹ ֶנת  ִּכי  ְמפָֹרׁש  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבָּפסּוק 
ִּבְלַבד,  ִּפְׁשָּתן  ְּדַהְינוּ  ִמ'ֵּׁשׁש'  ֶנֶעְׂשָתה 
ְּכֶׁשָּכַתב  ַהִּפּיּוט  ַּבַעל   ָסַמ ָמה  ְוַעל 
עֹוד  ּוִפְׁשִּתים?  ִמֶּצֶמר  ֶנֶעְׂשָתה  ֶׁשִהיא 
ָקֶׁשה, ֲהא ָׁשִנינּו ְּבַמֶּסֶכת ְזָבִחים (פח 
ְׁשִפיכּות  ַעל  ְמַכֶּפֶרת  ַהּכְּתֶֹנת  ִּכי  ב) 
ָּדִמים, ּוֵמֵהיָכן ָלַמד ַּבַעל ַהִּפּיּוט ֶׁשִהיא 

ְמַכֶּפֶרת ַעל "ֵחְטא ְזִריַעת ִּכְלַאִים"?
ַרִּבי  ֶהָחָכם  ְּבֵׁשם  ֵהִביא  סֹוֵפר'  ַה'ֲחַתם 
 ָסַמ ַהִּפּיּוט  ַּבַעל  ִּכי  ַהייֶדְנַהִיים  וֹוְלף 
ִׁשְמעֹוִני  ְּבַיְלקּוט  ַהּמּוָבא  ַעל  ְּדָבָריו 
ַעל  ְמַכֵּפר  "ְּכתֶֹנת  תקיג):  ֶרֶמז  (ַצו 

ּוִפְׁשִּתים".  ִמֶּצֶמר  ֶׁשָהְיָתה  ִמְּפֵני  ִּכְלַאִים  זֹוְרֵעי 
ֲעׂשּוָיה  ָהְיָתה  ֶׁשַהְּכֹתֶנת  ְמבָֹאר  ֶׁשַּבָּפסּוק  ַאף 
ַלֲהִסיָרּה  ִנָּתן  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ְוֵכיָון  ִּבְלַבד,  ִמִּפְׁשָּתן 
ִמְּבִלי ִלְפׁשֹט ְּתִחָּלה ֶאת ַהְּמִעיל ֶׁשֵהִכיל ֶצֶמר, 
ֶׁשֵהִביא  ּוְכִפי  ְּכ'ַׁשַעְטֵנז'.  ְלִביָׁשָתּה  ֶנְחְׁשָבה 
ֶׁשִּמִּדין  אֹוְמִרים'  'ֵיׁש  ְּבֵׁשם  ד)  ש  (יו"ד  ָהַרמָּ"א 
'ַׁשַעְטֵנז' ָאסּור ִלְלּבֹשׁ ֶּבֶגד ֶצֶמר ַעל ֶּבֶגד ִּפְׁשָּתן, 
ִלְפׁשֹט  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֶׁשַהּלֹוֵבׁש  ְּבֹאֶפן   ,ְלֵהֶפ ְוֵכן 
ָהֶעְליֹון  ֶאת  ְלָהִסיר  ִמְּבִלי  ַהַּתְחּתֹון  ַהֶּבֶגד  ֶאת 
ִסיָמן  סֹוֵפר'  'ֲחַתם  ְּתׁשּובֹות  קֶֹבץ  מֶֹׁשה';  ('ּתֹוַרת 

מח). 

ר ִמיד ְמַכּפֵ ן ַהּתָ ָקְרּבַ
ָנה  ׁשָ ֵני  ּבְ ים  ָבׂשִ ּכְ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ַעל  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ר  ֲאׁשֶ "ְוֶזה 

ִמיד" (כט לח) ַנִים ַלּיֹום ּתָ ׁשְ
ַהָּתִמיד  ֶׁשָּקְרַּבן  ָּכְתָבה  א  ֶׁשַהּתֹוָרה  ַאף  ַעל 
ַמְגִּדיָרה  ב)  לג  (יֹוָמא  ַהְּגָמָרא  ֵחְטא,  ַעל  ְמַכֵּפר 
ֶאת ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ִּכ"ְמַכֵּפר". ּוֵפֵרׁש ַרִׁש"י (ָׁשם 
ד"ה אע"ג) ֶׁשַּכָּפַרת עֹוַלת ַהָּתִמיד ִהיא ְּכַכָּפַרת 
'עֹוָלה' – ַעל ִּבּטּול ִמְצַות ֲעֵׂשה ְוַעל  ָּכל ָקְרַּבן 

'ָלאו ַהִּנָּתק ַלֲעֵׂשה'. 

ְּבָכ יּוַבן ֻנַּסח ַה'ְּיִהי ָרצֹון' ַהֶּנֱאָמר ִלְפֵני 'ָּפָרַׁשת 
ַעל  ָלנּו  ְוִתְמחָל  ָעֵלינּו  "ֶׁשְּתַרֵחם  ַהָּתִמיד': 
ֲעוֹנֹוֵתינּו...  ָּכל  ַעל  ָלנּו  ּוְתַכֵּפר  ַחּטֹאֵתינּו  ָּכל 
ַּבֲעֵדנּו",  ֶׁשְּיַכֵּפר  ַהָּתִמיד  ָקְרַּבן   ְלָפֶני ְוַנְקִריב 
ֶׁשֵּכן ָּכָאמּור, ָקְרַּבן ָּתִמיד ְמַכֵּפר ְּכָקְרַּבן עֹוָלה 

('ְמָגִדים ֲחָדִׁשים'). 

ִניֵני ֱאמּוִניר  ָעִריםּפְ ְ+חּו ׁשְ ּפִ
ֵני ֱאמּוִנים' יא 'ּבְ ד ּוְנׂשִ ַבר ְמַיּסֵ ּדְ
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ֵטיין ע"ה ב ַמְרמֹוְרְשׁ ת הרה"ח ר' ּדֹ בֹוָרה ּבַ י מֹוָרִתי ָמַרת ּדְ ַמת ִאּמִ ְלִעּלּוי ִנׁשְ

ַלה'  הּוא  עָֹלה  ָחה  ְזּבֵ ַהּמִ ָהַאִיל  ל  ּכָ ֶאת  "ְוִהְקַטְרּתָ 
ה ַלה' הּוא" (כט יח) ֶ ֵריַח ִניחֹוַח ִאּשׁ

ָּדַרׁש ַהְּגַה"צ ַרִּבי ַיֲעקֹב ֵמִאיר ֶׁשְכֶטר רֹאׁש ְיִׁשיַבת 
'ַׁשַער ַהָּׁשַמִים':

ַּבֲאִמיַרת  ִּכי  ְמבָֹאר  א)  רעא  (ֵעֶקב  ַהק'  ַּבּזַֹהר 
ְוַעל  ַעְצמֹו  ַעל  ַרב  ֶׁשַפע  ָהָאָדם  ַמְׁשִּפיַע  ַהְּבָרָכה 
כ  (ְׁשמֹות  ַהָּפסּוק  אֹוֵמר   ָּכ ַעל  ֻּכּלֹו.  ָהעֹוָלם  ָּכל 
ְּבָכל  ְׁשִמי",  ֶאת  ַאְזִּכיר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  "ְּבָכל  כא): 
ִאם  ַּבְּבָרָכה,  ְׁשִמי  ֶאת  ְלַהְזִּכיר  ֶׁשִּצִּויִתי  ָמקֹום 
 ּוֵבַרְכִּתיךָ". ַּבּזַֹהר ַמְמִׁשי ַּתֲעֶׂשה ֵּכן "ָאבֹוא ֵאֶלי
ּוַמִּקיׁש ֶאת ַהָּכתּוב "ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי" ָהָאמּור ְלַגֵּבי 
 ,"ִמְנחֶֹת ָּכל  "ִיְזּכֹר  ג):  כ  (ְּתִהִּלים  ַלָּפסּוק  ְּבָרָכה 

ְלַלֶּמְד ֶׁשָּכל ְּבָרָכה ֶנֱחֶׁשֶבת ַּכִּמְנָחה. 

ְלֵריַח  ְלִמְנָחה  ֶנֱחֶׁשֶבת  ְּבָרָכה  ֶׁשָּכל   ְלָכ ֶרֶמז 
ִניחֹוַח ַלה', נּוַכל ִלְלֹמד ֵמַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ֵריַח 
ִניחֹוַח ִאֶּׁשה ַלה' הּוא" – ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ֵמָאה ְּבָרכֹות' 

('ַהְּמָבֵר ִיְתָּבֵר' עמ' כד). 

ָרכֹות ְלֵריַח ִניחֹוַח ֵמָאה ּבְ



ה בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ

ִּכְמַעט  ִאֵּבד  ֶׁשָּבּה  ָהֲאֻּיָמה,  ַהּׁשֹוָאה  ְלַאַחר 
ֶאת ָּכל ִמְׁשַּפְחּתֹו, ָׁשב ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמֹה 
ִמָּבאּבֹוב ְלִעיר ְמכֹוָרתֹו. הּוא ִּבֵּקׁש ִלְמצֹא ָּבּה 
ִלְפרֹץ  ֶׁשַעד  ַהְּמפֶֹאֶרת  ַלֲחִסידּות  ְׂשִריִדים 
ַהָּקדֹוׁש,  ָאִביו  ְיֵדי  ַעל  ְּבָרָמה  נֲֹהָלה  ַהּׁשֹוָאה 
הי"ד,  ִמָּבאּבֹובמ  ִצּיֹון  ֶּבן  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר 

ּוִבְׁשנֹות ַהּׁשֹוָאה ִּכְמַעט ְוִנְכֲחָדה ַלֲחלּוִטין.

ָעָׂשר  ְׁשלֹוָׁשה  ָהיּו  ַּבֲעָיָרתֹו  ָהַרִּבי  ֶׁשָּמָצא  ָּכל 

ִהְצִליחּו   ֶּדֶר א   ֶׁשְּבֶדֶר ְצִעיִרים,  ְיתֹוִמים 
הֹוָריו  ֶאת  ַּבּׁשֹוָאה  ֶׁשִאֵּבד  ָהַרִּבי,  ִלְׂשרֹד. 
ְונֹוַתר  ְיָלָדיו  ְׁשֵני  ְוֶאת  ַרְעָיתוֹ  ֶאת  ְוֶאָחיו, 
ְלָיִמים  ַּדְרּכֹו   ּוַמְמִׁשי ַהָּצִעיר  ְּבנֹו  ִעם  ְלַבּדֹו 
ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ַנְפָּתִלי ְצִבי, ֶהֱחִליט ִלְפרֹס ֶאת 
ֲחסּותֹו ַעל אֹוָתם ְיתֹוִמים ַרִּכים ּוְלַׁשֵּמׁש ָלֶהם 

ְּכָאב ּוְכֵאם.

ֶׁשל  ִלְקִריָאָתם  ָהַרִּבי  ַנֲעָנה  ַּכֲאֶׁשר   ,ַּבֶהְמֵׁש
עֹוד  ְלִהָּמֵלט  ֶׁשִהְסִּפיָקה  ֲחִסיִדים  ְקבּוַצת 
ָלבֹוא  ַהְּבִרית,  ְלַאְרצֹות  ַהִּמְלָחָמה  ִלְפֵני 

ְלַהְנִהיָגם ּוְלָהִקים ֶאת ַמְמֶלֶכת ָּבאּבֹוב ֵמָחָדׁש 
ַעל ַאְדַמת ַאְרצֹות ַהְּבִרית, ָנַטל ָהַרִּבי ִעּמֹו ֶאת 

ְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ַהְּיתֹוִמים ֶׁשִאֵּמץ.

ַאְרצֹות  ַאְדַמת  ַעל  ְלָהִקים  ָׁשַאף  ָהַרִּבי 
ַהְּבִרית ְיִׁשיָבה ְקדֹוָׁשה ְּברּוַח ֲחִסידּות ּבָאּבֹוב 
ַהַּתְלִמיִדים  ִּכי  ָהָיה  ִטְבִעי   ְוַא ַהְּמפֶֹאֶרת, 
ְׁשלֹוָׁשה  ִיְהיּו  ֶׁשָּיִקים  ַּבְּיִׁשיָבה  ָהִראׁשֹוִנים 
ָה'ֲאֶמִריָקִאי'  ַהַּתְלִמיד  ַהָּללּו.  ַהְּיתֹוִמים  ָעָׂשר 
ַלְּיִׁשיָבה,  ֶׁשִהְצָטֵרף  ּוִמֵּלָדה  ִמֶּבֶטן  ָהִראׁשֹון 
זּוָׁשא.  ֶׁשְּׁשמֹו  ֶעְׂשֵרה  ֵׁשׁש  ֵּבן  ָּבחּור  ָהָיה 
זּוָׁשא ָהָיה ֵּבן ְלַאַחת ֵמאֹוָתן ִמְׁשְּפחֹות ֲחִסיֵדי 
ְמַעט  ַהְּבִרית  ְּבַאְרצֹות  ֶׁשִהְתַיְּׁשבוּ  ּבָאּבֹוב 
ִלְפֵני ְּפרֹץ ַהּׁשֹוָאה. ַעד ָאז הּוא ָלַמד ִּביִׁשיַבת 
ּוְכֶׁשהּוְקָמה  ֶׁשְּבִויִליַאְמְסּבּוְרג,  ָוַדַעת'  'ּתֹוָרה 
ִלְלֹמד  הֹוָריו  ֶהֱעִבירּוהּו  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ְיִׁשיָבתֹו 

ָּבּה.

ֶׁשִהְצָטֵרף,  ָהִראׁשֹון  ָּכָאמּור  ָהָיה  זּוָׁשא 
ְוַאֲחָריו ִהְצָטְרפּו ַלְּיִׁשיָבה עֹוד ַרִּבים ְוטֹוִבים. 
ָהְיָתה  ֶׁשִּבְתִחָּלה  ַהֲחִסיִדית  ַהְּיִׁשיָבה   ,ְוָכ
ִנְרֵאית ְּכתֹוָפָעה מּוָזָרה ַעל ַאְדַמת ַהֻחִּלין ֶׁשל 

ָאֶמִריָקה, ָּגְדָלה ְוִׂשְגְׂשָגה ַעד ְמאֹד.

ַּבָּׁשִנים ָהִראׁשֹונֹות ָנַהג ָהַרִּבי ִלְסעֹד ְּבִקְרַבת 
ְלָכל  ָמֵלא  ֻׁשָּתף  ְוָהָיה  ַהְּיִׁשיָבה,  ַּתְלִמיֵדי 
ְּבָעיֹוֵתיֶהם ּוְלָבֵטיֶהם. ָּכ נֹוַצר ֶקֶׁשר ַחם ֵּבינֹו 
ְלֵבין ַּתְלִמיָדיו ָהִראׁשֹוִנים, ּוִבְפָרט ָלִראׁשֹוִנים 

ֶׁשָּבִראׁשֹוִנים – ְוזּוָׁשא ַּכּמּוָבן ֵּביֵניֶהם.

ָׁשִנים ַרּבֹות ָחְלפּו ֵמָאז.

ֶאת  ַלֲחגֹג  ִמָּבאּבֹוב,  ָלַרִּבי  ָהָיה  ְמֻיָחד  ִמְנָהג 
ְּבִׂשְמָחה  ֲחִסיָדיו  ְּבֶקֶרב  ּפּוִרים'  'ׁשּוַׁשן  יֹום 
ּוְבִהְתַלֲהבּות ִּכְביֹום ּפּוִרים ַעְצמֹו. ְּבָבְקרֹו ֶׁשל 
ָהַרִּבי  ָנַהג  ַהְּתִפָּלה,  ְלַאַחר  ּפּוִרים  ׁשּוַׁשן  יֹום 
 ּוַבֶהְמֵׁש ַהְּקרֹוָבה,  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ֶאת  ְלַבֵּקר 
ֵמֲחִסיָדיו,  ַּכָּמה  ֶׁשל  ָּבֵּתיֶהם  ֶאת  ִלְפקֹד  ָנַהג 
ְּכֶׁשֵאָליו ִמְתַלִּוים ַּכָּמה ֲחִסיִדים ְיִחיֵדי ְסֻגָּלה.

ָהַרִּבי ִהִּכיר ֵהיֵטב ֶאת ָצְרֵכיֶהם ּוְמצּוקֹוֵתיֶהם 
ַהָּללּו  ַהְּנִדיִרים  ּוַבִבּּקּוִרים  ֲחִסיָדיו,  ֶׁשל 
ְלאֹוָתם  ִעידּוד  ּוַמֲעִניק  ְּבָרכֹות  ַמְרִעיף  ָהָיה 
ָזכּו  ֵמֶהם  ַרִּבים   .ְלָכ ְזקּוִקים  ֶׁשָהיּו  ֲחִסיִדים 

ִלְראֹות ְיׁשּוָעה ְּגדֹוָלה ְלַאַחר אֹוָתם ִּבּקּוִרים.

ְּבִהְתַלֲהבּות  ִלְקרֹא  ַלַּבִית  ְּבִהָּכְנסוֹ  ָנַהג  ָהַרִּבי 
קֹוֵרן  ְּכֶׁשֻּכּלֹו  טֹוב',  יֹום  ּגּוט  טֹוב!  יֹום  'ּגּוט 
מֹוִסיף  ְּבעֹודֹו  ּוֵמַאֲהָבה.  ְּפִניִמית  ִמִּׂשְמָחה 
ָהָיה  ּפּוִרים',  ַאגּוטְ'ן  טֹוב,  יֹום  'ַאגּוט  ְלַפֵּזם 
ַהַּבִית  ַּבַעל  ַהֻּׁשְלָחן.  ְלַצד  ִמְתַיֵּׁשב  ָהַרִּבי 
ַהֲחִסיִדים  ָהיּו  ּוְכֶׁשִּסֵּים,  ּוְׁשִתָּיה,  עּוָגה  ִהִּגיׁש 
ַהֻּׁשְלָחן.  ְסִביב  ִמְתַיְּׁשִבים  ָלַרִּבי  ֶׁשִהְתַלּוּו 
ֵמַהְּׁשִתָּיה  מֹוֵזג  ֵמָהֻעָּגה,  ּפֹוֵרס  ָהָיה  ָהַרִּבי 
ִנְקָרא  ָהָיה  ֵמַהֲחִסיִדים  ֶאָחד  ְוָכל  ְלכֹוסֹות, 

ְּבתֹורֹו ְלַקֵּבל ֶאת ֶחְלקֹו.

ַהּנֹוְכִחים  ְלָכל  ְלַחֵּלק  ָהַרִּבי  ֶׁשִּסֵּים  ְלַאַחר 
ְּבַעְצמֹו  ְולֹוֵגם   ְמָבֵר ָהָיה  ְמנֹוֵתיֶהם,  ֶאת 
א  ְּכֵדי  ִּבְלַבד,  ַקָּלה  ְלִגיָמה  ֵמַהַּמְׁשֶקה, 
ְלִהָּכֵנס ִלְסֵפק ִחּיּוב 'ְּבָרָכה ַאֲחרֹוָנה', ּוְלַאַחר 
ַהּנֹוְכִחים  ָּכל  ּפֹוְרִצים  ָהיּו  'ְלַחִּיים'  ְקִריַאת 
ְספּורֹות,  ַּדּקֹות  ֶׁשִּנְמְׁשכּו  ּוְבִרּקּוִדים  ְּבִׁשיָרה 

ְוַאַחר ַמְמִׁשיִכים ַלְּכתֶֹבת ַהָּבָאה...

ַאַחר  ִסּפּוֵרנוּ,  ִהְתַרֵחׁש  ֶׁשָּבּה  ָׁשָנה  ְּבאֹוָתּה 

ֶׁשִּסֵּים ֶאת ַמֶּסֶכת ִּבּקּוָריו, ָּפָנה ָהַרִּבי ְּבֶׁשֶקט 
ַלַּגַּבאי ּוִבֵּקׁש ַלֲערֹ 'עֹוד ִּבּקּור ֶאָחד'. ַהַּגַּבאי 
ר'  ֵהִׁשיב: "ֵאֶצל  ְוָהַרִּבי  ִמי?",  ִהְתַעְנֵין: "ֵאֶצל 

זּוָׁשא".

ְּכרֹאׁש  זּוָׁשא  ר'  ִׁשֵּמׁש  ְּכָבר  ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה 
ְיִׁשיָבה ִּביִׁשיַבת ָּבאּבֹוב, ּוְכֶׁשָּׁשְמעּו ַהֲחִסיִדים 
ֵהם  ְּבַסְקָרנּות.  ִנְדְרכּו  ְלַבְּקרֹו  עֹוֵמד  ֶׁשָהַרִּבי 
ֲאֶׁשר  זּוָׁשא  ר'  ֶׁשל  ְמצּוָקתֹו  ַעל  ֵהיֵטב  ָיְדעּו 
ְוהּוא  ִנּׂשּוָאיו  ִמּיֹום  ָחְלפּו  ָׁשִנים  ְּכֵתַׁשע  ְּכָבר 
ֶטֶרם ָזָכה ְלִהָּפֵקד ִּבְפִרי ֶּבֶטן. ְוַכֲאֶׁשר הֹוִדיַע 
ָהַרִּבי ַעל ַּכָּוָנתוֹ ְלַבֵּקר ְּבֵביתֹו, ֵהִבינּו ַהֲחִסיִדים 

ִּכי הּוא ְמַבֵּקׁש ִלְמׁשֹ ְיׁשּוָעה ְלֵביתֹו.

ַּגם  ַהֻּׁשְלָחן.  ְסִביב  ַהֲחִסיִדים  ִהְתַיְּׁשבּו  ׁשּוב 
ַהַּפַעם ָּפַרס ָהַרִּבי ֶאת ָהעּוָגה ֶׁשֻהְּנָחה ְלָפָניו 
ר'  ִנַּגׁש  ַּכֲאֶׁשר  ְמֻיָחד.  ְּבאֹור  ֵהִאירּו  ּוָפָניו 
ֶאת  ְלַקֵּבל  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ַהָּמסּור  ַהַּגַּבאי  ְׁשִמיל, 

ֶחְלקֹו ִּבְּקׁשֹו ָהַרִּבי ְלָהִכין ֲעבּורֹו ּכֹוס ֶּתה.

ָּכָאמּור,  ֶׁשֵּכן  ִׁשְגָרִתית,  ָהְיָתה  א  ַהַּבָּקָׁשה 
ָהַרִּבי ִהְקִּפיד ִלְלֹּגם ַא ְמַעט ַּבָּבִּתים ֶׁשָּבֶהם 
ִּבֵּקר. ַהַּגַּבאי ַהֶּנֱאָמן ִמֵהר ְלַמֵּלא ַאַחר ַּבָּקַׁשת 

ָהַרִּבי. 

ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים ָהַרִּבי ְלַחֵּלק ְּפרּוַסת עּוָגה ְלָכל 
ֶאָחד ֵמַהּנֹוְכִחים, ָקָרא ׁשּוב ְלר' ְׁשִמיל. ָסְברּו 
ַהֲחִסיִדים ִּכי ָהַרִּבי ָׁשַכח ֶׁשר' ְׁשִמיל ְּכָבר ִקֵּבל 
 ַא ָלַרִּבי,   ָּכ ַעל  ְלָהִעיר  ּוִמֲהרּו  ֶחְלקֹו,  ֶאת 
ַהַּגַּבאי  ְוָאֵכן  עֹוד...".   ָצִרי ָאַמר: "הּוא  ָהַרִּבי 
ַהֶּנֱאָמן ָהָיה ָזקּוק ְלעֹוד... ֵּבן ָיִחיד ָהָיה ַלַּגַּבאי 

ַהֶּנֱאָמן ְוהּוא ִיֵחל ִלְזּכֹות ִּביָלִדים נֹוָסִפים. 

ֶׁשְּכָבר  ַהֶּתה  ְלכֹוס  ָהַרִּבי  ִהְתַּפָּנה  ַעָּתה 
ִהְסִּפיָקה ְלִהְצַטֵּנן. הּוא ָנַטל ֶאת ַהּכֹוס ְּבָידֹו, 
ֵּבֵר ְוָלַגם ֶאת ַמֲחִציָתּה. ְלַאַחר ִמֵּכן ָנַתן ֶאת 
ָרם,  ְּבקֹול   ּוֵבֵר ְׁשִמיל  ּוְבר'  זּוָׁשא  ְּבר'  ֵעיָניו 

ְּבֶרֶגׁש ּוְבִׂשְמָחה ְּבָרָכה ַאֲחרֹוָנה.

"ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות", ִהְדֲהדּו ַהִּמִּלים ַּבֲחַלל 
ַהֶחֶדר ְוִהְרִטיטּו ֶאת ַהְּלָבבֹות.

ָּפָניו  ֶעְליֹוִנים.  ְּבעֹוָלמֹות  ָׁשרּוי  ָהָיה  ָהַרִּבי 
ֲעצּומֹות  ָהיּו  ְוֵעיָניו  קֶֹדׁש,  ְּבֵאׁש  ָלֲהטּו 
ְּבִסּלּוִדין. ֵעיֵניֶהם ֶׁשל ַהֲחִסיִדים ָהיּו ְמֻרָּתקֹות 
ְּבַהְטָעָמה  ַהְּבָרָכה  ִמּלֹות  ֶאת  ַההֹוֶגה  ָלַרִּבי 

ְמֻיֶחֶדת ְּבזֹו ַאַחר זֹו ַעד ְלִסּיּום ַהְּבָרָכה.

ָּכל  ִמִּפי  ִנְׁשְמָעה  ַהְּבָרָכה  ִמֶּׁשִהְסַּתְּיָמה 
ַהּנֹוְכִחים ָאֵמן ְּבקֹול ָרם ּוְבַכָּוָנה ֲעצּוָמה.

ְלַאַחר ִמֵּכן ָּפָנה ָהַרִּבי ָלׁשּוב ְלֶהְמֵׁש ֲעבֹוַדת 
ֶׁשל  ִמִּזְכרֹוָנם  ִנְׁשַּכח  א  ַהִּסּפּור   ַא יֹומֹו. 

ַהֲחִסיִדים.

ְׁשִמיל  ר'  ָחְבקּו  ַהַּמֲעֶׂשה  אֹותֹו  ְלַאַחר  ָׁשָנה 
ְוַרְעָיתוֹ ֵּבן נֹוָסף, ּוְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן ר' זּוָׁשא 

ְוַרְעָיתוֹ ִהְתָּבְרכּו ְּבַבת ִראׁשֹוָנה. 

ְור'  ְׁשִמיל  ר'  ָהיּו  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָׁשָנה  ְּכֶעְׂשִרים 
ּוִבּתֹו  ְׁשִמיל  ר'  ֶׁשל  ְּכֶׁשְּבנֹו  ִלְמֻחָּתִנים,  זּוָׁשא 
ָהֵארּוִסין.  ִּבְבִרית  ַיְחָּדו  ָּבאּו  זּוָׁשא  ר'  ֶׁשל 
ַוְיִהי  ִקּדּוִׁשין,  ְּבִסּדּור  ָהַרִּבי  ֻּכַּבד  ַּבֲחֻתָּנָתם 

ַהָּדָבר ְלֶפֶלא. 
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ְרָאה' ְנָפׁשֹות    'ּבָ ָרָכה ׁשֶ   ּבְ

י ֱאמּוִניר  ַמֲעׂשֵ

ִׁשֵּמׁש  ְּכָבר  ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה 
ְיִׁשיָבה  ְּכרֹאׁש  זּוָׁשא  ר' 
ִּביִׁשיַבת ָּבאּבֹוב, ּוְכֶׁשָּׁשְמעּו 
עֹוֵמד  ֶׁשָהַרִּבי  ַהֲחִסיִדים 
ְּבַסְקָרנּות.  ִנְדְרכּו  ְלַבְּקרֹו 
ֵהם ָיְדעּו ֵהיֵטב ַעל ְמצּוָקתֹו 
ְּכָבר  ֲאֶׁשר  זּוָׁשא  ר'  ֶׁשל 
ִמּיֹום  ָחְלפּו  ָׁשִנים  ְּכֵתַׁשע 
ָזָכה  ֶטֶרם  ְוהּוא  ִנּׂשּוָאיו 

ְלִהָּפֵקד ִּבְפִרי ֶּבֶטן.

ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמֹה ִמָּבאּבֹוב

מֹו ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ



ָרָכה ֲעֵרי ּבְ ַחְברּוָתא – ּפֹוְתִחים ׁשַ ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ

ת ָאֵמן – ִחּזּוק ָהֱאמּוָנה     ֲעִנּיַ

ת ָאֵמן  ָנן ַעל ֲעִנּיַ ְבֵרי ָמָרָנן ְוַרּבָ ִמּדִ

ַחר ַ ְרכֹות ַהּשׁ ת ָאֵמן ַאַחר ּבִ ֲעִנּיַ

רֹוֵעי ֱאמּוִניר

אֹוְצרֹות ֱאמּוִנים

ֲעִנַּית ָאֵמן ְידּוָעה ְּכָדָבר ָּגדֹול ְמאֹד. ַּבְּגָמָרא (ַׁשָּבת קיט ב) הּוָבא ַהּסֹוד 
ַהָּטמּון ְּבַמהּוָתּה – ֶׁשִהיא ֵעדּות ִּכי ה' הּוא 'ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן', ְוִאם עֹוִנים 

אֹוָתּה ְּבַכָּוָנה זֹו, ֵאין ְלַׁשֵער ֶאת ּגֶֹדל ַהְּזכּות! 

ּוְלַקִּדיִׁשים;  ִלְבָרכֹות  ֵהיֵטב  ְלַהְקִׁשיב  ֵיׁש  ָּכָראּוי  ַּבֲעִנָּיָתּה  ְלַכֵּון  ְּכֵדי 
ִלְׁשמַֹע ָּכל ִמָּלה ּוְלַכֵּון ֶאת ַהֵּלב ְלָהִבין ֶאת ַהֶּנֱאָמר. ּוְכָבר ָידּוַע ֶׁשְּבִעְנַין 

ַּכָּוַנת ֲעִנַּית ָאֵמן ֶנֶאְמרּו ֵּפרּוִׁשים ַרִּבים.

ָלבֹוא  ָלָאָדם  ֶׁשְּכַדאי  ַהּמּוָסר  ְּגדֹוֵלי  ֶׁשל  ַמֲאָמָרם  הּוא  ּוְמֻפְרָסם  ָידּוַע 
ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ִלְזּכֹות  ִּבְׁשִביל  ְולּו  ָׁשָנה,  ִׁשְבִעים  ּבֹו  ְוִלְחיֹות  ַהֶּזה  ָלעֹוָלם 
ֶאָחת. ְועֹוד ָאְמרּו ְּגדֹוֵלי עֹוָלם, ֶׁשִאם ָאָדם ָהָיה יֹוֵדַע ֶאת ַהַּמֲעָלה ֶׁשל 
ֲעִנַּית ָאֵמן, ֵאין ְלַׁשֵער ֶאת ּגֶֹדל ַהִּׂשְמָחה ֶׁשָהָיה ָׂשֵמַח ָּבּה. ְוָאֵכן, ׂשּוָמה 

ָעֵלינּו ְלִהְתּבֹוֵנן ָמה ִהיא ַהַּמֲעָלה ַהְּגדֹוָלה ָּכל ָּכ ַּבֲעִנַּית ָאֵמן.

ְמקֹוָרּה ֶׁשל ִמְצַות ֵמָאה ְּבָרכֹות הּוא ַּבְּבַרְיָתא ַהּמּוֵבאת ְּבַמֶּסֶכת ְמָנחֹות 
(מג ב): "ַּתְנָיא, ָהָיה ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: 'ַחָּיב ָאָדם ְלָבֵר ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל 
יֹום, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּדָבִרים י יב): 'ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱאֶקי ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ ִּכי 
ִאם ְלִיְרָאה'". ּוְמָפֵרׁש ַרִׁש"י (ָׁשם ד"ה ָמה) ֶׁשַהָּפסּוק ִנְדָרׁש ְּבֶדֶר 'ַאל 
 ֶקיִּתְקִרי'; ַאל ִּתְקִרי 'ָמה' ֶאָּלא 'ֵמָאה' – "ֵמָאה [ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום] ה' ֱא

."ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ

ִמָּכ ֶׁשַּבָּפסּוק ֶׁשֵהִביאּו ֲחָכִמים ְּכָמקֹור ְלִחּיּוב ֵמָאה ְּבָרכֹות ֶנֱאָמר: "ִּכי 
ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֲאִמיַרת  ֵּבין  ַׁשָּיכּות  ֶׁשַּקֶּיֶמת  ֶׁשֵהִבינּו  ִנְרֶאה  ְלִיְרָאה",  ִאם 

ְלִיְרַאת ָׁשַמִים, ְוֵיׁש ְלָבֵאר ַמהּו ַהֶּקֶׁשר ֵּביֵניֶהם? 

 ָּברּו'  ְמָבֵר ֶׁשָהָאָדם   ְּבָכ ִּכי  ֵּבֵאר,  ָזָצ"ל  ְפִריְדַלְנֶדּר  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהְּגַה"צ 
ַאָּתה ה'' ּוִמְתּבֹוֵנן ְּבֵפרּוׁש ַהִּמִּלים ֶׁשּמֹוִציא ִמִּפיו, ֲהֵרי הּוא ַמְזִּכיר ְלַעְצמֹו 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא הּוא ָהָאדֹון, ְוָהָאָדם הּוא ַּכֶעֶבד ֶׁשַחָּיב ְלַמֵּלא ֶאת 
ְּביֹום,  ְּפָעִמים  ֵמָאה  ֶזה  ִעְנָין  ְלַעְצמֹו  ּוְמַׁשֵּנן  ָהָאָדם  חֹוֵזר  ַּכֲאֶׁשר  ְרצֹונֹו. 

ֲהֵרי ֶזה ֵמִביא אֹותֹו ְלִחּזּוק ָהֱאמּוָנה ּוְלִיְרַאת ָׁשַמִים. 

ּוְכָבר ָידּוַע ִּכי ָמָרן ַהְּגִרי"ז ָזָצ"ל ָהָיה ַמְקִּפיד ְלָבֵר ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום, 
ְלַעְצמֹו  עֹוֶׂשה  ָהָיה  ַהָּׁשבּוַע,  ִמָּכל  ְּבָרכֹות  ָּפחֹות  ַּבְּתִפָּלה  ֶׁשֵּיׁש  ּוְבַׁשָּבת 
ה  ֶחְׁשּבֹון ְלַהְׁשִלים ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבִבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין ַעל ֲאִכיַלת ֵּפרֹות. ַמֲעֹשֶ
ּוְבַאַחת ַהַּׁשָּבתֹות ִּבֵּקׁש ֶׁשָּיִכינּו לֹו ֵּפרֹות ְלצֶֹרְך ַהְׁשָלַמת ַהְּבָרכֹות, אּוָלם 
ְלַאַחר ְּתִפַּלת ִמְנָחה ָאַמר ֶׁשְּכָבר ֵאינֹו ָזקּוק ָלֶהם. ְוִהְסִּביר ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָעָלה 
ֲחֵסרֹות  ֶׁשָהיּו  ַהְּבָרכֹות  ְׁשֵּתי  ֶאת   ְּבָכ ִהְׁשִלים  ְּכָבר  ְּבִמְנָחה  ַלּתֹוָרה 

ָהַרב  ֵאֶצל  ְּבָרכֹות.  ֵמָאה  ְלִמְנַין  לֹו 
ִמְּבִריְסק ַמְּטַרת ֲאִכיַלת ַהְּפִרי ָהְיָתה ִּבְׁשִביל ִלְזּכֹות ְּבֶאְמָצעּותֹו ַּבְּבָרָכה, 
ְוא ְלֵהֶפ – ַמְּטַרת ַהְּבָרָכה ִּבְׁשִביל ִלְזּכֹות ַּבְּפִרי, ְוזֹאת ָּכָאמּור ִמּׁשּום 
ֶׁשָרָאה ֶאת ָהִעְנָין ָהֲאִמִּתי ָהעֹוֵמד ֵמֲאחֹוֵרי ַהְּבָרכֹות, ְלַחֵּזק ֶאת ָהֱאמּוָנה 

ְוַהִּיְרָאה ְּבִלֵּבנּו. 

אֹוָתּה ַהַּמֲעָלה ַקֶּיֶמת ַּגם ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ּוְכִפי ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י (ַסְנֶהְדִרין קיא 
א ד"ה ַמאי) ַעל ְׁשֵאַלת ַהְּגָמָרא ָׁשם "ַמאי ָאֵמן" – "ְּכֶׁשעֹוִנין ַעל ָּכל ְּבָרָכה 
ּוְבָרָכה ָאֵמן, ֵהיַא ַמְׁשָמע ַקָּבַלת ִיְרַאת ָׁשַמִים". ֵּכיָון ֶׁשַּמהּוָתּה ֶׁשל ָּכל 
ָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ַוֲאִפּלוּ   ,ַהְּמָבֵר ִּדְבֵרי  ֶׁשִּיְתַקְּימוּ  ּוַבָּקָׁשה  ְּתִפָּלה  ִהיא  ָאֵמן 
ְמָבֵר ֶאת ֲחֵברֹו ַוֲחֵברֹו עֹוֶנה ָאֵמן ַעל ִּבְרָכתֹו. ֵּכיָון ֶׁשַּכָּוָנתֹו ִהיא ְלַהֲאִמין 
ֶׁשָּכ ִיְהֶיה ִמן ַהָּׁשַמִים, ֲהֵרי ֶזהּו ִחּזּוק ָהֱאמּוָנה ְוַהִּיְרָאה, ּוְבֶאְמָצעּות זֹאת 

ְמַקְּבִלים עֹוד ְּדָרגֹות ֶּבֱאמּוָנה ּוְבִיְרַאת ָׁשַמִים. 

ִמַּטַעם ֶזה ֵהִביא ְּב'ֶכֶתר רֹאׁש' (אֹות כה) ְּבֵׁשם ַהְּגַר"ח ִמּוֹולֹוזִ'ין: "ְוַעל 
ָאֵמן ְּבא ַּכָּוָנה ָאַמר ֶׁשֹּלא ָמָצא ׁשּום ְזכּות", ְוַהְינּו, ִּכי ֲעִנַּית ָאֵמן ְצִריָכה 
ִלְהיֹות ִמּתֹו ַּכָּוָנה ְוַהְרָּגַׁשת ַהֵּלב, ָלִׂשים ֵלב ִלְבָרָכה ֶׁשעֹוִנים ָעֶליָה ָאֵמן. 
ּוְכגֹון ְּבִבְרַּכת ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ – ְלהֹודֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשָּבָרא ְּפִרי 
ַעל  מֹוֶדה  ְּבַמְׁשָמעּות  ָהֶאָחד  הֹוָדָאה,  ִעְנְיֵני  ְׁשֵני  ָּבֶזה  ּוְכלּוִלים  ָהֵעץ. 
ְּפִרי  ֶאת  ָּבָרא  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ּוַמִּכיִרים  מֹוִדים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ָהֱאֶמת, 
ַלָּקדֹוׁש  ּתֹוָדה  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ּתֹוָדה,  ֲאִמיַרת  ְּבַמְׁשָמעּות  ְוַהֵּׁשִני  ָהֵעץ, 
ָּברּו הּוא ּוַמִּכיִרים טֹוָבה ַעל ֶׁשָּבָרא ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ְּפִרי ָהֵעץ, ּוְצִריִכים 

ְלַכֵּון ֶאת ָּכל ֶזה ַּגם ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. 

ָׁשַמִים,  ּוְבִיְרַאת  ֶּבֱאמּוָנה  ִחּזּוק  מֹוִסיָפה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ָּכל  ִּכי  ָלַמְדנּו  ֲהֵרי 
ּוְכָבר ָּכַתב ָהַרְמָּב"ם ְּבֵפרּוׁש ַהִּמְׁשָניֹות ְלָאבֹות ַעל ָמה ֶׁשָאְמרּו ָׁשם (ג 
טו): "ַהּכֹל ְלִפי רֹב ַהַּמֲעֶׂשה"; ִּכי ָעִדיף ָלֵתת ֶאֶלף ְּפָעִמים ַמְטֵּבַע ֶאָחד 
ַמְטְּבעֹות,  ֶאֶלף  ֶׁשל  ְּגדֹוָלה  ְנִתיָנה  ֶאָחת  ְּבַפַעם  ָלֵתת  ֵמֲאֶׁשר  ִלְצָדָקה, 
ֶׁשֵּכן ָּכל ְנִתיָנה ְמַחֶּזֶקת ְּבֵלב ָהָאָדם יֹוֵתר ֶאת ֶטַבע ַאֲהַבת ַהֶחֶסד. ְוָכ ַּגם 
ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ּוֵמָאה ְּבָרכֹות ְּביֹום, ְלִפי רֹב ַהְּפָעִמים ֶׁשָאָדם ִנְזָּכר ֶּבֱאמּוָנה, 

ַעל ְיֵדי ֶזה ָהֱאמּוָנה ְוַהִּיְרָאה ִמְתַחֶּזֶקת ְּבִלּבֹו יֹוֵתר. 

רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה
ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ַרִּבי ֵּגְרׁשֹון ֵאיְדְלְׁשֵטיין ְׁשִליָט"א

ֶנֶסת  ֵבית ַהּכְ ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ
'ֵסֶדר ַהּיֹום', ַמְזִּכיר ֶאת ִמְנַהג ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות  ַרִּבי מֶֹׁשה ֶּבן ָמִכיר, ַּבַעל 
 ַהַּׁשַחר ְּבקֹול ְּכֵדי ִלְזּכֹות ֲאֵחִרים ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ְוַאף ְמָבֵאר ִּכי ִמּׁשּום ָּכ
('ֵסֶדר  ְּדָבָריו  ְוֵאּלּו  ְּבֵביתֹו,  ְוא  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְלאֹוְמָרן  ָלָאָדם  לֹו  ָראּוי 

ַהּיֹום' ֵסֶדר ְּתִפַּלת ַהַּׁשַחר): 

ְּבֵביתֹו,  ְוא  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  זֹו  ַאַחר  זֹו  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  לֹוַמר  "ַהִּמְנָהג 
ֶׁשַהָּמקֹום ְּבֵביתֹו ֵאינֹו ָּכל ָּכ ָנִקי ְוָטהֹור ְלַסֵּדר ַּכָּמה ְּבָרכֹות זֹו ַאַחר זֹו. 
ִּדְמיֹונֹות  אֹו  ִמְּׁשָנתֹו  ָטרּוד  הּוא  ִּכי   ָּכ ָּכל  ְנִקָּיה  ַּכָּוָנתֹו  ָׁשם  ֶׁשֵאין  ְועֹוד 
ֲאֵחִרים, ְּכמֹו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשֵאיַמת ְׁשִכיָנה ְוֵאיַמת ַעם קֶֹדׁש ָעָליו. ְועֹוד 
ֶׁשְּמַזֶּכה ֲאֵחִרים ִעּמֹו ֶׁשַּיֲענּו ַאֲחָריו ָאֵמן. ּוִמָּכל ֵאּלּו ַהְּטָעִמים ָראּוי ְלָכל 

ַּבַעל ֶנֶפׁש ְלאֹוְמָרם ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת". 
•

ַחר ַ ְרכֹות ַהּשׁ קּום ֱאֹמר ֶאת ּבִ
ְמֻעָּמד,  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ֶאת  לֹוַמר  ִהְקִּפיד  ִמִּפיְלץ  ַצִּדיק'  ַה'ִּׂשְפֵתי  ַּבַעל 
ָּכל  ָהיּו  ֶׁשִּסֵּים  ַאַחר  ָאֵמן.  ַאֲחֵריֶהן  ְוַיֲעֶנה  ֶׁשַּיְקִׁשיב  ִמי  ּוְבָאְזֵני  ְּבקֹול 
ִמְתַּפְּלֵלי ִמְנָינֹו עֹוְמִדים ְלָבֵר ְלָפָניו ְּבקֹול, ְּכֶׁשהּוא עֹוֶנה ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן 

ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו. 
ְּבָנּה ֶׁשל ָהַרָּבִנית ֶׁשָּנָׂשא ַה'ִּׂשְפֵתי ַצִּדיק' ְּבִזּוּוג ֵׁשִני, ר' ִיְׂשָרֵאל ַאְלָפִסי, 

ִסֵּפר ְלָיִמים, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ַמִּגיַע ִלְטֶׁשְנְסְטחֹוב, ְלַבֵּקר ֵאֶצל ִאּמֹו, ָהָיה 
ָלן ְּבֵבית ַרֵּבנּו. ִלְפנֹות ּבֶֹקר ָהָיה ַרֵּבנּו ֵמִעירֹו: "ִיְׂשָרֵאִל'יְקל, ִיְׂשָרֵאִל'יְקל 
ַהַּיַחס  ('ֵסֶפר  ָאֵמן"  אַֹמר  ַוֲאִני  ַהַּׁשַחר,  ִּבְרכֹות  ֶאת  ֱאמֹר  קּום,  ָנא,  קּום 

ְלִמְׁשַּפַחת ַאְלָפִסי' עמ' 51). 

•

ּבּור  ת ַהּצִ ִפּלַ ַחר  ֵחֶלק ִמּתְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ
ַהְּמַעֵּין ִּבְמקֹוָרּה ֶׁשל ְּתִפַּלת 'ְיִהי ָרצֹון' ַהֶּנֱאֶמֶרת ְלַאַחר ִּבְרַּכת ַהַּמֲעִביר 
ָיִחיד;  ִּבְלׁשֹון  ִנְתְקָנה  ִהיא  ִּכי  ִיְרֶאה  ב),  (ס  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ֵׁשָנה, 
ָאנּו  זֹאת  ְלֻעַּמת  ַּכּיֹום   ."...ְּבִמְצוֹוֶתי ְוַדְּבֵקִני   ְּבתֹוָרֶת "ֶׁשַּתְרִּגיֵלִני 
אֹוְמִרים ֶאת ָּכל ִסְדַרת ַהַּבָּקׁשֹות ַהִּנְכָללֹות ִּב'יִהי ָרצֹון' ֶזה ִּבְלׁשֹון ַרִּבים; 

"ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו ְּבתֹוָרֶת ְוַדְּבֵקנּו ְּבִמְצוֶֹתי...", ַמּדּוַע?
אֹוֵמר  ָאָדם  ָּכל  ָהָיה  ֶׁשִּבְזַמָּנם  ְמבָֹאר  (ָׁשם)  ַהְּגָמָרא  ֶׁשִּמִּדְבֵרי  ֶאָּלא 
ְּבָׁשָעה  ֶנֱאֶמֶרת  ְּבָרָכה  ְּכֶׁשָּכל  ִמְּׁשָנתֹו,  ְּבקּומֹו  ִמָּיד  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ֶאת 
ֶׁשַהְּמָבֵר ֶנֱהֶנה ֵמַהּטֹוָבה ֶׁשָעֶליָה ִנְתְקָנה. ַאף ַה'ְּיִהי ָרצֹון', ְלִפי ֶׁשָהָיה ָּכל 
ֶאָחד אֹוְמרֹו ְּבֵביתֹו, ִנְתָקן ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ְּכִדין ְּתִפַּלת ָיִחיד. ְואּוָלם ַּכּיֹום, 
ֶׁשאֹוְמִרים ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה ּוְמָבְרִכים אֹוָתן 
ְּבקֹול ְּכֵדי ֶׁשֻּיְׁשְלמּו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ֶנֱחֶׁשֶבת ְּתִפָּלה זֹו ִּכ'ְתִפַּלת ַרִּבים', ְוָלֵכן 
ְפִריְדָמן  [לר"ב  ַהְּתִפּלֹות'  'ְמקֹור  (ִסּדּור  ַרִּבים  ִּבְלׁשֹון  אֹוָתּה  אֹוְמִרים  ָאנּו 

ִמִּמיְשקֹוְלץ] ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר). 



ֶרׁש ָהֲעבֹוָדה'  סֹוד ְוׁשֹ ַה'ּיְ
ְקָנ"ד ֲאָדר ב' ּתַ י"ח ּבַ

נֹוַלד  ֵמהֹורֹוְדָנא  ִזיְסִקיְנד  ָאֶלְּכַסְנֶּדר  ַרִּבי 
ִּבְׁשַנת ה'תצ"ט ְּבָראִז'יַנאי, ְלָאִביו ַרִּבי מֶֹׁשה. 
ַהֵּלִוי  ֵליּב  ַאְרֵיה  ר'  ַהְּמֻקָּבל  ִמִּפי  ּתֹוָרה  ָלַמד 
ָּכל  ְּבִפי  ִנָּׂשא  ְׁשמֹו  'ַהַּפְרֵּדס'.  ַּבַעל  ֶאְּפְׁשֵטין 
ֲאפּוִפים  ָהיּו  ַחָּייו  ֶׁשָּכל  ְּכִמי  קֶֹדׁש,  ְּבֶחְרַדת 

ְקֻדָּׁשה ּוְפִריׁשּות ְלַמְעָלה ֵמַהָּׂשַגת ֱאנֹוׁש. 

ֵסֶפר  ֶׁשהּוא  ָהֲעבֹוָדה'  ְוׁשֶֹרׁש  'ְיסֹוד  ְּבִסְפרֹו  ִהְׁשִאיר  ּתֹוָרתֹו  ַּתְמִצית  ֶאת 
מּוָסר ַהַּמְדִרי ֶאת ָהָאָדם ְּבַהְנָהַגת ַהּיֹום־יֹום, ְוֶנְחָׁשב ְּכֵסֶפר ְיסֹוד ְּבמּוָסר 
 ִקֵּים ְּבַעְצמֹו. ְוָכ ,ּוַבֲעבֹוַדת ה'. ָּכל ֲאֶׁשר ָּכַתב ְּבִסְפרֹו ַהָּגדֹול, ְוַאף יֹוֵתר ִמָּכ
ָּכַתב ְּבַצָּוָאתֹו (ִסיָמן ה): "ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ָּבַני ֲאהּוַבי ֶׁשֹּלא ֶנֱעָדר 
ֶאָחת ֵמֵהָּנה ֶׁשֹּלא ִּכַּוְנִּתי ְּבַעְצִמי ְּבָכל ַהְּתִפּלֹות ּוְבָכל ַההֹוָדאֹות ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת 
ּוְבֶיֶתר עֹז, ְועֹוד ַרִּבים ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה ֶׁשֹּלא ָהָיה ִּביָכְלִּתי ְלַהִּציג ְּבִחּבּוִרי ִּכַּוְנִּתי 

אֹוָתם ְּבֶעְזַרת ה'...".

ִנְתַּבֵּקׁש ִליִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה ְּביֹום ה' ַּבֲאָדר ב' ַּתְקָנ"ד ְוִנְקַּבר ְּבֵבית ֶהָעְלִמין 
ָאֶלְּכַסְנֶדּר  ִנְטָמן  "ּפֹה   :ָּכ ַמֵּצָבתֹו  ַעל  ַעל  ֶנֱחַרת  ַצָּוָאתֹו  ְלִפי  ְּבהֹורֹוְדָנא. 

 ."ִזיְסִקיְנד ב"מ מֶֹׁשה, ַהּנֹוָלד ֵמִאָּׁשה: ִרְבָקה, עֹוֵבד ה' ִיְתָּבַר

ֶנֶסת ֵבית ַהּכְ ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ
ְוׁשֶֹרׁש  ַה'ְּיסֹוד  ַּבַעל  ָּכַתב  ַהַּׁשַחר,  ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת  אֶֹפן  ְלַגֵּבי 
ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְלַסְּדָרם  "טֹוב  י):  ֶּפֶרק  ָהַאְׁשמֶֹרת  (ַׁשַער  ָהֲעבֹוָדה' 
ִּכי  ִּבְרכֹוָתיו,  ַאַחר  ָאֵמן  ֲאֵחִרים  ֶׁשַּיֲענּו  ְּכֵדי  ַהְּתִפָּלה,  ְׁשַאר  ִעם 
ָמה ְמאֹד ְּגדֹוָלה ַמֲעַלת ַהְּבָרָכה ְּכֶׁשעֹוִנין ֲאֵחִרים ָאֵמן... ַעל ֵּכן 
ִמן ַהָּנכֹון ֶׁשִּיָּזֵהר ָהָאָדם ְלַהְׁשִמיַע ִּבְרכֹוָתיו ָּכל ָמה ְּדֶאְפָׁשר ִּבְפֵני 

ֲאֵחִרים, ְּכֵדי ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן ַאַחר ַהְּבָרָכה". 

ָנה ַכּוָ ת ָאֵמן ּבְ ֲעִנּיַ ֵהר ְמֹאד ְמֹאד ּבַ ְלִהּזָ
ַּבַעל  ּכֹוֵתב  ְּבַכָּוָנה  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ְוַהַהְקָּפָדה  ַהְּזִהירּות  חֹוַבת  ַעל 
ָהָאָדם  "ְוִיָּזֵהר  ו):  ֶּפֶרק  ַהָּקְרָּבן  (ַׁשַער  ָהֲעבֹוָדה'  ְוׁשֶֹרׁש  ַה'ְּיסֹוד 
ְׂשָכרֹו  ּגֶֹדל  ְּגִמילּות   – ַּגְמָלא  ְלפּום  ִּכי  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית  ּוְמאֹד  ְמאֹד 
ַעל ֲעִנָּיתוֹ ָאֵמן – ָּכ ּגֶֹדל ָעְנָׁשּה ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן ְלִמי ֶׁשֵאינֹו ִנְזָהר 
ַּבֲעִנָּיָתּה, אֹו ֶׁשעֹוֶנה ְּבִלי ִמְתַּכֵּון ַּכָּוָנה ָהָראּוי ָלּה ְּכִפי ַהְּבָרָכה, ַרק 
הֹוִציא ֵּתַבת ָאֵמן ְּכִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה". ְוָכ הּוא ֵמִעיד ַעל 
ַעְצמֹו ְּבַצָּוָאתֹו (סי' טו): "ָהִייִתי ִנְזָהר ְמאֹד ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ָּכל 
ַהֶּׁשַבח  ְּבָאֵמן  ֶׁשִּכַּוְנִּתי  ַהְינּו  ְּבִחּבּוִרי,  ֶׁשָּכַתְבִּתי  ַּבַּכָּוָנה   ,ַהְּמָבֵר
ְוִתָּזֲהרּו  ַּכָּוָנה,  ְּבא  ָאֵמן  ֵּתַבת  ִמִּפי  ָזַרְקִּתי  ְוא  ַהְּבָרָכה,  ֵמֵעין 

ָּבֶזה ְמאֹד ּוְמאֹד".

ַעל ַהִהּלּוָלא ַנת ּבַ ִמׁשְ ת ָאֵמן ּבְ ֲעִנּיַ ן ֵעֶדן ֲעֵרי ּגַ ׁשַ

9139191@gmail.com :ַהְּמֻעְנָיִנים ְלַקֵּבל ֶאת ֶהָעלֹון ַהְּׁשבּוִעי ְלֵתַבת ַהֵּמייל, ִיְפנּו ַלְּכתֶֹבת

ַמֵצַבת ַּבַעל ַה'ְּיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש 
ָהֲעבֹוָדה' ְּבהֹורֹוְדָנא

"ץ  ָ ת ָאֵמן ַאַחר ֲחָזַרת ַהּשׁ ֲעִנּיַ
ה  ִפּלָ ּבּור ַהחֹוֵזר ַעל ַהּתְ ִליַח ַהּצִ ְרכֹות ׁשְ ֵיׁש ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ּבִ
ִליַח  ׁשְ ם  ִסּיֵ ָרָכה  ּבְ ֵאיזֹו  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ְתַנאי  ּבִ ָמָען,  ׁשְ לֹא  ִאם  ַאף 
מַֹע  ּבּור ִלׁשְ חֹוָבה ַעל ַהּצִ יָון ׁשֶ ּכֵ ּבּור. ְואּוָלם ֵיׁש ַהּסֹוֵבר ׁשֶ ַהּצִ
ָהָאָדם  ׁשֶ ְבָרכֹות  ּכִ ַהֲחָזָרה  ְרכֹות  ּבִ ין  ּדִ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ֲחָזַרת  ֶאת 
י  ַמע ִמּפִ ּלֹא ׁשָ ל ׁשֶ ֶהן, ְוָאסּור ַלֲענֹות ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן ּכָ ב ּבָ ְמֻחּיָ
ָרָכה, ְוִאם ָעָנה ֲהֵרי זֹו  חֹות ֶאת ִסּיּום ַהּבְ ּבּור ְלָכל ַהּפָ ִליַח ַהּצִ ׁשְ
ה ֵיׁש ָלחּוׁש ְלֵדָעה  ִחּלָ ַכּתְ ּלְ ְתבּו ַהּפֹוְסִקים ׁשֶ 'ָאֵמן ְיתֹוָמה'. ּכָ

ּבּור.  ִליַח ַהּצִ י ׁשְ ָרכֹות ִמּפִ מַֹע ֵהיֵטב ֶאת ַהּבְ יד ִלׁשְ זֹו ּוְלַהְקּפִ
  ְמקֹורֹות ּוֵבאּוִרים:  

ַה'ֻּׁשְלָחן  ֶׁשַּדַעת  ֵהִביא  לג)  ָׁשם  ַהִּצּיּון'  'ַׁשַער  לא;  (קכד  ְּברּוָרה'  ַה'ִּמְׁשָנה 
ְיֵדי  יֹוְצִאים  ֵאין  ֶׁשַּכּיֹום  ֶׁשֵּמַאַחר  ָהַרמָּ"א)  (ְּבַדַעת  ּפֹוְסִקים  ְועֹוד   'ָערּו
ִּדין   ְלָכ ָהֲעִמיָדה,  ְּתִפַּלת  ַעל  ַהחֹוֵזר  ַהִּצּבּור  ְׁשִליַח  ִמִּפי  ְּתִפָּלה  חֹוַבת 
ִּבְרכֹות ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה ִּכְבָרָכה ֶׁשֵאין ַחָּיִבים ָּבּה, ֶׁשָּכל ֶׁשּיֹוֵדַע ָהעֹוֶנה ַעל 
ֵאיזֹו ְּבָרָכה עֹוֶנה, ָיכֹול ַלֲענֹות, ְוֵאין זֹו 'ָאֵמן ְיתֹוָמה'. ְואּוָלם ַהָּב"ח (ָׁשם, 
הּוָבא ְּב'ָמֵגן ַאְבָרָהם' ָׁשם יג) חֹוֵלק ְוסֹוֵבר ֶׁשֵאין ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות 
ֲחָזַרת ַהָּׁש"ץ ִאם א ְׁשָמָען ִמִּפי ַהָּׁש"ץ, ֶׁשַאף ֶׁשֵאינֹו יֹוֵצא ָּבֶהן ְיֵדי חֹוַבת 
ְּתִפָּלה, ֵמַאַחר ֶׁשהּוא ְמֻחָּיב ְלׁשֹוְמָען ְוַלֲענֹות ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן, ִּדיָנן ִּכְבָרכֹות 
ֶנֱחֶׁשֶבת  ֶׁשְּׁשָמָען,  ִמְּבִלי  ַאֲחֵריֶהן  ָאֵמן  ָעָנה  ֶׁשִאם  ָּבֶהן.  ְמֻחָּיב  ֶׁשָהעֹוֶנה 
ֲעִנָּיתוֹ ְּכ'ָאֵמן ְיתֹוָמה' (ְרֵאה 'ִמְׁשָנה ְּברּוָרה' ָׁשם לג). ְואּוָלם ָּכַתב ַה'ִּמְׁשָנה 
ְּברּוָרה' (ָׁשם) ֶׁשַאף ְלַדַעת ַהָּב"ח, ֵאין ָצִרי ִלְׁשמַֹע ֶאת ָּכל ַהְּבָרָכה ִמִּפי 
ְׁשִליַח ַהִּצּבּור, ֶאָּלא ַּדי ִּבְׁשִמיַעת ִסּיּוָמּה, ְוֵכן ָּכַתב ַה'ַּכף ַהַחִּיים' (ָׁשם ִמזַּ). 
ַה'ֻּשְלָחן ָערּו ָהַרב' (ָׁשם יא), ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' (ָׁשם) ְוַה'ַּכף ַהַחִּיים' (ָׁשם) 
ַהָּׁש"ץ,  ְלִבְרכֹות  ּוְלַהְקִׁשיב  ַהָּב"ח  ְלַדַעת  ַלֲחׁשֹׁש  ֵיׁש  ֶׁשְּלַכְּתִחָּלה  ָּכְתבּו 
ְואּוָלם ְּבִדיֲעַבד, ָּכל ֶׁשּיֹוֵדַע ָהעֹוֶנה ְּבֵאיזֹו ְּבָרָכה ְמֻדָּבר, ָעָליו ַלֲענֹות ָאֵמן. 

ְּבֵסֶפר 'ֶלֶקט ַהֶּקַמח ֶהָחָדׁש' (ָׁשם ס"ק כח) ָּכַתב ֶׁשָאָדם ֶׁשּקֹולֹו ָנמּו ְוֵאין 
ַהִּצּבּור ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהְּבָרכֹות ַהֶּנֱאָמרֹות ִמִּפיו, א ַיֲעבֹר ִלְפֵני ַהֵּתָבה, ַוֲאִפּלוּ 
ְּביֹום ַהָּׁשָנה ְלָאִביו אֹו ְלִאּמֹו, ְלִפי ֶׁשְּבָכ ַמְכִׁשיל ֶאת ַהִּצּבּור ַּבֲעִנַּית ָאֵמן 
ַאַחר ִּבְרכֹות ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה ִמְּבִלי ְלׁשֹוְמָען, ּוְלִעִּתים ַאף ִמְּבִלי ָלַדַעת 

ַעל ֵאיזֹו ְּבָרָכה ֵהם עֹוִנים. 

ְּבַהָּגהֹות רעק"א (ָׁשם ג) ִהְסַּתֵּפק ְּבִעְנַין ִמי ֶׁשִהְתַּפֵּלל ְוָׁשַמע ֲחָזַרת ַהְּתִפָּלה 
ַּכָּיאּות, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִנְקַלע ְלִמְנָין ַאֵחר ִּבְׁשַעת ֲחָזַרת ַהָּׁש"ץ, ַהִאם ָעָליו 
ְוָנָטה  ַהְּבָרָכה.  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ִמְּבִלי  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ְוא  ַהָּב"ח  ְלַדַעת  ַלֲחׁשֹׁש 
לֹוַמר ֶׁשּבְִּמְקֶרה ָּכֶזה ַאף ַהָּב"ח יֹוֶדה ֶׁשִּדינֹו ְּכִמי ֶׁשּׁשֹוֵמַע ְּבָרָכה ֶׁשֵאינֹו 
נֹוֶסֶפת.  ַּפַעם  ַהְּתִפָּלה  ֲחָזַרת  ִלְׁשמַֹע  ְמֻחָּיב  ָאָדם  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ָּבּה,  ְמֻחָּיב 
ָאְמָנם ַלֲהָלָכה ֵהִניַח ֶאת ַהָּדָבר ְּבָצִריךְ ִעּיּון. ַא ְּבֵסֶפר 'ּתֹוַרת ַחִּיים' (ָׁשם 
יא) ָּכַתב ֶׁשִּמְּסִתיַמת ְלׁשֹון ַהָּב"ח ִנְרֶאה ֶׁשֵאין ַהָּדָבר ָּתלּוי ַּבּׁשֹוֵמַע, ִּכי ִאם 
ַּבְּבָרָכה, ְוַאַחר ֶׁשִּתְּקנּו ֲחָכִמים ֶׁשַהָּׁש"ץ ַיֲחזֹר ַאַחר ַהְּתִפָּלה ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשַמע 
ַהִּצּבּור ְוַיֲעֶנה ָאֵמן, ַאף ִמי ֶׁשְּכָבר ִהְתַּפֵּלל ְוָׁשַמע ֲחָזַרת ַהְּתִפָּלה, א ַיֲעֶנה 

ָאֵמן ָּכל ֶׁשֹּלא ָׁשַמע ֶאת ַהְּבָרָכה ִמִּפי ְׁשִליַח ַהִּצּבּור. 

ָבֵרְך ֵרְך ַהּמְ ָרָכה ּבֵ ִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיזֹו ּבְ
ָרָכה  ּבְ ֵאיזֹו  ַעל  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִלי  ִמּבְ ָאֵמן  ָהעֹוִנים  ִצּבּור  ֹוֵמַע  ַהּשׁ ב. 
ָאֵמן,  ַלֲענֹות  לֹו  ָאסּור  זֹו  ְבָרָכה  ּבִ ב  ְמֻחּיָ ֵאינֹו  ִאם  ַאף  עֹוִנים, 

ְוִאם ָעָנה ֲהֵרי זֹו 'ָאֵמן ְיתֹוָמה'. 
  ְמקֹורֹות ּוֵבאּוִרים:  

ַרִׁש"י (ְּבָרכֹות מז א ד"ה ְיתֹוָמה) ְותֹוְספֹות (ָׁשם ד"ה ָאֵמן), ְמָבֲאִרים ֶׁשַאְנֵׁשי 
ָאֶלְּכַסְנְּדִרָּיה ֶׁשָענּו ָאֵמן ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָׁשְמעּו ֶאת ַהְּבָרָכה (ֻסָּכה נא ב), 
א ָעְברּו ַעל ִאּסּור 'ָאֵמן ְיתֹוָמה', ְלִפי ֶׁשִאּסּור ֶזה ֶנֱאָמר ַרק ְּבִמי ֶׁשֵאינֹו 
יֹוֵדַע ַעל ֵאיזֹו ְּבָרָכה הּוא עֹוֶנה ָאֵמן. ֲאָבל ַהּיֹוֵדַע ַעל ֵאיזֹו ְּבָרָכה הּוא עֹוֶנה, 
ַה'ֻּׁשְלָחן   .ַהְּמָבֵר ִמִּפי  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ָׁשַמע  א  ִאם  ַאף  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ָיכֹול 
ַעל  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֻמָּתר  ֶׁשְּלַדְעּתֹו  ְלִפי  ַלֲהָלָכה,  זֹו  ֵּדָעה  ִהְזִּכיר  א   'ָערּו
ְּבָרָכה ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּיב ָּבּה ַּגם ִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיזֹו ְּבָרָכה ִסֵּים ַהְּמָבֵר. ְואּוָלם 
ָהַרָּמ"א (ָׁשם ח) ָחַׁשׁש ְלֵדָעה זֹו ְוָלֵכן ָאַסר ַלֲענֹות ָאֵמן ִמְּבִלי ָלַדַעת ֵאיזֹו 
ְּבָרָכה ֵּבֵר ַהְּמָבֵר, ַאף ְּכֶׁשָהעֹוֶנה ֵאינֹו ְמֻחָּיב ִּבְבָרָכה זֹו (משנ"ב ָׁשם לב). 

ְוָכַתב ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' ('ֵּבאּור ֲהָלָכה' ָׁשם ד"ה ְוֵיׁש ַמֲחִמיִרין) ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָעְנָׁשּה 
ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֶׁשֹּלא  ָהַרמָּ"א  ְּכִדְבֵרי  ְלַהְחִמיר  ֵיׁש  ָחמּור,  ְיתֹוָמה  ָאֵמן  ֶׁשל 
ֲאִפּלוּ ַעל ְּבָרָכה ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּיב ָּבּה, ִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע ַעל ֵאיזֹו ְּבָרָכה הּוא עֹוֶנה. 
ְוֵכן ָּפְסקּו ַה'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ('עֹוד יֹוֵסף ַחי' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי ס"ט) ְוַה'ַּכף ַהַחִּיים' (ָׁשם 

ס"ק מז). 

ת ָאֵמן  ִהְלכֹות ֲעִנּיַ ֶרְך ֱאמּוִניר ּדֶ
ין ָאֵמן ְיתֹוָמה      ּדִ
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ליקוט ועריכה: יצחק בן אהרן
כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק, לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

פרשת תצוה 

ותלמידיו  בניו  את  להוכיח 
בנחת, בנועם ובכבוד !

נלמד מהפסוק: "כתית למאור" (פרק כז-כ)
ומובא  למנחות.  כתית  ולא   - למאור  כתית  רש"י:  וכתב 
(במש"ת) בשם האדמו"ר רבי יחיאל מאלכסנדר זצ"ל, לרמוז 
מהלכה זו גם לכלל היסודי האמור לענין חינוך בכלל ולענין 
הזולת,  את  ולהדריך  להוכיח  באים  שכאשר  בפרט,  תוכחה 
כי  מכובד,  ובאופן  ברכות  בנועם,  זאת  לעשות  להזהר  יש 
רק בכך תושג המטרה. זהו שאמרו: "כתית" - כאשר מוכיח 
אופן  את  יכוון  לבו,  את  לכתת  ומבקש   הזולת  את  האדם 
הדרך  את  לפניו  ולהאיר  להורות  כדי   - "למאור"  התוכחה 
הישרה. "ולא למנחות" - אבל לא כדי להנחיתו ולהשפילו...
החפץ חיים האיר לנו בדברים מאלפים את דרכה של 
תוכחה הנשמעת, וכך אמר: דרך התוכחה בין איש לרעהו 
לו  יעיר  זולתו,  את  להוכיח  איש  יגש  כאשר  כי  היא, 
בראשונה כי באשר הוא - המוכיח - נקי מאותו דבר... אי 
לזאת לא יכול להבליג על נפשו ומוכרח הוא להוכיח אותו.

תשפיע  לא  רוב,  עפ"י  היא,  כזו  תוכחה  דרך  תוצאת 
כלום ורק תקומם את המוכח לבעוט בתוכחה ולחרף את 
המוכיח בטענה הידועה "מי שמך", ובמקרה היותר טוב, 
יתנצל לפניו וישתדל להוכיח כי טעה המוכיח בדבר, כי 

באמת אין עוול בו.
לשתף  צריך  המוכיח  האיש  כי  היא,  התורה  דרך  אולם 
גם את עצמו בענין התוכחה ולהסביר לחברו, כי כל אדם 
עלול לטעות ומקרים כאילו מתרחשים אצל כל אחד ואחד. 
ובפנותו אליו, הוא יודע כי גם הוא יצטרך לא פעם לקבל 

תוכחה ממנו.
באופן תוכחה כזו יקלע המוכיח למטרת התוכחה הרצויה 
לפני ה' ותועיל תוכחתו, כי בסגנון תוכחה כזו, יסיר מלב 
המוכיח את ההרגשה המשפילתו, כי רק בעבור היותו נעלה 
שאמר  מה  וזהו  אותו,  להוכיח  לעצמו  מרשה  הוא  ממנו 

הכתוב "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא"
כלומר: ראשית, אתה צריך לגשת אליו בתור חברך בחיי 
היום יום, בחינת "עמיתך". שנית: "ולא תשא עליו חטא" 
האנשים  כל  שכאילו  באופן  לא  היינו,  דיקא.  "עליו"   -
זכאים ורק הוא החייב, אלא בהבנה וגישה שבעצם כל 

אחד ואחד רגיל לשגות לפעמים בדבר שכזה.
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ו 

ח 

"שלא ירגיש צער על התוכחה"...
בנו של הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל סיפר על אביו: "היה מראה 

פנים שוחקות לכל מי שבא לפניו, ומראה לו חיבה כאילו היה בנו. 
ואפילו למי שהתריס כנגדו ובא לבקש מחילה, מיד היה מקבלו בסבר 

פנים יפות ושמחות.
"והרגשתי הרבה פעמים שכאשר היה רוצה להוכיח את הזולת, היה 
מרבה לשחוק עמו קודם שיתחיל בדברי התוכחה, זאת כדי שלא ירגיש 

צוואה מחייםצער והקפדה על התוכחה".

ן 

ד

שעה מרוממת לתוכחה...ן
סיפר הגה"צ רבי גדליה אייזמן זצ"ל על רבו הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל: 

באחת השנים ביום כיפור לפני תפלת נעילה, שלח רבי אהרן קוטלר לקרוא 
אליו את אחד מהתלמידים, בחור שהיה לו רפיון בולט בלימוד התורה. הבחור 

כמובן התפלא מאוד על ההזמנה ועוד בשעה כזו.
נעילה  תפלת  את  שיתפלל  אהרן  רבי  ממנו  ביקש  הבחור,  כשניגש 
בסמוך אליו. הבחור נותר עומד ומשתומם מה רוצה ממנו ראש הישיבה. 
לומר  החל  כולו  והציבור  נעילה  תפלת  של  הש"צ  חזרת  החלה  כאשר 
בהתרגשות גוברת את פרקי הסליחות והתחנונים כנהוג, או-אז פנה רבי 
אהרן לאותו בחור, ובמשך שעה ארוכה הרעיף עליו דברי תוכחה ומוסר 

על מעלת התורה וחשיבות לומדיה ועמלה...
רבי אהרן העריך, כי דוקא בשעה מרוממת זו, בה אדם מתחנן על 
להתחזק  הבחור  על  להשפיע  יצליח  אולי  ביתו,  אנשי  ונפשות  נפשו 

רבי גדליהבלימוד התורה ולקבל עליו עול תורה כראוי.

עלון "איש לרעהו" פרשת תצוה הוקדש לעילוי נשמות
מרת חיה רבקה בת ר' אלימלך לוינגר ז"ל (י"ג אדר)

ור' גדליה בן ר' יוסף ויינשטיין ז"ל (ט"ו אדר)
. ה . ב . צ . נ . ת

ל 
ד. 
למעט את בושת התוכחה...ל

הגה"צ רבי משה אהרן שטרן זצ"ל מעולם לא הוכיח בחור באופן 
אישי. אם היה צורך לומר דברי תוכחה ומוסר לאחד הבחורים היה קורא 
לבחור נוסף והיה מוכיח לשניהם. הבחור שאליו נגעו הדברים, הבין, אך 

הרגיש פחות בושה מאילו הדברים היו נאמרים ישירות רק אליו.
והיה רגיל לומר שאם צריך להוכיח ולבייש מישהו אין זה בגדר "הותרה" 
אלא בגדר "דחויה". והביא ראיה לזה מיעקב שכאשר ברך את אפרים 
ומנשה "שיכל את ידיו", ולמה לא ביקש מיוסף לשנות המקומות של מנשה 
ואפרים? אלא ביאר המהרש"ל כדי לא לבייש את מנשה. ואף שממילא 
התבייש מעט ע"י שיעקב שיכל ידיו, אבל עכ"פ צריך למעט את הבושה 

המשגיח דקמניץככל האפשר.



על  לשית  אדם  לכל  וראוי  טוב 
כדי  ישראל  בני  מצוקות  לבו 

שיתפלל עליהם תמיד!
נלמד ממה שנצטווה אהרן "ונשא אהרן את 
תמיד"  ה'  לפני  לבו  על  ישראל  בני  משפט 

(פרק כח-ל)
במשפט.  שיזכו  עליהם  שיתפלל  כדי  הספורנו:  ופירש 
עכ"ל. נמצאנו למדים, שכדי להתפלל כראוי על בני ישראל, 
יש הכרח לשאת על הלב את צרכיהם של ישראל. יש הכרח 

לחוש בצערם.
שהקב"ה  לח-סה)  פר'  (תצוה  במדרש  חז"ל  אמרו 
אמר לישראל, דברים אני מבקש... ואני מוחל על כל 
לו,  אמרו  תורה.  דברי  אלא  דברים  ואין  עוונותיכם, 
ואני  לפני  והתפללו  בכו  להם  אמר  יודעים,  אנו  אין 
בתפלה  לא  במצרים  אבותיכם  כשנשתעבדו  מקבל... 
להם  עשיתי  בתפלה  לא  יהושע,  בימי  אותם?  פדיתי 

נסים? בימי מרדכי... מי גרם למרדכי לבוא לידי הגדולה 
הזאת? אמור שהיה מתפלל בכל שעה...

ואכן בכוחה של תפלה לשנות גזירה! וכפי שמוצאים 
בחז"ל על משה רבינו שאמר לו הקב"ה "אל תוסף דבר 
אלי עוד בדבר הזה" שאילו היה מוסיף עוד תפלה היה 

בכוחה לבטל את הגזירה שלא יכנס לארץ ישראל.
אצל מרדכי הצדיק מצינו שאחר שנודע לו על גזירת 
הגר"ש  ותמה  ובתפלות.  בזעקות  הרבה  הרשע,  המן 
של  עסק  כזה  ועשה  מגדרו  יצא  מדוע  זצ"ל:  פינקוס 
סכנה  ישראל  על  ריחפה  באמת  כאילו  וזעקה  תפלה 
ממשית של כליה ח"ו, והלא ישנה הבטחה לעם ישראל 

שלא יכלה ח"ו?!
אלא מבאר הרב פינקוס: כאשר ישנה צרה - סבר 
מרדכי הצדיק - אין להסתמך על סברות שונות ואף 
לא על חשבונות צודקים, אלא צריך להתפלל בחוזקה 

להשי"ת ורק כך יזכה שתתבטל הגזירה.
אדם  "חייב  זצ"ל:  סולובייצ'יק  משה  רבי  הגאון  שח 

תפלתו  שיהיה,  מצב  שבאיזה  שלימה,  באמונה  להאמין 
נשמעת, ויש לה הכח לפעול ישועות"!

פעם שוחח עם חולה שהרופאים נתייאשו מרפואתו. 
אמר לו: כתוב בתהלים (קמא-ב) "עזרי מעם ה' עושה 
"עזרי  יכתב  אם  מספיק  היה  ולכאורה  וארץ".  שמים 
מעם ה'" ולאיזה צורך הוסיף דוד המלך "עושה שמים 

וארץ"?!
אלא הביאור הוא, שהרי שמים וארץ ברא הקב"ה 
הטבע  פי  על  אם  שאפילו  מכאן  לומדים  מאין.  יש 
לא רואים הרופאים שום אפשרות להצלתו, בכל זאת 
אפשר לפעול ע"י התפלה שישלח לו הקב"ה את עזרתו 

בבחינת יש מאין.
בדרך זו המשיך רבי משה להסביר את גדלותו של 
יהושע שהעמיד חמה ממהלכה. אנשי העולם סבורים 
כי גדלותו של יהושע היתה בכוחו להעמיד את החמה. 
של  גדלותו  את  לראות  יש  דבר  של  לאמיתו  אבל 
יהושע בכך שהתפלל וביקש כזה דבר שהוא נגד טבעו 

של עולם.
שהרי לאנשים מן השורה לא יעלה כלל במחשבתם 
להתפלל על דבר כזה. ואילו מעלתו של יהושע היתה 
לבקש על זה כמו שאנו מבקשים על דבר רגיל. לפי 
הקב"ה  של  ביכולתו  חושית  השגה  ליהושע  שהיתה 
תפלה  של  בכוחה  ואשר  כרצונו,  הטבע  את  לשנות 
זכה  בזה,  הגדולה  אמונתו  ומכח  זאת.  אף  לפעול 

שתתמלא בקשתו.
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קולות של מאות יהודים...
היה  זצ"ל  מאוסטרובצה  הלשטוק  הלוי  יחזקאל  רבי  האדמו"ר  כ"ק 

מרבה בתפלות ובכיות על צרות הכלל והפרט. קולות תפלתו היו נשמעות 
למרחוק. פעם כששהה באוטבוצקה שליד וורשה, התפלל האדמו"ר בקול 
אדיר וחזק שנשמע למרחוק והרעיד את כל סביבתו. פנה אליו הגאון רבי 
חיים פוזנר זצ"ל שהיה אחד מרבני וורשה ושאל אותו: "מדוע תפלתו של 

הרבי הוא בקול רעש גדול ואילו אני מתפלל בשקט?"
השיב לו האדמו"ר מאוסטרובצה: "כבודו מתפלל לעצמו על כן רשאי 
מאות  של  קולות  בוקעים  מגרוני  אני,  ואילו  קולו,  את  להנמיך  הוא 
יהודים המתחננים שאתפלל בעבורם וא"כ מה הפלא שתפלתי בקול גדול 

הנשמע למרחוק?"
באחת משיחותיו האחרונות אמר הרבי: "יודע אני שהצורר הנאצי ינחל 
לבסוף מפלה גדולה, אך ירא אני שכבר נחתם דינם של יהודי פולין 
לרעה רח"ל. ואני מתפלל עתה על אחינו בני ישראל באמריקה ובארץ 
ישראל שיכרת העמלקי הזה בטרם יספיק להגיע ח"ו אל אחינו ואחיותינו 

הלמות עמלים - ח"בשמעבר לאוקיינוס".

ה

ם
תו

ה
"אשרי הדור שנשמעים תפלותיו..."

סיפר המגיד הירושלמי רבי בן ציון יאדלר זצ"ל: באחת השנים היתה 
שנת בצורת בארץ ישראל. המים שבבורות כלו ולא נשארה אלא הקובעת 

המעופשת המביאה בכנפיה מחלות ומגיפות.
אסף, איפוא, הגאון מקאליש זצ"ל (רבה של ירושלים) את בני ירושלים 
לחורבת רבי יהודה החסיד, עלה על הבימה כשלצידו בעל תוקע, והעמיד 

ארבעה תוקעים בארבע פינות בית הכנסת.
עמד הגאון מקאליש ודרש דברי כיבושין כשהוא מגביה קולו כארי 
שואג, והשופרות מיבבין, וכל הקהל עונה כנגדו בתפלה, עד שאפילו לב 
אבן נימוח, ואז קרא בקול אדיר: "רבונו של עולם, בניך שבו בתשובה, 

לא נזוז מכאן עד שירדו גשמים!"
והנה לא עברה שעה עד שרעמו הרעמים והבזיקו הברקים וגשמי זעף 
ניתכו ארצה ומילאו את בורות המים. או-אז קרא הגאון עם הקהל את 
ההלל הגדול פסוק בפסוק! "אשרי הדור שראה כל אלה" - סיים המגיד 

את סיפורו.
השרף מבריסק

תו 

של

תו
תפלה לישועתם של ישראל...

הגה"צ רבי הירש פאלי זצ"ל הכיר את כוחה של תפלה. את כוחן של 
פרקי תהלים הנאמרים מקירות לב. הוא ידע כי רק זה הנשק האמיתי 

אשר בכוחו להושיע ביום צרה.
בעת מלחמת המפרץ (חורף תשנ"א) בעיצומו של "ועד" שהשמיע רבי 
הירש בפני תלמדיו, נשמעה אזעקה. הבחורים, אשר רעדה אחזתם מאימת 
"חץ יעוף", נסו על נפשם אל החדרים האטומים, כשהם מבקשים מרבי 
הירש להצטרף אליהם. אבל רבי הירש עלה אל היכל הישיבה כשהוא 
מצטרף אל התלמידם שנותרו שם, וקולו נשפך כמים באמירת תהילים 

לישעותם של ישראל מיד צר.
ר' הירש
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על לבו תמיד...
על מדריגתו הנשגבה, בתפלה למען הזולת, של הגה"צ רבי יוסף צבי 

הלוי דינר זצ"ל (ראב"ד לונדון) במעשה שלפנינו:
לאחד מתלמידיו נולד ילד חולה ל"ע. תקופה קצרה לאחר מכן עלה 

התלמיד להתגורר בארץ ישראל.
והנה לאחר עשרים שנה הגיע הלה להתייעץ עם הגרי"ץ דינר בענין 

מסויים. בסיום השיחה ביקש התלמיד מהרב להתפלל על בנו.
נענה הרב דינר ואמר לו בפשטותו האופיינית: "מיום לידת בנך (מעל 

עשרים שנה!) אין תפלת שמונה עשרה אחת שאיני מזכירו..."
הלמות עמלים



דיבורים  מכל  ולשונו  פיו  לשמור 
אסורים כמו לשון הרע ורכילות!

נלמד, בדרך רמז, מהפסוקים: "ועשית את מעיל 
האפוד כליל תכלת... והיה פי ראשו בתוכו שפה 

יהיה לפיו"... (פרק כח-לא,לב)
בפי'  וכן  פ"ז  ח"ב  הלשון  שמירת  (בספרו  חיים  החפץ  וכתב 
עה"ת) שפסוקים אלו מרמזים על שמירת הלשון, לפי מה שאמרו 
יבוא  הקב"ה  אמר  הרע,  לשון  עוון  על  מכפר  המעיל  שהיה  חז"ל, 
דבר שבקול ויכפר על מעשה הקול (ערכין טז.). הוא שנאמר "כליל 
תכלת" שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא 

הכבוד, ובזה יזכור שעתיד הוא להתייצב לדין לפני כסא הכבוד.
[מ"הולך  מזה  גדול  עוון  "יש  ה"ב):  מדעות  (פ"ז  הרמב"ם  כתב 
רכיל"] עד מאוד והוא בכלל לאו זה ["לא תלך רכיל"] והוא לשון 
הרע. והוא המספר בגנות חברו אף על פי שאומר אמת. אבל 
האומר שקר נקרא מוציא שם רע על חברו. אבל בעל לשון הרע, 

זה שישב ואומר, כך וכך עשה פלוני... דברים של גנאי".
ותמה ה'כסף משנה': מאחר וכתב הרמב"ם כי לשון הרע הוא 
המספר בגנות חברו, מהו זה שחזר שוב וכתב שבעל לשון הרע 

הוא זה שאומר דברים של גנאי?!
חברו  בגנות  שהמספר  סובר  שהרמב"ם  משנה,  הכסף  ומביא 
"בעל לשון הרע", מפני שיתכן שלא סיפר כן  עדיין לא יקרא 
אלא במקרה. אלא מי שמורגל תמיד לספר לשון הרע, ההוא 
יקרא בעל לשון הרע. וזהו שחזר הרמב"ם וכתב "אבל בעל לשון 
הרע, זה שיושב ואומר כך וכך עשה פלוני". כלומר, שהוא קבוע 

ומורגל בדברים אלו. עכ"ד.
על  שיש  והנוקבת  החזקה  התביעה  כי  האמור,  לאור  נמצא 
המספר לשון הרע, הוא על כך שלא חינך ולא הרגיל את עצמו 

לגדור ולרסן את פיו שלא יהיה מופקר.
וכפי שהביא המגיד ממעזריטש את הפסוק בתהלים "לא רגל 
על לשונו" (פרק טו): מטבעו של עולם צריך האדם לזרז את כל 
שכן  וכיו"ב,  להליכה,  הרגלים  לעבודה,  הידים  למעשים,  אבריו 
האיברים מבכרים את העצלות, ועל האדם לדרבנם לעשיה. לא 

כן הלשון היא קלה וזריזה מטבעה לפטפט.
זהו שאמר דוד המלך ע"ה: "לא רגל על לשונו" כלומר: אדם 
בר מעלה אינו מרשה ללשונו שתפעל כהרגלה. שתפטפט כדרכה 
להנאתה. אלא, עוצרה ומפעילה רק מתוך בחינה והתבוננות. כי 

מכיר הוא בערכה של כל מלה.
אמר  זצ"ל  ווכטפויגל  מאיר  נתן  רבי  הגה"צ  דליקווד,  המשגיח 
באחת משיחותיו: החפץ חיים היה אומר על עצמו שאינו יכול 
לדבר לשון הרע, מפני שרואה בחוש איך דבריו עולים למעלה 
לפני כל פמליא של מעלה והוא בוש מהם. כל אדם יכול להשיג 
מדריגה כזאת, אילו היה נותן דעתו ולבו לצייר לעצמו כיצד הוא 
עומד לפני המלך, ואיך כל מעשיו ודבריו עולים מעלה מעלה לפני 

כל פמליא של מעלה.
נמצא שההבדל בין הח"ח לאחרים הוא רק בזה: הח"ח ראה איך 
דבריו מגיעים למעלה והרגיש את זה בחוש, ולכן אין באפשרותו 
לדבר לשון הרע, שהרי רואה איך מעשיו פועלים ומרגיש קלקול 
העולמות על ידי מעשיו, ממילא א"א לו לחטוא, שאינו רוצה 
להביא פורענויות לעולם. אך מי שלא הגיע למדריגה זו, ואינו 
דיבורים  ושאר  לשוה"ר  מלדבר  ירא  שאינו  כמובן  כך.  רואה 

אסורים, שהרי אינו מרגיש שום חסרון בדיבורו.
שאנשים  מה  אומר:  זצ"ל  ליבוביץ  ירוחם  רבי  הגה"צ  והיה 
לקויים  עצמם  הם  שגם  משום  זאת  לעברינים,  בנקל  מוחלים 
בחטאים אלו ולכן אינם רואים בזה עוול כה גדול שקשה למחול 
עליו, ואילו אצל החפץ חיים ראינו שלא מחל בנקל לשום אדם 
אינו  בעצמו,  בו  נזהר  שאדם  חטא  על  כי  הרע!  לשון  כשדיבר 
מוחל לזולתו כשיעבור עליו. ומי שלא שונא את הרע, אות הוא 

שגם הוא כאחד מעושי הרע.

ם 

 
 

 
 
 
 
 

ך

"איך מניחים טהור בטמא"...
בדרשת "שבת הגדול" של הגה"צ רבי דוב בעריש רוזנברג 

אנשים  אלי  "באים  ואמר:  פתח  סטריקוב)  של  (רבה  זצ"ל 
לשאול שאלות בעניני הפסח, זה בא בשאלה היאך להכשיר 
להכשיר  היאך  שואל  והאחר  [=חמיצה]  "בארשט"  של  חבית 

כפות ומזלגות לפסח וכדומה.
את  מניחים  איך  לשאול,  אדם  שום  בא  לא  מדוע  אבל 
ה"כזית מצה" הטהור, בתוך פה אשר נטמא כל השנה בכל 
של  רבה  וכדומה.  הרע  לשון  ברכילות  בשקר,  אסור,  דיבור 
סטריקוב אמר את הדברים בהתרגשות כה עצומה, עד שכל 

בישישים חכמההקהל געו בבכיה.

ך 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ך
החטא ותיקונו...

סיפר הגאון רבי שמעון שוואב זצ"ל: "זכורני, כאשר למדתי 
בישיבה לפני שישים שנה, היה שם יהודי זקן, שלא דיבר עם 
אף אחד. כאשר דיברו איתו בדברי תורה, הוא אמנם דיבר, 
אבל סתם דברי חול לא שמעו אצלו. ואם נזקק לדבר כלשהו, 

היה רושם על גבי פתקה.
הוא  כי  לי,  וסיפרו  זה,  יהודי  מיהו  והתענינתי  "שאלתי 
והשתייך  קומניסט  היה  שם  ברוסיה,  היה  הוא  תשובה.  בעל 
ל"יבסקציה", (הקומינסטים היהודים), וכפי שידוע עסקו יהודים 
קודש  ומשרות  שוחטים  מלמדים,  רבנים,  על  בהלשנה  אלו 

אחרים והודות להלשנות הם הוגלו לסיביר.
את  הבריח  אחד  שיום  עד  מלשין,  היה  אף  יהודי  "אותו 
לו:  ואמר  הדור  מצדיקי  לאחד  הלך  שם  לפולין,  ובא  הגבול 
כי  סיפורו,  את  גולל  והוא  בתשובה".  לשוב  אני  חפץ  "רבי, 
הוא הלשין על הרבה יהודים, ומעיק על מצפונו שבגללו הוגלו 

אנשים לסיביר, ועל זה הוא מבקש לעשות תשובה.
נתן לו הצדיק תיקון, שיקבל על עצמו שמעתה ועד יום מותו 
לא ידבר דברים בטלים אלא רק בדברי תורה ותפלה ולא 

מילה אחרת, והוא מקיים את אשר קיבל על עצמו.
ה"פרדס"

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

כמהלך על גחלים לבל יכשל...
כל פעם שמאן דהוא דיבר עם הגה"צ רבי מרדכי צוקרמן 

חלילה  יכשל  לבל  גחלים  גבי  על  כמהלך  דרוך  היה  זצ"ל, 
כל  פי  על  בלשונו  שנזהר  בחוש  ראו  אסור.  דבר  בשמיעת 

דיקדוקי הלכות שמירת הלשון, ולא הביא עצמו לידי שאלות.
ולא רק מחמת זהירתו הרבה מלהכשל באיסורים, אלא  גם 
מעומק ציווי "ואהבת לרעך כמוך" - מה דעלך סני לחברך לא 
תעביד". לא שמעו ממנו מילת גנאי על שום אדם. הוא היה 
מדבר בגנות פעולות שונות על מנת לחזק את בניו ותלמידיו, 

אבל מימיו לא הזכיר שום אדם מסוים.
מעשה באחד ממכריו שהסיעו ברכבו משמחה שהשתתף בה. 
במשך הנסיעה פיטפט הנהג דברי דופי ולשון הרע על אחד 
המכובדים שהשתתף בשמחה. משיצא רבי מרדכי מהרכב הביע 
בנו את תמיהתו בפני אביו, מדוע אינו מודה לנהג על החסד 
שגמלו שהסיעו לביתו, כדרכו תמיד להודות בלב חם ובהרעפת 

ברכות.
נתכרכמו פניו של רבי מרדכי והשיב: "על מה להודות? על 

לשון הרע שהלעיטנו?!"
בהערותיו לדברי הרא"ש (ארחות הרא"ש אות ל) שכתב "ויקל 
מרדכי:  רבי  ביאר  דבריך",  מהוצאת  ממונך  הוצאות  בעיניך 
על הוצאות ממונך, הקב"ה ימלא חסרונך אך על דבריך, הרי 

תצטרך ליתן דין וחשבון על כל דיבור ודיבור!"
יחיד ודורו



סיפר הרה"ג רבי מ.י. שליט"א מבני-ברק:
החברותא שלי הגיע נסער לכולל, "תשמע מה קרה לי אתמול..." 

סיפור אמיתי מכלי-ראשון.
הוא ואחיו נסעו לירושלים באוטובוס, כולל פקקים ועיכובים 
שונים לפני ואחרי, תכל'ס הגיעו ליעד רעבים ומותשים. החליטו 
דבר ראשון קונים משהו להשביע את הגוף והנפש. מה כן, השעה 
מאוחרת ומה שפתוח זה רק חנות באגט. הבעיה הקטנה היא רמת 

הכשרות באותה חנות... "ניסיון".
צרור של היתרים... ונכנסים. זהו. מעכשיו אין ניסיון, יש רק 

רוק-בפה...
עומדים שניהם, ופתאום, יחד איתם, מגיח משום-מקום צ'אלמער 
מלובן ָזָקן, עטוף כל השמונה בגדים, ומבלי לשאול הרבה שאלות, 

כמו מרצדס שעוקפת בשקט בכביש, הוא לפניהם בתור. למה? ככה!
* * *

'דוד מה נשמע - יש באגט?'
-'יש, יש! מה להכניס בפנים?'

'הכל!'
-'גבינה?'

'לא צריך, אבל סלטים - הכל!'
זה?  ואת  כן.  זה?  את  וגם  כן!  זה?  את  להעמיס.  מתחיל  דוד 

אמרתי, כן.
ואנחנו מאחורה רעבים, מותשים ועכשיו גם המומים.

'זהו נגמר המקום בבגט, אי אפשר עוד'.
-'ובשביל מה יש קרטון?'

'אבל זה מחיר כפול!'
-'אז יהי' כפול!'

ודוד מעמיס ומעמיס וסוגר את ה'ציוד'.
'רגע, רוטב לא הכנסת!'

-'איזה אתה רוצה?'
'מה יש?'

-'רוטב... ורוטב... ורוטב... ורוטב...  ארבעה סוגים!'
'אז תכניס את רוטב... הראשון, ואחרי זה את שלושת האחרים!'

כמעט נגמר. נשמנו לרווחה. ואז ה'שמונה-בגדים' נזכר:
'תגיד, לפני שבוע לא היה כאן גם חציל בטעם כבד?'

-'היה!'
'ִני?!' (כלומר: נּו)

-'אין הרבה - השארתי במקרר'.

'תביא! תביא דוד! הכל כלול ב"כפול"!'
זהו. גם החציל בטעם כבד תפס את מקומו המכובד. חמישים 

השקלים עברו מיד ליד, וכך ה'שמונה בגדים' הולך עם האבוס 
לכיוון השלחן בפינה.

אחי לוחץ לי על הרגל: "כנראה נטילת-ידיים הוא עשה לפני 
שבוע..." (ללא חשש 'הפסק' כי מאז הוא ברצף...)

מתוך  מילים  כמה  ממלמל  השקית  כל  את  לוקח  מתיישב,  ההוא 
"ֶצעַטאֶלע" (דף קטן) וכל השקית נשלחת אחר כבוד לפח-אשפה בפינה.

"ויברח"...
* * *

יצאתי אחריו במהירות.
קראתי: ה"ֶצעַטאֶלע"! ה"ֶצעַטאֶלע"! תראה לי אותה רגע... אני 

מציץ ורואה "סדר הפרשת תרומות ומעשרות"- - -
"סליחה שחשדתי בכשרים" אני מתחנן על נפשי והוא: "זה כדי 

להציל אנשים כמוך - שנכנסים למקומות כאלו..."
"ויברח".

* * *
זה סיפור מדהים בכל קנה-מידה. מאיפה שלא תסתכל על זה. 

תמצית של היופי האנושי, 'מי כעמך ישראל'.
אפשר "להתוועד" על הסיפור הזה הרבה, אבל הדף שלנו כבר 

עומד להסתיים... אז נתייחס לשתי זוויות:
לכשנתבונן נגלה שסיפורים רבים, מתפרקים ונמוגים מאליהם 
"לימוד  ועדיין:  חלקיו.  כל  את  לסיפור  משלימים  שפשוט  ברגע 
זכות" הייתה ונותרה מהעבודות הגדולות שבמשכן, - משכן נפשו 
של האדם. עבודה זו יום-יומית היא, אנו נפגשים רבות במצבים 
בהם התנהגותם של חברים ומכרים אינה תואמת את סגנון חיינו. 
שלא נדבר על דברים חמורים, לא על גנב שמשתחל לו מקומה 
חברינו  על  אלא  ומרביץ.  שמכה  אלים  אדם  על  ולא  שנייה, 
הטובים, שרבים המקרים בהם אינך מבין: "מה הוא עושה?" "הוא 

חסר רגש?" "הוא לא מתחשב בי!" וכדומה...
* * *

הזווית השנייה היא מעשה החסד המופלא שעשה היהודי המבוגר 
הזה בחנות הבאגטים. מה זה קשור אליו שאנשים מקילים לעצמם 
לאכול שם? והאם הוא "חייב" או "צריך" עוד לשלם על כך מכספו 
הפרטי? כולנו אוהבים חומרות, אך כמה מאיתנו מסוגלים לפתוח 

את הכיס כדי לזכות בהן את הזולת?...
זה מדהים. אדם שפעם בכמה ימים טורח לחנות (ומי יודע, אולי 
לעוד כמה חנויות?) ובלבד שאנשים שלכאורה ממילא לא אכפת 

להם לא ייכשלו!

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ahavemet@012.net.il :ספר לנו עכשיו! פקס: 077-7671812 דוא"ל
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 7683095-052 למענה אנושי:

  תודה מראש!!!

 

 כיצד למנוע הפתעות בלתי צפויות??? מיגון בתים!!!!

כולנו מכירים את הגמ' "שאלו תלמידיו את רשב"י: ישראל שבאותו דור מפני מה נתחייבו כליה? אמר להם: מפני שנהנו מסעודתו של 
 נהנו!!!! זה הכל!! בסה"כ נהנו מהסעודה של אותו רשע!!כתוב כאן שעם ישראל נתחייבו כליה... על מה?? על זה שהם אותו רשע"!! 

 הברייתא הזו מאוד מלחיצה אותי... ולמה?? 

בדרך כלל יודע שלכל  וזה בדיוק מה שאני מרגיש בייחס לברייתא הזו... אני חרדות מדברים בלתי צפוים!!! לי יש י אני... יש לי בעיה...כ
חילול שבת שזה חמור מאוד, ויש איסור שחייבים עליו רק מלקות, ויש לאו שאין בו  ישחטא ועבירה יש את הדירוג המדויק שלה... 

 מעשה שזה עוד דרגה אחת פחות שתשובה תולה ויום הכיפורים מכפר... ופתאום!!! ללא הודעה מראש... 

 עם ישראל נהנו מסעודתו של אותו רשע... ועל זה!!!! על זה הם נתחייבו כליה!! 

שבת בשוגג בשושן שעבר כל מיני עבירות... הוא גם נכשל בחילול  תחשוב שהיה סתם יהודי אחדבינינו...  זה?? מה קרה?? מי חשב על
נהנה מסעודתו של אותו רשע שעד כמה שזכור  עשר שנים הוא וגם אכילת חלב וגם עבר על גזל ושמירת העיניים ו... ועל הדרך גם לפני

 לעשות חשבון הנפש...  אל מתחייב כליה ואותו יהודי אמור כעתישר נה... יום אחד כל כלללא אהב את הרעיון... וה לנו מרדכי היהודי
למה לחשוב על זה תגיד לי: יש סיכוי בעולם שהוא יעלה על דעתו שהסיבה היא בגלל הכבד הקצוץ שהוא אכל במשתה אחשוורוש?? 

בקיצור: תסכים איתי שאם כלל ישראל היו מעלים על הזה...  עד כמה שיש לו שכל ישר... הוא לא אמור בכלל לחשוב על הכיווןבכלל?? 
סכים ת ים במשתה אחשוורוש זה נחשב בשמים כעוון נוראי עוד יותר מלאכול ביום כיפור...לוכא דעתם שהסלומון ברוטב טרייקי שהם

 קצת )ובינינו... אני י כך גדולהחשבו שזה עבירה עד כד לא היו חושבים לרגע להשתתף בסעודה... אלא מאי? כנראה שהם לאהם איתי ש

לפני עשר שנים מחייבת אותם אחרי עשר שנים פתאום נופלים עליהם השמים ומתברר שהשוארמה שהם אכלו הנה... ומבין אותם...( 
 כליה...  עונש

 אותי!!! סוג ההפתעות הבלתי צפויות האלו מאוד מלחיצות

  תעות מחכות לנו!!!!איזה הפ לך תדע... לך תדע בקצב הזה כי... כי... כי

ופתאום לך  )אולי כן בעייתי קצת אבל לא הרבה מעבר לזה( נהנים ואנחנו לא חולמים שזה בעייתי בכלל... כעת אנחנו "סעודה" סוג לך תדע איזה
  תי צפויות!בל הפתעות אני לא מחפש כאלו !ואני לא רוצה שזה יקרה!! היה עוון הכי נוראי בעולם... תדע... פתאום יתברר למפרע שזה

הקב"ה לא ברור לי כשמש בצהרים ששהקדוש ברוך הוא הגון!!!  אני מאמין באמונה שלימה -לשם שינויוכאן חשוב לי להדגיש שאני 
 שחושבים שאנחנו... כן... בניגוד להרבה אנשים להעניש ואתה לא יודע מאיפה זה נחת עלךבאופן בלתי צפוי ומתחיל  פתאום מופיע

יכול להתברר שטעינו  עוד אי אפשר לדעת... לך תדע... אבל ...מאיתנו... בתקווה שקלענו למטרה לנחש מה ה' רוצה תרמנסים פחות או יו
ולכן ברור  כפירה בהגינות של בורא עולם!! !!כפירה גמורה אני חושב שלומר כזה דבר זועפרא לפומיה!!!  לך עלינו...ההבגדול ואז ה

שהקב"ה ציפה מהם שהם מסוגלים להבין עד כמה  זה אומרכזה עונש חמור על שנהנו וכו'... אם כלל ישראל נענשו כשמש בצהרים ש
 ... אמיתית שהם לא הבינו את זה תביעה והייתה פה זה חמור

  !!!מהסוג הזה הפתעות !! אני לא מחפשאני נחוש להבין עניין ולכן

ההגדרות הם די ברורות, יש עבירות שנחשבות חמורות כלל  בדרך! !!מיוחדות אין הפתעות דול ביידישקייטבגגג :ושוב: אני רוצה שתבין
ויש עבירות פחות חמורות ויש עבירות קלות... ולפי החומרה שלהם אנחנו מכווננים את רף הרגישות...  כמו ג' עבירות וחילול שבת... מאוד

שלא תמיד יש כמה מקומות בודדים שפתאום אתה מגלה  אבל!!!  (הסיבה שאנחנו כ"כ רגישים בפסח בגלל שזה כרת וזה אסור במשהו... וכן הלאה...)
אם זה בית המקדש שנחרב פתאום על שנאת חינם או תלמידי ר"ע שמתים על שלא  היבש... סרגל ההלכתיוה לפי המדד העוון נמדד

ואת זה אני מוכרח בים כליה... מסעודתו של אחשוורוש ועל זה בלבד הם מתחיי נהגו כבוד זה בזה והכי הכי כאן שכלל ישראל בסה"כ נהנו
פה אני מרגיש חוסר יציבות... אני מרגיש שהעסק יוצא מכלל שליטה... כי... כי לך תדע... אולי הפלאזמה של  לברר!! כי מזה אני נלחץ!!

ו קטרוג נורא זה עורר ח" רר שזה שלא תרמנו לקופה פלוניתאולי יתב... עליו הבית כנסת פתאום תתברר כחטא איום ונורא שלא חלמנו
אני רוצה לברר איך ניתן לזהות בעוד מועד חטאים שדווקא נראים תמימים למדי... אבל בקיצור: בא נסכם במילה אחת:  וכו'... לך תדע...

 כן... אני חושב שהדבר הכי לגיטימי בעולם זה ללמוד מטעויות!!!   הם יושבים על חבית נפץ מתקתקת...

חי, כל שנה בפורים כשאני מתחיל להשתכר... ברגע שהראש שלי מתחיל להסתובב יש לי מנהג לגשת אסיים במשהו פורימי: יאמר לשב
לכמה אנשים ולבקש מהם שישמרו עלי שאני לא אהרוג את אשתי... וכולם מתפלאים... מה קרה? ואני עונה... שהיות והיום קראתי 

ומד מטעויות של אחרים ואני מבקש ממכם שתשמרו עלי... שברגע שאחשוורוש השתכר הוא הרג את אשתו... אז בשביל זה אני ל
ותשמע... כל הכבוד לי... חבל שרק כשאני שיכור אני יודע ללמוד מטעויות של אחרים... אז הנה... כעת בא ננסה ללמוד מהטעות של עם 

 ן אף... ישראל... איך ניתן לזהות איזה סעודה תמימה וכדו'... שעלולה להתברר כפרץ איום ונורא של חרו
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 ??חה..."עבד של המשפהיית ה" האם גם אתה בתור ילד

לי הציבה נזכרתי בערגה... נזכרתי בגבולות שאמא ש אמי ע"ה... הלכתי לקבר שלה ולפתעהשבוע היה הייארצייט של 
 הספקתי לשכוח... גם דווקא את העוגות הטעימות שלה ...זכרתי בגב שהיא נתנה לי בחוזק שהיא הפגינה מולינ לי...

נזכרתי  זה הולך איתי כל הזמן!! פתאוםכבר נשכחו... אבל הגב!!! הגב והחוסן שהיא נתנה לי...  והסיפורים הטיולים
עמדה על כך שאני אתרגל לדחות  היא ...ה שאני לא אגדל כמו עשבאיכפת ל ... שהיהבכל מה שהיא לא ויתרה לי

סיפוקים ושאני לא אחשוב שלוחצים על כפתור ומקבלים כל מה שרוצים באותה שניה... אוי... כמה פעמים בתור ילד 
!! לא משחררת בקלות... והיום! למה היא העקשנות הזו... מה זה... אמא רעה... מה איכפת לה עצמי איזוחשבתי ל

לב האלו שברגע שמשהו חסר להם אין להם טיפה אורך רוח ההיום אני מבין... היום אני פוגש אותם... את כל שבורי 
יתן לנו  להמתין... אין להם טיפת חוסן פנימי... כן... כנראה שאמא שלהם הייתה קצת פחות רעה מאמא שלי... מי

 שת.נ.צ.ב.ה.? אמהות האלו... מה. להשלים עם העובדה

--- 

שהתעקשת איתי... שלא ויתרת לי... שלא נכנעת לגחמות  שנתת לי... תודה : תודה!! תודה על הכחאמרתי לאמא שלי
תודה על המכות שהוכיתי בית מאהבי... תודה על שהסברת לי באופן חד משמעי שאת  תודה שחינכת אותי!!!שלי... 

 זה....... לא עושים ויהי מה... 

אותה מוצא את עצמי בהיום כשאני שאני אזיז את עצמי ואני לא אהיה פרזיט...  תודה שעמדת על כך בעקשנות
אוי... כמה מתחשק לי לוותר...  כמה קל להיכנע... פתאום אני רואה כמה זה קשה להיות חזק מול הילדים... משבצת...

 לא... אז וצה להרים... אזיאלה... אתה לא ר ... יאלה קח... יאלה תעשה מה שאתה רוצה...מתחשק לי להעלים עין כמה
הילד היום אני קולט שהכי קל לעשות הכל לבד ולא לעמוד על כך שאני ארים... נו באמת... וכי איכפת לי להרים לבד?? 

כביכול שמתעקשת לא  'עצלנית'הלהיות  תאמץ כדילה תה צריכה. פתאום אני קולט כמה אמא שלי הי..יעשה שלי
קשה!!! זה ... היום אני יודע כמה בר לא אגדל כמו עשב זיז את עצמי כדי שאנילהאותי  כדי להביא לסדר את החדר
בטח... גם אני התלוננתי שאני  העבד של המשפחה!!!... שאני מכיר מהעבר משפטים לי יום מציףכן... הילד שלי כ

 יושב וקורא... והוא קשים ממנו שיזיז את עצמושכבר שעתיים מב . עבד כזה אומלל... בטח עבד..העבד של המשפחה
כן... זה היה אני... ואתה מבין לבד איך  אני העבד של המשפחה... אוף...אנאנח... קם מרבצו הוא  כשהוא ..ואז סו"ס

 לא ויתרה לי!!! אחרת הייתי איזה נס שהיא הזה?? 'עבד של המשפחה'יתה נכנעת לום אם אמא שלי ההייתי נראה הי
... ועסוקים בלהתלונן לכולם אלו ששוכבים במיטה ונותנים הוראות אותם...כל אלו שאנחנו מכירים  כמוהיום  נראה

 ... להמשיך לרבוץ ומי שלא באים לעזור להם על כל המי

--- 

מילה אחת אני לא מדבר על אבא שלי... אתה יודע למה לא?? מדבר רק על אמא שלי ע"ה...  כעת אם שמת לב: אני
 אם אני אספר כי ...עד מאה ועשרים בבריות גופא ונהורא מעליאשיחיה  ...כי ברוך ה'... אבא שלי שליט"א איתנו פה

אבא  לא בתמונה... לא קשור... אבא שלי אבא שלי עזוב... לכן זה... זה לא חוקי!!! ...לפעמים הרביץ לי שאבא שליח"ו 
 בסלי...  ...פליישלי תמיד רק פינק אותי... קנה לי... ויתר לי... עשה לי... כ

אז כן אמי עלייך אין לי בעיה לספר עליה...  מאף אחד... כבר לא מפחדת נפטרה... היא שלי... אמא שלי כבר רק אמא 
צריך לשמור על הרווחת היא שהתפיסה כי היום  לי הרבה יותר קשה לאמץ את הגישה הזו!!-תדעי לך ש... השלום

.. שחלילה לא יתאמץ יותר מידי... לך תדע איזה רפד את דרכו בזרי דפנה.ח"ו עם משקעים... ל נפש הילד... שלא יגדל
 אז אנא אמא יקרה...לו "כן כן" לכל מה שיבקש... "תסכולים" הוא ישא איתו לאורך שנים... תן לו מה שהוא רוצה, תגיד 

יחל כמו כל ילד בעולם, פשוט מי .הילד שלי..  מחונכים... בכל זאת יצאו עלי ועל הילדים שלי... שהם תהיי מליצת יושר
אתן לו גב!!! שהוא יוכל להיות רגוע שיש ל שלי ושאני אעמוד ע מתחנן אני רואה בעיניים שלו איך הוא לאבא חזק...

 אבא שעומד על שלו ויכול להוביל אותי קדימה... לו אבא חזק שאפשר להישען עליו...
--- 

ה... תמיד ויתרת לי... פינקת אותי... כל אבי מורי שליט"א... כפי שסיכמנו... אתה אף פעם לא הלכת איתי קשל ונחזור
התעקשתי נכנעת לי... ומה שלא הסכמת בעטתי... צרחתי.. השתוללתי ואז נכנעת כמובן... כי הרי אסור היום שמה 

 להיות אבא חזק!! אסור לחנך...
איך?? איך  כה??נדמה לך שהייתי היום נראה כ ...איתי אם אבא שלי ככה היה עושה תנסה לחשוב... קורא יקר: נו...

 לא!!! אבא שליש זהו אז  ראש דשא...  ו... הילד שלו יוצאשנכנע לילד שלאבא בדיוק?? הייתי נראה עכשיו עשב בר... 
ובשעתו לא אהבתי את זה... ממש  שאני אהיה מחונך... אבא שלי עמד על זה ! ! ! י ל ע כי הוא לא ויתר  לא ויתר לי

לאבא  מידי פעם נתתי (...כמה קשה לשמוע את זה כבר מבין )היום אני אתה אבא רע...ים: !!! הטחתי בו לא פעם ולא פעמילא
)היום אני בכיתה שלי שמוותרים לילדים שלהם ובעיקר מגבים אותם... שלי כל מיני דוגמאות מאבות אחרים של ילדים 

 שלי ה'שלי תמיד תמיד מגבה את הרב כ"כ כאב לי הלב למה אבא יודע שהם היו משפחות מצוקה, אף אחד מהם לא דתי כיום(
והיום אני כבר מבין... מבין ה לעיני כל הכיתה... 'על הרב גגגבר וצרחולא מוכן להגיע כמו אבא של חבר שלי שהגיע כמו 

כל מיני דברים שלא הבנתי אז... היום אני מבין מה זה לחפות על הילד מול הפרצוף שלו... איזה עונש זה לילד!!! איזה 
היה נכנע אלי!! איך אני הייתי נראה אם אבא  איך הייתי נראה אם הוא היום אני יודעאומלל זה לחולשות שלו... אישור 

יכול לחנך אותו כמו שאתה  אני היום גם האם אבל טאטע זיסער... מה יהיה עם הילד שלי?? שלי היה מתרפס אלי!
 זה לא פופולרי!! זה לא הולך היום!!  ?? הרי...חינכת

אהיה שלם עם זה , והיה הנחמה שלי!! אני אשתדל להיות אבא חזקן ברירה... בנפשנו הדבר... ואולי זו גופא תאבל אי
שהילד שלי יטיח בי את מה שאני הטחתי בכם... אבל אנא... אני מייחל לדבר אחד... שבעוד שלושים שנה הילד שלי 

תעקשת!!! תודה שלא ויתרת!! תודה שהיית חזק גם יגיש לי כזה מסמך... שהילד שלי יבא ויגיד לי תודה רבה שה
  בשבילי...

שצריכים כח הרי זה יהיה לעילוי נשמת אמי ע"ה... שהתפללתי בקברה לא פשוט... ואם מאמר זה יתן כח להורים 
שאי אליך כפייך על נפש עוללייך העטופים ברעב בראש כל חוצות!!! ילד מפונק הוא ילד רעב... ילד  בלשון הפסוק:

רגיל לדחות סיפוקים הוא ילד שחי במצוקה מתמדת כי תמיד אין לו את מה שהוא רוצה באותו רגע... האם אני שלא 
 אפנים את מה שאני כותב...?? הלוואי...

 רבותי: תרומות! הקופה התרוקנה!!!

כן... צריך תרומות לגיליון אז נדברו... הקופה התרוקנה כמו 
הרבה קופות שהחורף הארוך שדופק כל שבוע נתן את 

אז נדברו וכמובן לכל שאר אותותיו... אז בבקשה, תרומות!!! ל
מוסדות התורה והצדקה שצריכים הרבה יותר מאז נדברו... 

 והיות ובלי הבטחות וישועות זה לא עובד... אז קדימה...

 להלן תעריפי הישועות מבית אז נדברו:

שקל... אתה זוכה להבטחה מיוחדת  1000בתרומה של 
יפה סע לרכבלית חבמינה!!! כותב הגיליון בכבודו ובעצמו י

תוך כדי שהוא רועד מפחד  עליך בין שמים לארץ ויעתיר
יעתיר  הוא תהום פעורה תחת רגליו... באותם רגעי אימהכש

עליך תוך כדי שהוא מייחל מתי יסתיים הסיוט הזה... באותם 
שר ה יששוהתפילה תעל השם שלך יוזכר רגעים מרטיטים

הזה  אדוני היקר... על הסיוט ההלו מהרכבלית עד השמים! אבל
)כן... מעולם  שקל... שקל לא פחות... 1000-אני דורש לא פחות מ

  (... אני לא רגיל להיות באויר.. אני גאה בזה...לא עליתי על מטוס
--- 

שקל, כותב העלון מבטיח לך ישועה בנושא  500בתרומה של 
ספציפי שאתה צריך!! אבל רגע... יש לי כמה תנאים...  דבר 

ם תפשפש במעשיך מה ה' רוצה לעורר ראשון: לפני שאתה תור
 (.קודם תתקן את המעוותאם מצאת משהו אז חכה... אל תתרום... )אותך... 

חוץ מזה תתפלל על זה. גם תקבל באהבה את השלב עד 
שהישועה מגיעה ולא תתרעם ותתלונן על ה'... מומלץ גם 
לבדוק האם יש ממון שאינו כשר בבית שלך ותסיר את אלוהי 

קרבך... אם את כל זה עשית בעזה"ש אתה תראה הנכר אשר ב
ישועה בקרוב... ואם עשית את כל זה ושכחת לתרום לאז 

 נדברו... אז מה?? אז לא תוושע?? גם תיוושע... 
--- 

מצות צדקה  שח!!! היות וקיימת בזה 250בתרומה של 
אי לכך!!! כעת כשאתה תורם, אתה ושותפות בזיכוי הרבים... 

תתפלל על עצמך  אתהצמך!!! כן... מוזמן להתפלל על ע
 אני!!בצדק אחזה פניך"!!  "אניותראה ישועות... פסוק מפורש: 
להתפלל ו לחזות פניך יתברך אני התורם, לי יש כעת עת רצון

על מה שאני צריך... חבל להתבזבז לבקש מאחרים שיתפללו 
ואם אתה כבר מתפלל... אז אנא...  אתה פה המיוחס!! עליך...

 אותי... שאזכה לזכות את הרבים...  תזכיר גם

אנא ה'... תן את חיני שבעלי אמצעים  קיצור: צריך תרומות!!ב
יתרמו בעין יפה ושהקופה תשוב ותתמלא... ושיהיה להם 

 ישועות וגם למי שלא תרם, וכ"ש למי שאין לו לתרום...  

--- 

ניתן לרכוש את המהדורה החדשה והמורחבת של 

   !"ואהבת' -הספר

 ח"ב של הספר 'אהבתי'.-יתר כש בין ההמשמ

למה לא כל תפילה מתקבלת?? ומה העניין של אבא שבשמים 
 באהבה את החולשות לקבל בכל הסבל שיהודי עובר?? איך

ים, את המצב הפיננסי?? איך , את ההמתנה בשידוכהאישיות
 עד הישועה הקרובה()בשלב של ניתן לתרגם תקופות קשות בחיים 

לכת ה'?? מתי מתפללים וזועקים ומתי למכרה זהב של המ
צריך לקבל באהבה?? ובנסיבות הכאובות של האסונות 
השבוע האחרון: כיצד רואים בעין של יהודי מאמין את 
ההסתרת פנים של הטרגדיות האחרונות בראותנו דם של 
יהודים טהורים נשפך כמים... מה עושים 'עם זה'?? איך 

 בנאמנות לה'?? מתרגמים את זה להתחזקות באמונה ו

 ניתן להשיג בפלא': 
0548446691    0527683095 

כמו"כ ניתן להשיג אצל הנציגים בישיבות 
 .ובמוקדי המכירה של גיליון זה

 



 

  

מה פשר הסיסמא הזו שנקראת 
 ? ! ?"עמלק"

ביותר  והמסתורים המרטיטותפטרות אחת מהה
על פניו זה נשמע  ההפטרה של פרשת זכור... זו

כזה... ששמואל מצווה את שאול סתם סיפור 
שיהרוג את עמלק ושאול לא לגמרי עושה מה 

. מסיר את הממלכה משאול וזהו.. שנצטווה ואז ה'
ת עין וגישוש אתה מבין אבל עם קצת טביע

הרבה מעבר  הרבה יותר עמוק... שם שהנושא
ובאופן ית של שאול המלך... לאיזה פשלה נקודת

כללי כל מה שנוגע לסוגיה שנקראת מחיית עמלק 
טביעת עין  מי שיש לו טיפ טיפהופרשת זכור... 

סוג  !!!!סודי של קוד מזהה שעמלק זה בעיקר סוג
כשאנחנו  השאנחנו משתמשים ב של סיסמא

רוצים להזכיר נושא מאוד מאוד טעון ברמז דק 
זה כמו ששופר זה בסה"כ עוד  )שרק אנחנו מבינים... 

אמור להתרגש מהקרן  ... אף אחד לאשל כבש קשיש קרן איזה
שמציף ים של !! סודי קוד אבל אצל העם היהודי שופר זה הזו...

. על נאמנות אינסופית של אברהם אבינו..ה ומייצג אתאהבה 

!!! באופן שטחי זה נשמע נושא עמלק (אותו משקל:
ענייני... עוד איזה אומה שניסתה טכני ו הכי

 ועדיין לא סיימנו איתה... אז להתחיל איתנו
 זהו!! קדימה... לא לשכוח לסגור איתה חשבון...

אז זהו ש... ש... שזה לא זה...  זה כל הסיפור!!!
  !!!ממש לא

ח שיהא שמיה רבה אל תשכרק לשבר את האוזן: 
שע"פ הלכה יהא שמיה )שאנחנו אומרים כל יום  מברך

עוד יותר מקדושה  רבה נחשב לאמירה הכי חשובה בתפילה...

וקיי"ל שמי שאומרה בכל כוחו  .(ומודים וברכו
לו גזר דין של שבעים שנה... האם שמת  מקרעין

ביהא שמיה רבה??  פעם מה אנו מייחלים לב
עד שאין השם שלם  בכסאו שהיות וה' נשבע

 אנחנו מתפללים שימחה זרעו של עמלק... לכן
מה ... ששזה יקרה כבר!!! ש בכל יום בכל כוחנו

ימחה את זרעו של עמלק ו... ואז יהא יקרה?? ש
  שמו יתברך מברך ושלם... 

מחיית עמלק זה ה'יהא  אתה קולט??עכשיו 
 בקיצור: מחיית עמלק זה לא שמיה רבה שלנו'...

אותה וזה לא עוד  כנופיה שצריך לחסלעוד איזה 
צחוקים של פורים... ל בדיחה ששייכת איזה

בנושא הכי טעון שעומד בכבשונו של  מדובר
עולם... שאדרבה... הסיבה שיש סביבו הרבה 

וק ושמחה של פורים זה בשביל לרפד את צח
  הרצינות הנוראה שטמונה בו...

גם מי  בקיצור: עד כאן ההקדמה... ואתה יודע מה...
 משיך לקרא...יהיה לו סבלנות לה שיעצור כאן ולא

לפחות תדע את זה!!! לפחות תדע  זה גם טוב!!!
שפורים זה לא מה שאתה חושב... ומחיית עמלק 

תדע שיש לך לאן... לאן זה לא מה שאתה מדמיין... 
כן... פורים הוא מעטפה יותר מידי  להמשיך...

דיין לא מסתורית... שגם מי שלעת עתה החליט ע
לפתוח את המעטפה... אבל לפחות אל תזרוק 
אותה לגמרי... לפחות תדע שיש משהו מאוד 

 רציני בפנים... 

--- 

ממש: כבר הוזכר כאן בגיליון זה לא  אז על קצה המזלג
 פעם...

שיש הבדל מהותי בין עמלק לבין כל שאר האויבים 
שקמו על ה' ועל משיחו... פרעה ונבוכדנצאר 

על ה'!!! יטוס... כל אלו הכריזו מלחמה ואנטיוכוס וט
על ה' ועל תורת ה'!! לאורך כל הדורות הגוים נלחמו 
נגד היידישקייט!! נגד היהדות... נלחמו נגד ה'... 
כשגוי מנסה להילחם עם ה'... זה מאוד מצחיק את 

 גוי נלחם נגד' כש...למוה' בשמים ישחק ה' ילעג 'ה'... 
לב זה אנחנו בתור ל את זה ה'... מי שבעיקר לוקח

ואנחנו  צריך להיות איכפת לנו כבוד שמיםיהודים ש
דו ובעצמו...  כואבים את חילול ה'... אבל ה' בכבו

שחושבים שהם יכולים כשה' רואה כמה זאטוטים 
להילחם נגד ה'... זה בעיקר משעשע... ועל זה נאמר: 

שיגיד "מי ה'  ך באלמים ה'..." ה' נותן לפרעה"מי כמו
יום אחד בהיר... ה' מנער בע בקולו..." ואז אשר אשמ

  עד אחד... אותו בים סוף ולא נשאר ממנו

וכל הד' מלכויות  עם כל אויבי ה' זה מה שקורה
 שנלחמו נגד ה'...

 אבל עמלק ? ! ? עמלק זה סיפור אחר לגמרי לגמרי!!!!

עמלק לשם שינוי לא נלחם נגד ה'... עמלק לא 
)עמלק הוא כמה ה' גדול טיפש... עמלק יודע טוב מאוד 

ועמלק  נכד של יצחק ונין של אברהם והוא מבין עניין(
מכבד את ה'... ולרגע לא חושב  הוא אדרבה...

 להילחם נגד ה'... 

עמלק נלחם  עמלק נלחם נגד היהודי!!!רק מה כן?? 
שהוא מאמין שיש לי מה  נגד התפיסה של היהודי

י... ה' רוצה איכפת לו ממנ לתת לה'!! ה' מתעניין בי!!!
ים לכל ה' מכניס אותי לפעמואת הבוקר טוב שלי... 
גדול ואף  לפתע פיתוייש לי מיני פינות חשוכות ש

אחד לא יודע... ובדיוק שם ה' ניצב עלי ואומר לי: 
תפרוש  תתייחד איתי!!! תכנס איתי לחדר יחוד!!

ותתגבר למעני!!! וכשאני עומד בזה בגבורה ואני 
תו איפה שאף אחד לא רואה... נאמן לה' וממליך או

ב!!! אבא שבשמים מצא בשמים יוצא כרוז: מזל טו
זו !!! עם ה' לחדר יחוד הסכים להיכנס כלה!!! יענקי

כי  וזו האמונה הקשה ביותר!!!!האמונה היהודית 
-מאוד מאוד קשה להאמין בזה... הכי קל להאמין ב

ב... ה'... שה' גדול... ה' חזק... וה' גם יודע להרביץ כוא
זה הכי קל להבין... אין גוי שלא מבין שבורא עולם 
יכול בהינף יד לעשות רעידת אדמה וידין בגוים מלא 

בורא עולם גדול  שאותו מה כן קשה להבין??גוויות... 
אותו  א שבשניה אחת מפורר מדינות שלימות...ונור

ודיע לי!! אני!! יום אחד בהר סיני וה תגלההכל יכול 
ל שלי... אני רוצה אותך כלה שלי!! שמוליק'הקטן!! 

אותך ורק אותך!! ואין שתי כלות בחדר יחוד אחד!!! 
... פתחי לי אחותי לבד לבד אני רוצה להתייחד איתך

בא שבשמים כביכול עומד ארעייתי יונתי תמתי... 
סכים להתייחד מחוץ לדלת ואומר: תפתח לי... ת
אחד  תת איתיאיתי... תסכים לקבל אותי ולהיו

לתת בי אימון וללכת איתי  תי... שזה אומר: תסכיםאי
תסכים ללכת איתי גם תתלונן עלי... ואל  כברת דרך

בארץ לא זרועה... גם כשזה לא משתלם... ותן  במדבר
תסכים לאהוב ושה... אני יודע מה שאני עבי אימון ש

כל הזמן עם תנאי  אל תעמוד מולי אותי בלי תנאים...
ואת  תהיה איתי!!!... וקחתן  עבודה ועם עסקים של

וה' רוצה את  לבד...ואליך  לבדהפניה הזו ה' פונה אלי 
ה' רוצה  לבד...ואת השחרית שלך  לבדהשחרית שלי 

פה  ואני לבד...ושלך  לבדאת השמירת עיניים שלי 
.. אם אני לבד!! אם אני אענה לפניה של ה'. מולו

 אסכים להתייחד איתו אז לה' יהיה כלה!!! ואז יהיה
כמות  ואני ...וישמח במעשיו לו קורת רוח בעולמו

שישוב חרון אפו מעמו מארצו  אגרום לבד שאני
מידה אתה לבד יכול לעשות את ומנחלתו... ובאותה 

 זה.. 

והוא קולט את  .ברגע שיהודי קולט את הנקודה הזוו
שום ניסיון ושום פיתוי שיכול אין עעעעד הסוף...  זה

... ברגע הכי קשים ונותיסי... כי גם הנלהתגבר עליך
הפיתויים שיש לו בחדרי כל שבחור ישיבה יקלוט ש

חדרים זה בסה"כ הזמנה אישית מאבא שבשמים 
והוא פשוט שרק הוא נמצא פה יחד איתי בחדר... 

הנה ה' ניצב עלי... ו י להתייחד איתו!!!מזמין אות
מביט עלי ובוחן כליות ולב והוא רוצה אותי איתו 

כל פמליא של  לנישואין... הסכמתיפה!!! וברגע ש
ש...  מעלה עומדים מבחוץ ואין להם רשות כניסה...

  ה' נמצא בחדר יחוד עם כלתו!!!  שקט...

וזה!!!! זה הדבר היחיד שמפריד בינינו לבין התיקון 
 השלם!! 

ה' מזמין חדר יחוד!! וזו הסיבה שכיום כל הניסיונות 
אחד לא  והפיתויים הם לבד לבד לבד... איפה שאף

יודע... ובמקביל... גם כל החבילי דמעיקין וכל הצרות 
של הפרט זה חבילות אישיות אינדיבידואליות שלכל 

יש את הפעקאלע האישי שלו... ומי כמוך יודע  אחד
ש את חדר יחוד כי לכל אחד י על מה אני מדבר...

התסבוכות האישיות מול  אישי בינו לבין ה'!!! פרטי
כולם מסביב מסודרים דברים ששלו ומול כל מיני 

ואבא שבשמים ורק אני נשארתי אחרון בתחנה... 
איפה שאף אחד לא  מאיתנו פונה היום לכל אחד

מה חסר לך... ואני  יודע י היקר... אנירואה ושואל: בנ
... יודע שאתה מצפה ממני שאני אעמוד בציפיות

אבל מסיבות ששמורות עמדי נכון לרגע זה... גזרה 
האם אתה  יונה שעדיין זה מה שיש...חכמתי העל

האם אתה מוכן  להמשיך ללכת איתי?? בכל זאת מוכן
בלי תנאים גם אם אני לא  לאהוב אותילהמשיך 

יש כלל ברזל:  אתה לא חייב!!!ומספק את התוצרת?? 
כלה להיכנס לחדר יחוד!! יהודי שלא אי אפשר לחייב 
עם ה' יכול להמשיך ולהתבצר  רוצה להתייחד

ד... רבש"ע יש לי ציפיות ולהתעקש ולהגיו בעמדת
תעמוד בציפיות, אז אני עצוב, אני  אם לאממך!!! 

נים... אני מכל הכיוו אותך אני אנסה לעקוף ממורמר,
שנות לך העיקר ל קברי צדיקים...ו אפגיז עם סגולות

יתברך את התכניות... ואם אחרי הכל אני לא אוושע... 
 זכותי!!!יה עצוב... אני אעשה פרצוף ברוגז ואני אה

כן... זכותו של יהודי להתנגד לחדר יחוד!!! יהודי 
מחויב רק לקידושין הבסיסיים, יהודי חייב לקיים 
מצוות כמו אחד שתקוע ביהדות, כמו אישה עגונה 
ומסכנה שתקועה ואסורה על כל העולם... זה מה 
שיהודי חייב!!! אבל לרצות את הנישואין?? להסכים 

שמחה וללכת אחריו בכל מצב?? את להיות עם ה' ב
זה אי אפשר לחייב!!! ואם יהודי מתעקש לא 
להתייחד עם ה'... ה' נשאר כביכול מבחוץ והוא 

 הפסיד את כלתו... 
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זה שיר השירים מפורש, ולא תגיד שזה המצאה... 
וחז"ל מפורשים, ותניא ונפש החיים מפורשים, 

חנו ובכל זאת אנוהדברים מפורשים בכל הזדמנות... 
מאוד מאוד מתקשים לעכל את התפיסה הזו...  

 ולמה??

 אני יודע טוב מאוד מה אניהוי באמת... מי אני... כי 
.. ואתה יודע כמה שווה... ובדיוק היום קמתי מאוחר.

התפרצויות היו לי השבוע, ואיזה נפילות רוחניות יש 
לי בזמן האחרון... אז בדיוק אותי הרבש"ע צריך... 

לם שום סיבה הגיונית למה לחפוץ אין לבורא עו
 דווקא בי... 

 עמלק נכנס לדלת פתוחה!!!!! ופה!!! פה

בסה"כ לקח על עצמו לשכנע אותי סופית  עמלק
בך כל  ויזנבבמה שאני יודע לא פחות טוב ממנו... 

הנחשלים אחריך!!! הוא תופס אותי ברגעים של 
עעעל  בלאו הכי נחשלות... ברגעים שאני מרגיש

ואני לא צריך להגיד לך... לכולנו יש את  הפנים...
ש לי הרגעים האלו!!! וסו"ס כי עפר אנחנו... סו"ס י

לא מתבייש להכניס את  נפש הבהמית... והיצר הרע
המחשבה הכי זרה לצדיק הכי גדול ברגעים הכי 

ל אמיתי עם עצמי... ואז אני מרגיש זזזזבגדולים... 
ודה ובדיוק אז מגיע עמלק!!! ועמלק עושה עב

כירורגית... עמלק אף פעם לא עושה טיפול 
הוא אף פעם לא נלחם בשני אנשים  בקבוצות...

יחד... ולמה לא?? כי עמלק הוא היחיד שיודע 
 !! הוא מגיע בדיוק ברגעים הכילהיכנס לחדר יחוד

מכוננים!!! ברגעים שה' מזמין חדר יחוד... ברגעים 
שאתה מוצא את עצמך לבד לבד מול רשת פתוחה 

 בוקר העייף הזה שאין ליע זה... זה קורה... בועוד רג
חברותא ואין לי כח ללמוד ואין לי מה להפסיד או 

שנשאר אחרון בתחנה בכל מיני צמתים  כל אחד
בשידוכים או ילדים  או לחילופין... אם זה בחיים...

או פרנסה שכולם מסודרים ורק אתה נשארת 
ה' סידר .. של הברוגז עם ה'. רגעהמאחור ואז מגיע 

ופה  ותי..את כולם ורק אותי הוא זנח... ה' שונא א
עמלק מגיח בעוצמה והוא מתחיל לזנב!!! הוא 
עושה עבודה שיטתית והוא משכנע אותך סופית 

 עד כמה ה' שונא אותך... 

של  המובהקים שים לב: אחד מסימני הזיהוי 
ם לא ידבר ח"ו סרה בה'... אף פע עמלק עמלק!!!

. הוא אף שה' חלילה לא טוב.. לך יגיד הוא לעולם לא
פעם לא ימעיט בכבוד התורה ובחשיבות 

תמיד יתמקד  היידישקייט... לעולם לא!!! עמלק
בך... כמה אתה רע... וכמה אתה לא מעניין את ה'... 

את נפשו לגרום לך לחשוב שאין לה' עמלק יחרף 
עסקים איתך... אתה לא מעניין אותו... ולא איכפת 

עמלק עסוק באחד משני  ים שלך...לו מהקשי
הדברים: או לסכסך אותך עם בורא עולם... או 

!! עמלק שה' לא "שם עליך..." קטן להוציא אותך
יודע שברגע שאתה מרגיש קטן... זהו... הלך לבורא 

 עולם הילד...  הלך על השידוך... 

אויב של ההואת זה עמלק עושה בשיטתיות!!! וזה ה
פרעה  לא ולא אחר!! אין היום זה האויב הדור שלנו!!

לא נלחם נגד  היום ולא אנטיוכוס... אף אחד
היידישקייט... אף אחד לא מפריע לך ללמוד גמ', 
משניות, קבלה, חסידות... היום כל המלחמה 

אתה לא שווה!! לעשות מתנקזת למקום אחד!!! 
 שעדיין לא יודע מה זה להרגיש זנב... מי אותך זנב!!!

שים  שבזבזתי מול המייל!! שלם דספיק לי ערב אחה
לא דברים אסורים... מול המייל  לא אינטרנט... לב:

הנקי שלי... אותו ערב הייתי עייף ומבולבל... לא 
כל חמש  הצלחתי לאסוף את עצמי ומצאתי את עצמי

הגיע משהו מעניין.. בסוף  הולך לבדוק האםדקות 
 אז הערב הרגשתי סמרטוט ריצפה... הרגשתי שוונץ...

הבנתי שזה היה ערב בחסות מלאה של עמלק!!! ואני 
 להתחיל לדמיין מעדיף להישאר כאן... אני לא רוצה

מה מרגיש מישהו שנסחף אחרי אינטרנט אפילו 
חסום... וכ"ש שלא חסום... אתה מבין טוב מאוד איזה 
זנב אתה מרגיש אז... והנה!!! זה מטה ההסברה של 

 עמלק!! 

נק זה עמלק שהציב לעצמו כל הדרך כל הב מי שמחייך
ממוקד  זנב והואמטרה אחת ויחידה לעשות ממך 

אין שום בעיה עם סדר  תבין: לעמלק   במטרה שלו!!
ן פורים ארבע שעות פלוס תפילה בחצות... אילימוד ב

כוללים עולם הישיבות וה עולם לו שום בעיה עם
ואני אגלה לך  מפוצצים עד אפס מקום בקול תורה...ש

.. עמלק מבחינה מסוימת אפילו מעודד אדרבה סוד:
זה אפילו משרת את הקמפיין  את ההמוניות הזו...
עעעעולם יש עעעעולם התורה ושלו!! אדרבה... יש 

 אבל מה אני!!! אני הקטן... לבד לבד... מה הישיבות...
אני שווה??? אני שוונץ!! אני גו'ק!! אני בורג 

ך ממערכת!! אני קטן... ואני לא צריך לספר ל
שהניסיונות והפיתויים שיש לי היום זה איפה שאף 
אחד לא נמצא... עעעויילם הישיבות לא עוזר לי כשאני 
לבד לבד בחדר... עולם התיירה והמערכת והמוסדות 
והציבור החרדי והממסד... כל אלו לא עוזרים לי 
כשאני נמצא לבד לבד במיטה והמחשבות הנוגות 

אני לא עומד בקצב  מתחילות לנקר... מה אני שווה...
החברתי... נשארתי מאחור... איך מצליחים להוציא 

 ישועה מה' בכח... 

ומה האמת??? האמת היא שאין עולם התיירה ואין 
עולם הישיב'ת... כולם נשארו מבחוץ... והיחיד שנמצא 
פה זה אבא שבשמים שרוצה רק אותי!!!! הוא לא 

 ... רואה אף אחד לידי!! הוא רוצה אותי בתור כלה

ותוך כדי עמלק נושף לי בעורף... עזוב... ה' לא צריך 
אותך... יש לו פה  מלא מלא חרדים... פרומערס... 

 בדיוק אתה חסר לו..?? עזוב... 

ופה!!! פה אבא שבשמים נזעק!! פה לראשונה הקב"ה 
 לא שוחק... 

עמלק הוא היחיד שנחשב אויב מר של ה'!!! שה' שונא 
 אותו... 

ם שנלחם נגד ה'... ה' נותן לו... ה' בשמי ולמה?? כי מי
ישחק... אבל כאן עמלק לא נלחם נגד ה'... עמלק 

סדרתי נלחם נגד המשפחה של ה'!! עמלק הוא מפרק 
המשפחה של ה'... עמלק לוקח עוד ילד של ה'  של

ומסביר לו כמה אבא לא מתגעגע אליך... כמה אתה 
אתה לא מעניין אותו... ואבא שבשמים בוכה: איפה 

 קובי שלי... נכון... כשלת בעווניך... אבל יש לך מושג
איזה כח יש לך... אתה ברגע אחד יכול לעשות סוויץ 

מפריד י כזה חיבוק אוהב... ועמלק דוגר וולקבל ממנ
עוד ילד ועוד ילד של ה' ממנו... ופה הקב"ה קפץ 

 עד שימחה זרעו של עמלק!!!  שבע... אין השם שלםונ

משמעות היא להכיר בגודל למחות את עמלק ה
להבין שאבא שבשמים רוצה אותי  החשיבות שלי!!

כלה שלו!! ולכן הוא מזמין מפגנים של נאמנות!! 
החתונה הסופית תהיה שם בעולם הבא... אבל 
כעת השידוך נמצא בתהליך של בניית אימון... ה' 
מצפה ממני לאימון! ה' מזמין אהבה!! ומה זה 

 איתו בלי תנאים!!! אהבה?? שאני מוכן להיות 

אהבת ה' זה לא לעמוד עם עיניים עצומות 
בדבקות גדולה ולהצליח להתרגש בתפילה 
ולהרגיש נפלא... זה במקרה הטוב להרגיש אהוב... 
אבל לאהוב את ה'... זה להסכים ללכת אחריו 

יתך!!! בנאמנות... להגיד לאבא שבשמים: אני א
 תי וביןאני אוהב אותך בכל מצב! בין אם תושיע או

אם לא... ואז!!! ברגע שאתה מבטא את זה עם כל 
 לא תאמין... הלב... אתה יודע מה אתה מרויח??

סליחה... מי אמר   מאוד: ההתשובה היא מפתיע
שאתה מרויח... בורא עולם מרויח!!! מה הוא 

ה' קיבל כלה כזו נפלאה!! כמה   אותך!!!מרויח?? 
 הוא חיכה שתסכים להינשא אליו ולהתייחד

ואם ח"ו תסרב... מי הפסיד?? שוב  רגע... איתו...
תשובה מפתיעה: הקב"ה כביכול הפסיד... את 

כן... אתה מסוגל לעכל כאלו  אותך!!!מי?? 
משפטים?? הנה לך מחיית עמלק!! זה מחיית 
עמלק!! לדעת שאני יכול להכניס לאבא שבשמים 
כלה!! ואני יכול באותה מידה לעשות שרירים 

מצטער... פתחי לי אחותי... ואין ואבא שבשמים 
 קול ואין קשב... 

רק מה? כשמסרים כאלו נכתבים בקיצור נמרץ 
בעלון חובבני כמו אז נדברו פתאום מתעוררים כל 

איך אפשר להגיד כאלו  מיני שאלות בסיסיות...
... אז מהיום להפסיק להתפלל? דברים?? רגע

בכל מצב וכבר  מהיום אני צריך ללכת אחרי ה'
אז זהו  ר לי לרצות שיתמלאו משאלות לבי??אסו

שלימה  ?? זו סוגיהרק מה שממש ממש לא!!
ואמנם אין הנחתום מעיד על  ומהותית ביותר!!

עיסתו... אבל מה אעשה שבשביל זה כתבתי ספר 
ושם  של הספר!!! הנושא וזה "ואהבת"שנקרא 

תשמע לי... עם יד על ונסגרים כל הפינות האלו... 
עומק לב לרכוש את הספר לך מ אני ממליץהלב 
 בינינו... זה מה שה' רוצה היום מאיתנו!!! ... כיהזה

לאחרונה הוצאתי ספר  אני אגיד את זה ככה:
ם בפז" על עסק התורה וב"ה יש "המסולאי

תועלת מהספר שקיבלו  טובות, יש כאלותגובות 
 אתהו הזה.. ותשמע לי... אם קראת את הספר הזה

השעה בדור שלנו זה ת חוב  סומך עלי... קצת
בספר "ואהבת"!!  דווקא סוג התכנים שנכתבו

יותר מכל נושא אחר... זה ספר שלם שמדבר על 
מה שהוזכר כאן על קצה המזלג.. שם!!! שם מחכה 

מי שמעניין אותו מה  לנו עיקר עבודת ה' בדורנו!!!
ה' באמת באמת רוצה מאיתנו בעת שכזו... זה 

ל קצה המזלג... אני הנקודות האלו שהוזכרו כאן ע
פה אז נדברו וכאן כי סו"ס יותר להרחיב  לא יכול

... אני עכ"פ יותר חובבנים הנושאים אמורים להיות
עומד פה כמו רוכל וממליץ לך בחום על הספר הזה 

על מה הבירה דולקת  כי הוא נוגע בלב הנקודה
 !! בימים אלו
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 מתחילים להתכונן לפסח... מוציאים את הגרביים והמשחקים בשורה...

ור... בבית משפחת אבייתר התחילו כבר להתכונן לקראת ההזאה... כן... לא התבלבלנו... אנחנו יודעים שהשבוע זה רק פרשת זכ
ואילו אתם בגלות מתחילים להיזכר בפרשת פרה רק אחרי פורים... אבל כשבית מדרש קיים צריך כבר לפני פורים להתחיל 
להתכונן... מילא לנקות את הבית מחמץ... נו... זה הסיפור הקטן... אבל אתה יודע מה זה לטהר בית שלם מטומאת מת?? זה 

וז' וגם טבילה... אל תשאל... האמת היא שהסיפור שלנו עצוב!!! עקרונית אנחנו  אינספור פריטים שצריכים לעבור הזאה ג'
משפחה של חברים.. .אבא שלנו תמיד היה אוכל חולין בטהרה... אני זוכר שאני ויענקי היינו חוזרים מהגן והיינו טובלים 

 במקווה... ואמא אפילו הייתה נותנת לנו את ההפרשת חלה לתת לשכנים...
ם אחד אבא קיבל החלטה שאין מנוס... מוכרחים לעבור להתגורר ליד סבא וסבתא הישישים... אבא שלנו הוא סמל אבל!!! יו

ודוגמא לכיבוד אב ואם במסירות עילאית... תכל'ס סבא וסבתא גרים בישוב רחוק שפעם הוא היה יותר פופולרי... עד שמצאו 
בו את המקום... וכל הדור המבוגר נשאר להתגורר שם את שארית ימיו... בו כמה בית הפרס... אל תשאל... ובקיצור: הצעירים עז

ותכל'ס... סבא וסבתא צריכים את העזרה שלנו... וההחלטה הייתה קשה אבל בלתי נמנעת!!! יום אחד עברנו דירה לשם... הכל 
... כמובן שהתרחקנו משמעותית יותר קטן... ציבור פחות תורני... אבל תמיד עיקר הטון החינוך שלנו הגיע מאבא וגם עכשיו

מירושלים עיר הקודש... אבל ההתרחקות הפיזית זו הבעיה הקטנה!!! כי הבעיה היותר גדולה שמהר מאוד התברר שאנחנו לא 
יכולים להמשיך לחיות כמו חברים שאוכלים חולין בטהרה... כי רוב הציבור כאן יהודים פשוטים... ובעיקר ישישים ויש מעט 

!!! ממילא באופן טבעי נוצר מצב שהכח אדם של חברא קדישא כאן די מצומצם... ומאידך הוא נצרך יותר מכל מאוד צעירים
)תבין: היום כשאומרים חברא מקום אחר... סו"ס יש פה יותר נפטרים... ולכן הרבה פעמים צריך את אבא בשביל חסד של אמת... 

ם בטהרה וקבורה וזהו... וחוץ מהם כולנו טמאי מתים וכולנו נושאים את המיטה בלי לחשוב קדישא... מתכוונים לצוות מאוד קטן של אנשים שמתעסקי

ממילא במצב  פעמיים, אבל פעם חברא קדישא זה כל מי שהסכים להתנדב להתקרב לאוהל המת ולישא אותו, ולכן צריך פה צוות הרבה יותר נרחב(
היטהר כל פעם מחדש על בסיס קבע זה מתיש לחלוטין ולא נותר הנוכחי אי אפשר ככה להמשיך לאכול חולין בטהרה... כי ל

לנו אלא לקבל באהבה גם את זה... אבל עכ"פ לקראת כל רגל אנחנו עושים אוורול של טהרה... מטהרים את כל הבית פיניש 
כל הבית טהור וזה מטומאת מת!!! ועולים לירושלים... ואז אחרי הרגל... כשאנחנו חוזרים מירושלים... כעת כולנו טהורים ו

פשוט תענוג... ואז אנחנו מסוקרנים כמה זמן זה יחזיק מעמד!!! כל יום שעובר ואנחנו עדיין יכולים להמשיך את ה"והשיאנו" 
אנחנו פשוט מאושרים... אז בשבועות האחרון זה... זה החזיק מעמד עד ראש חודש אב... זה היה נפלא!! היה ממש חדש ימינו 

 האחרון... כבר בט' בחשוון... נפטרו פה שני זקנים ביום אחד וכולנו אמרנו שלום לטהרה... כקדם. אבל בסוכות 
 כן... אבא לימד אותנו שעושים מה שצריך!!! לא מה שרוצים!!! וזו למעשה הטהרה הגדולה ביותר!!

--- 
ה למינימום... תחשוב: פעם!!! עכ"פ כעת אנחנו כבר מתחילים להתארגן... כמובן שעם השנים השתדרגנו!! למדנו לצמצם את ז

ברגע שהגיע ערב חג... היינו פשוט מוציאים את כככל ארון בגדים החוצה ושוטחים את כל הבגדים אחד אחד... תנסה לדמיין 
כמה מקום תופס כל הבגדים... כל גרב בנפרד, כל גופיה, כל גומיה, כל חגורה, כל נעל ישנה, כל סוודר, בגד יד, כפפה, גרטאל, 

ה, תנסה בעיני רוחך לשים אותם אחד אחד ליד השני... כן... ביום השלישי לספירת הטהרה צריך להזות עליהם אחד עניב
אחד!!! וחכה זה רק חלק מארון בגדים... ומה עם כל המשחקים... ומי מדבר על משחקי ילדים... ועוד פליימוביל... אל תשאל... 

ימוביל יש את ההגדרה בלומד'ס שלו, האם הוא נחשב ככלי בפני עצמו שהוא אתה יודע כמה לומד'ס יש בזה... לכל חלק פלי
צריך הזאה בפ"ע או שהוא חלק ממשהו... אבל אבא לא נכנס לזה.. .הוא ביקש מהילדים שישטחו את כל החלקים בשווה... כדי 

)רק ו... אני אזרוק אותו לפח... שבעל ההזאה יזה על ככככולם... ואבא הזהיר מראש: חלק של משחק שימצא אח"כ ולא היזו עלי

אבל עם השנים למדנו איך לתמרן... דבר  זה חסר לנו שאיזה בימבה קטנה של תינוק נשארה טמאה, ותשגע לנו את כל הבית ותטמא אותו כולו(
... ראשון: למדנו להיות מחושבים באביזרים של הבית!!! יש כאלו שמפוצצים את הבית שלהם בכל מיני פריטים... למה לא

בינינו... תעשה פעם סקר: כמה כוסות שימושיים בבית שלכם?? נניח שמונה... נו... תבדוק כמה כוסות יש לכם בבית?? לפחות 
... אותו דבר בחגורות ובגראטל ובשלייקעס ובמצעים... כל דבר יש לנו בשפע... למה לא... אבל ברגע שאתה קולט שכל דבר 20

 אז כבר חושבים פעמיים...  כזה הולך להיות ממוספר בהזאה!!!
ולכן אמא שלנו התחילה לגוון... וזה דווקא מאוד נחמד... היא חילקה את כל האביזרים של הבית לשני חלקים... חורף 
וקיף... לא רק בגדי חורף וקיץ... אלא גם כוסות ומשחקים וגרביים של קיץ בנפרד ושל חורף בנפרד... כך נוצר מצב שחצי 

לנו נמצאים כעת בבוידם... סגורים בחביות חרס ענקיות אטומות בצמיד פתיל... כך שהם לא מהכלים של הבית ש
נטמאים בכלל!!! וממילא מה שנותר לנו להזות ולטהר זה רק חצי מהאביזרים... וכולנו כבר מחכים לקיץ... שאז אמא 

.. שושי כבר מחכה לכוס תוריד את המשחקים האהובים ששיחקנו לפני חצי שנה ואנחנו כבר מתגעגעים אליהם.
המיוחדת שלה של הקיץ... יענקי מחכה כבר למימיה שמזכירה לו את הטיולים של הקיץ... ודודי מחכה לאופניים שאמא 
שמה בבוידם בדיוק ביום שאבא הלך ללוויה בחודש חשוון... בדיוק ירד גשם אז אמא שרה לדודי על הדרך "משיב הרוח 

שלום אופניים היום יורד גשם אז נשחק בבית..." והופ... הרימה את האופניים מהר לבוידם.. ומוריד הגשם... שלום גן העיר 
 סגרה אותו בצמיד פתיל לפני שתתחיל פה שרשרת הדבקה שתוך שעות ספורות כל הבית חוזר להיות טמא... 

תהליך של הזאה  אז בימים אלו אנחנו בהחלט עסוקים!! כל שבוע אנחנו מתרכזים בחדר אחר בבית שצריך לעבור
וטבילה... במקביל גם אנחנו התחלנו להיטהר בהדרגתיות... כן... זה בדיוק כמו בפסח... שמיום ליום טבעת ה'חנק' 
מתהדקת... שהחמץ נדחף לפינה יותר מצומצמת ויותר... עד שהוא יוצא מהבית... אז בימים אלו לאט לאט הטהרה הולכת 

ך להיטמא גם בימים אלו... אז בשבילו השארנו חדר אחד בבית עם צלחת אחת, וכובשת את הבית... ואם אבא ח"ו יצטר
כף ומזלג אחד, אביזרים מינימליים כדי שכבר לא ישאר לו הרבה מה לטהר ולהזות... אבל אל תרחמו עלינו!! טוב לנו... 

בוד הורים של אבא ה' אנחנו קרובים לסבא וסבתא וסועדים אותם ויודעים שזה מה שה' רוצה... חוץ מזה שבזכות כי
בירך אותנו כל שנה בעוד אח או אחות... ואז כשמגיע יום מלאות ללידה של אמא... אז כולנו עולים יחד עם אמא לירושלים 
להקריב קרבן יולדת... אנחנו משאירים את הבית טמא כמות שהוא!!! ואז אנחנו עולים אט אט לירושלים יחד עם אמא 

לשום מקום כי אנחנו צריכים בלאו הכי שבעה ימים תמימים מחוץ לבית כדי להיטהר... ואז  היולדת... אנחנו לא ממהרים
אנחנו מתעכבים בירושלים שבוע ימים... אוכלים מעשר שני... אוכלים מפריה ושבעים מטובה ומברכים עליה בקדושה 

ירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת ובטהרה... כך שאל תרחם עלינו... סו"ס כיבוד הורים זה מאלו הדברים שאדם אוכל פ
 לו לעולם הבא... אשרי העם שככה לו... 
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 בקרוב ממש
בית  )חושן(הסערה סביב הסמכות של 

 המשפט...
המדינה סוערת בשבועות האחרונים סביב 
הסמכות של בית המשפט העליון... כמה סמכות 
לתת להם וכמה לא... מי קובע פה... סו"ס יש דבר 
שנקרא משפט צדק!!!! משפט אמור להיות 
 צדק... ויש ויכוחים סוערים ביותר מה הצדק...

האם הצדק ככה או ככה... אנחנו בתור ימניים 
 הסמכות של מאוד נוטים להגיד שצריך למתן את

יש צד שני למטבע... אל בית המשפט... ותכל'ס... 
תשכח שכל הכנופיות הרצחניות ביותר התחילו 
מתנועה ימנית שלא היה מערכת משפט שהגנה על 
המיעוט ובלמה אותם... בקיצור: ברמת העקרון זו 

יה לא פשוטה בכלל...  זה שבמדינת ישראל כל סוג
אחד משוכנע בצד מסוים זה לא בגלל שהדברים 
באמת פשוטים אלא בגלל שמקום המשפט שם 
הרשע וסתם ככה כל אחד תקוע במצע המפלגה 

 שלו... 
ולמען האמת... איך באמת שביל הזהב בסמכות 

 המשפט???
התשובה היא: שאין!!! אין בכח בן תמותה להכריע 

כי מהו משפט אמת.. מסיבה אחת פשוטה: 
  המשפט לאלוקים הוא!!

זה כמו שנעלה שאלה לדיון: מי יקבל בבית שלי את 
החדר שיש בו את הספריה? האם הילד הזה או 

 הילדה הזו??? 
קדימה... משאל עם... בחירות... רוב העם אמר 
ככה... אבל המיעוט הנאור אמר אחרת... נו... מה 

 נעשה בסוף???
ותי... לא מעניין אותי לא רוב העם ולא המיעוט רב

הנאור... אני פה בעל הבית!!! זה הבית שלי!!! זה 
הדירת ארבע חדרים שלי... אני קניתי אותה... אני 
משלם עליה משכנתא... אתם יכולים לעמוד על 
הראש ולעשות לי הפגנות מול הבית... אני אחליט 

 מה יקרה בבית שלי... ואף אחד לא... 
ותו סיפור כאן: ברגע שאתה מבין שיש בורא א

עולם שהוא קונה הכל... ממילא אין בית משפט... 
לא שייך גם להכריע במשפט... המשפט לאלוקים 
הוא!! מה שהבוס מכריע זה האמת ותו לא!! אין 

 פה מה להבין... 
אבל כמובן... גם אחרי שבורא עולם החליט, הוא 

החלטות שהם מוסר בידיים של בית דין כל מיני 
 צריכים לקבל בחושן משפט!! 

 בפרשת השבוע אנחנו קוראים על החושן!!!! 
שמת לב לפרשה של חושן משפט?? יש שם 
הרבה הרבה פסוקים... מה כתוב שם "כל כך 
הרבה"?? כל הסיפור הוא איך לתלות את 

עם החושן!!! החושן הוא תלוי באויר!!! הוא קשור 
ואתה מבין כמה  שלשלאות מארבע כיוונים שלו...

שזה עדין... ברגע שיש לך מודעה שהיא תלויה 
בארבע זוויות... צריך דיוק מאוד מאוד גדול שזה 
יהיה ישר!!!! מספיק שאחת מהקצוות קצת 
 מתוחה מידי או רפויה מידי וזה כבר עומד עקום... 
ואם תשים לב כל אריכות הפסוקים בפרשת 

תות, החושן זה סביב שתי המשבצות, ושתי העבו
ושתי הטבעות, ושתי קצות, ושתי כתפות, ולמה?? 
כי זה בדיוק הנקודה הכ"כ עדינה של חושן 
המשפט!!!! בשביל להיות משפט צדק!!! אתה 
צריך לתפוס את כל הפינות בצורה שווה!! שלא 
יהיה יותר מידי ימין ולא יותר מידי שמאל... לא 
לרחם על העשיר בדין, אבל גם "דל לא תהדר 

." צריך דיוק מוחלט באיזון של המשפט!!! בריבו..
שכזה דבר רק בורא עולם יכול לתת את הקו 
המנחה!! רק ע"י הנהגת התורה או אורים 
ותומים... רק ככה אפשר לקבל הכרעה מדויקת 

 מהי הנהגת המשפט והצדק... 
 בקיצור: אין לנו שיור אלא התורה הזאת!!!!



“ 

 

 מה יותר גרוע מקצר חשמלי?? לא מחובר!!!!

ילדים היו יכולים לבא ש היה מנהג כזהלקראת המבחנים לישיב"ק כשהייתי בכיתה ח'... 
נות זו הייתה הזדמ ()האם זה קיים גם היום?? אני לא מעודכן...בישיבה כדי להתרשם...  התארח שבתל

 להתרשם ממנו... בקיצור: לד להתרשם מהישיבה וגם להנהלת הישיבהיבשביל ה גם
שבת  להתארח הגענו קבוצה עליזה של עשרה ילדים מאותה כיתהו התלהבנו מהרעיון.

שלנו והודיע לו  תקשר לרבהמנהל הישיבה ה מיד במוצאי שבתוהנה  ...באחת הישיב"ק
ה רוצ לא למבחן אני אפילו אצלנו בשבת... אף אחד מהילדים שהיוב בכעס!! אני לא מעוניין

זים איזה מעשי וונדלי קרה?? מה הם עשו?? מה ה' ישמור... הרבה שלי נבהל... ..אותםקבל ל
רבה ה ו בעניין...לא הילא...  ... אבל הםרע משהו הם לא עשו לא!! ענה לו המנהל: הם עשו??
לא אבל הוא " ...עשו שהוא כ"כ כועס בכל זאת ... מה הםמה לדלות פרטים... בכ"ז שלי ניסה

 מהכיתה שלנו אף אחד שאליבא דאמת מהרגע הראשון בקיצור: מה מתברר?? יצא ממנו..."
רות' כזה 'שי סו"ס היות ויש רק מה?? בצחוק... ללכת לאותה ישיבה... אפילו לא לא חשב לרגע

בא  . אמרנו יאלה,ובויש שם אוכל ט שזה יכול להיות מעניין של שבתות ישיבה, ושמענו
ובסלי  במבה עם ו חבורה מגובשת של עשרה ילדיםהגענ ן הברוןעל חשבו 'מחנה' נעשה
יינו אבל ה דווקא למדנו והתנהגנו יפה... היינו בתוך עצמנו... וכל השבת מצב רוח... והרבה

 עכשיו: אתה מבין לבד שמי שמגיע לישיבה... אוטונומיה נפרדת איזה כמו בתוך עצמנו
פרצוף טיפה  ...של אורח דפוס התנהגות אמור להיות לו איזשהו ..באמת בשביל להתרשם

יינו עליזים ה יוון!!לא היה בכ בכלל ואילו אנחנו?? זה בחשש... מדבר... כזה שקט בוחן... נבוך...
 להסתכל על הישיבה ועל הבחורים אפילו לרגע זכרנו מידי... פטפטנו להנאתנו... ולא

 בשבילשהל ישיבה... לראש של מנ רגע יכנסעכשיו: ת וכו' וכו'... ... אפילו לא כאילוולהתרשם
... להם פנסיון מלא לארח ילדים ולממןו לטרוחו היה מוכן להפוך עולמות הרישום הוא

 ולעשות לעצמם שבת נחמדה מה הוא רואה פה?? עשרה ילדים החליטו לרכוב עליו ותכל'ס
  זה מפוצץ!!!  ... איך הוא מרגיש?? זה מכעיס!!!!על חשבונו

לא היה  היינו קמים לשחרית. נו... הוא לאיפה...  לאמתנהגים  לו יצוייר שהיינו עכשיו תבין:
ד בא נגימים לישיבה.. וגם זה לא בטוח...שאנחנו לא מתאי ס... מקסימום הוא היה מסיקכוע

אבל זה לא  כמה שזה לא לעניין...משתולל ושובר איזה קיר גבס...  היה אפילו שילד אחד
לשכנע את הראש היה יכול  עוד הרבה שלי. לך תדע..מכעיס.. סו"ס זה משהו נקודתי!!! 

יצור: אם היינו בקישיבה... קח את הפרא אדם הזה... הוא עוד יתבגר ויעשה לך נחת... 
ת!! זה עדיין לא סיבה לכעוס עד כדי כך נקודתי בעיה זה עדיין היה ..מתנהגים לא יפה

  ולשבור את כל הכלים...
לא  בכלל זעקה שאנחנו  כל ההופעה שלנואבל ... בסדר התנהגנו ודווקא אבל ברגע שהגענו

לכו  ! כאן... זה כבר מכעיס! בקטע... לא בעניין... שאנחנו בכלל לא זוכרים בשביל מה אנחנו
 את הדלת... עליכם סגרתי כבר מפה... לא רוצה אף אחד מכם... גם אם תרצו... אני

 אני חושב שהנמשל מאוד ברור!!! עד כאן הסיפור... 
מה קרה פתאום שעם ישראל בסה"כ נהנו מסעודתו של  ון נשאלה השאלה:בפתח הגילי

אותו רשע וכבר יצא עליהם כזה קצף וחרון אף?? איך אפשר לצפות כאלו דברים מראש?? 
איך ניתן לזהות מראש שכזה מעשה תמים עלול להתקבל בשמים בחומרה ולבה רותחת 

  שכזו??
 הקב"ה הנקודה...יכול להמחיש את יפור הזה אני חושב שהס אז הנה!!! הנה הדוגמא הזו...

נהג... הוראות איך להתנהג יפה... ה' מלמד אותנו איך יהודי אמור להתו מצוות נתן לנו תרי"ג
.. או"ח יו"ד, אבה"ז וחו"מ.שו"ע הואחרי כל  אבל אסור לשכוח שאחרי כל התרי"ג מצוות...

 ... הגותיש משהו מעבר להתנש אנחנו אמורים לקלוט בסופו של דבר
 !!!מעבר סו"ס יש פה בורא עולם שהוא ברא עולם והוא רוצה פה משהו!!!! הוא חותר למשהו

 מעבר לאוכל כשר וזהירות בכל חלקי השו"ע...
כי יפה!! אבל זה לא מספיק..  מאוד התנהגנודווקא זה כמו שהיינו שם בשבת בישיבה ו

 ...ה... ואם בכל זאת באנו לכאןביל להתנהג יפה אפשר גם להישאר בבית ולהתנהג שם יפשב
ואנחנו אמורים לשתף פעולה מינימלית  מאיתנו משהו מעבר להתנהגות!!! פה כנראה רוצים

ל ... לאכויפה גם אחרי שאנו כאן בעולמו של ה' ומשתדלים להתנהגעל אותו משקל:   בזה...
 ה' רוצה פה סו"ס לא בשביל זה אתה פה! ...חמורות אוכל כשר למהדרין ולא לעבור עבירות

ו ה' רוצה אותי!!! רוצה שאני אהיה שלו!! שבראנ משהו מעבר להתנהגות הבסיסית!!! מה.??
ם ונהנים מהסעודה של אחשוורוש שיושב עם בגדי וברגע שעם ישראל יושבי  לכבודו!!!

 נחנואת בנין בית המקדש... וא סופית ?? את ההחלטה לקבורהוא חוגג את מהו... כהונה וחוגג
 כשר... אוכל מתנהגים יפה... אוכלים תתפים בסעודה שכזו... ולא סתם... אלא עודעוד מש

יבדה קוב"ה כועס ואומר: הבת זוג א איום ונורא!!! פה הכעס היה  יושבים ונהנים ומבלים...
  אתם לא קשורים אלי...  אתם לא בעניין...עניין בי... לא מעניין אותה... 

נבלות אכילת ב כשיל את כלל ישראללה ניח מצליחנ אחשוורוש היה אם שתבין:ושוב: 
ו נו נו... נ יש פה ילד שהשתולל... יש פה פירצה... זה לא היה כ"כ נורא!! כי נכון... וטרפות...

 חנו יושבים בסעודה של אחשוורושאבל ברגע שאנמגיע לו עונש.. אבל עדיין זה נקודתי!! 
זה כבר ... פה מה הבעיה לא מבינים עודו ונהנים מאדם שמטמא את כלי בית המקדש הערל

  אתה לא בקטע... הרעיון!! זה ניתוק מכל חוסר חיבור!!!
 פה הבוס מודיע... כל טוב... אני שובר את כל הכלים... לא עשינו עסק... 

 !!!אבל זו עובדה אני מדגיש: זה אבסורד! !!!בלתי נמנעאבל  מפחיד יוצא מכאן אבסורד  ---
גם  חמורים לא פחות... אבל האיסורים הגמורים הם אמנם דווקאהאבסורד הוא: שלפעמים 

ור באופן יותר ממה שהם... לעומת זאת: דווקא מה שלא אס חמורים הם לא לא יותר!!!
לממדים  בטעות סיכון להתפתחב בקבוצת הוא לא אסור... דווקא בגלל שזהרשמי... 

בא ניקח דוגמא מאוד  עולם... החרון אף הכי גדול ב את שעלולים להביא ונוראים מפלצתיים
 בפרק היה קורא זו משנה מפורשת)... איסור גמורבר על ומי שמדבר באמצע ברכות ק"ש ע מוכרת:

  דבר בחזרת הש"ץ... זה איסור גמור??מי שמלעומת זאת  (ודינא דגמ' שבין הפרקים אסור להפסיק...
תחשוב רגע...  כי ...זרת הש"ץלדבר בח איסור גמורלא!!! אליבא דאמת אין  לא תאמין!! אבל

לדבר זה הפסק... מילא למנין ... הוא כעת באמצע הברכה ומילא הש"ץ עצמו)למה שזה יהיה אסור??  בעצם
אבל אם כבר יש פה חובת ציבור של חזרה.. ם צריכים לשמוע כדי שיתקיים כאן מצומצם של עשרה אנשים... נו... ה

 !!!דווקאלמרבה האבסורד ו (זה לא אמור להיות איסור גמור!! ..בל"ה ציבור ואני יושב כאן ורוצה לדבר.

מדבר בחזרת דווקא מי ששנוצר מצב אבסורדי  בגלל שזה לא איסור גמור... דווקא
מה ההיגיון בזה? יציבא בארעא וגיורא בשמי  מה קרה??  גדול עוונו מנשא!!! הש"ץ 

 והיות עבר על איסור!!שמי שמדבר בין ישתבח ליוצר...  התשובה היא: שמיא ? ! ?
עבירות הוא ירא מ אותו מעורכי המלחמה... נוציא אנחנו יש לו עבירה רשמית!!ו

אבל מי שמדבר בחזרת הש"ץ... היות וזה לא לגמרי אסור... אז  כי זה אסור... שבידו
כמה  תנסה לדמייןכעת  ? ! ? אין בעיה... לא נגרש אותו...ש נעשה...ש אתה רוצה מה

מה היה לדבר בחזרת הש"ץ...  בעיה תאר לעצמך שהחלטנו שאין ..צעדים קדימה.
נטיה אחת לצ'לו בית הכנסת היה הופךרק מתחיל חזרת הש"ץ וכל  הש"ץ קורה??

מנייעסים על הפוליטיקה  גדולה... אתה נכנס ואתה רואה התגודדויות של חבר'ה
 צליח לשמועמעניין... ואאוף אני לא מ והנה... חצקל אומר שם משהו האחרונה...

ה מרעיש ומפריע לי לשמוע... מי זה שם שמרעיש?? מישהו שם מקדימ... אותו
 ה... זה חזרת הש"ץ... אאאה... זה השליח ציבור... אאאא

הוא מפריע לי  קצת יותר בשקט!!! שיעשה תגיד לש"ץההלו... תעשה טובה... לך 
לדבר בחזרת ופשי אם היה מותר ח בדיוק ככה!! זה מה שהיה קורהכן...  לשמוע...
שיום אחד ה' היה דופק דפיקה אדירה על השלחן בכעס  מה שהיה קורה זההש"ץ... 

עצור ושואל... "האם אב אני איה כבודי ואם אדון אני איה מוראי..." האם זה בית 
שלי או מאורת פריצים שלכם... ואז דם ואש ותמרות עשן היו מקנאים על חילול 

  ול עוונו מנשא"??"גדלמה מי שמדבר בחזרת הש"ץ  עכשיו אתה מבין   ביתו...
 הזה כמו הילד מקסימום היית מילא היית נכשל ומדבר באמצע ברכת יוצר אור...

ת לישיבה!! מקסימום תקבלישיבה... מקסימום יוחלט שלא היפה ב לאשהתנהג 
 תתופעה נקודתי עדיין זו לא מכעיס... עדיין מעורכי המלחמה... אבל זה יחזירו אותך

לפטפט וכל  מתחילים ברגע שמותר לדבר בחזרת הש"ץ ואז כולםאבל  ...כירורגית
מגיע שואה  ואז יש כבר חילול ה' כאן  הבית הכנסת נהפך להפקרות אחת גדולה
בקדושת ביותר הזלזול המחפיר הבנת??  של חרון אף על חילול כבוד בית הכנסת...

שם  ...יםלא לגמרי אסור םים שהדברהמסוג  בית הכנסת עלול להתפתח דווקא
וכל ערך רוחני מכל  עלול להתפתח קן צרעות שעלול לרוקן את הבית כנסת

נקודתית  ואגב: אם כבר הגענו לכאן... אז אולי זו הזדמנות להעיר  שלו.. הפנימיות
שלא לדבר בחזרת הש"ץ והפכו את זה להלכה למשה  שיש כאלו שלקחו את זה

ן מיוחד דווקא בחזרת הש"ץ שמי שמדבר אז... אז מסיני חדשה!! כאילו יש איזה די
שעומד  תהכללי בין את הלומד'סמותר לבן תורה לה אז זהו שלא!!!ה' ישמור... 

 מאחורי זה... זה לא דין בחזרת הש"ץ... 
עלול לרוקן אלא מאי?? זה דין בכל שטח אפור שדווקא בגלל העירפול שלו הוא 

להרבה תכנים אחרים... החל מכל מיני  ומכאן יש להקישאת כבוד ה' מתוכנו!!! 
החלטות שמתקבלות בבית המדרש שמטרתם להאדיר את שמנו וזה "לא לגמרי 
מתואם" עם כבוד ה' ורצונו יתברך וד"ל... לפעמים מדובר בדברים מאוד נורמליים... 
סו"ס בכל מועדון חברתי יש זכות לציבור כל מיני נורמות לפי הסגנון המקובל כאן... 

מועדון אין שום בעיה!! אבל ברגע שאתה קורא לזה בית ה' ואתה עוד מנפנף בתור 
שהו פה תוהה: מישהו פה חושב עלי?? מיקצת בזה... בורא עולם לפעמים מגיע ו

 ההתנהלות שלכם?? ודי בזה... גם מזוהה עם  ניסה לחשוב האם ה'
בבית או  בשמחות סכנה גם זו הסיבה שישעכ"פ נחזור לעניינינו... באופן כללי 

אם בחדר תה נכשלים פה  ירה מיוחדת מקטרוג... למה?? כיוצריך שמ ...המשתה
עדיין זה חטא נקודתי!! אבל כשיושבים  ... למרות שזה עוון חמור אבלושם בלשה"ר
יותר  פה יש סכנה את ה'... נכנסים למין פריקת עול ושוכחים לגמריה ובבית המשת

ו משתה אף אחד לא נכשל בחטא רשמי... אבל כל ההולך יתכן שדווקא באות)עמוקה!!! הבנת?? 
  מזה צריך להיזהר הכי הרבה!(ילך המופקר... עלול להציף פה חלל!!! חלל שנקרא חילול ה'... ו

זה גם הסיפור של שנאת חינם... שכולנו יודעים שעל שנאת חינם נחרב בית  ---
 להתחזקראה כמה צריך לומד מכאן הוי... תקטן שהראש הוכאן שוב מגיע המקדש... 

עדיין  זו נכשל בשנאת ישראליהודי ש לא זו הנקודה!!! אבל לא!באהבת ישראל... 
ברגע שהקב"ה  כן?? רק מה זה עדיין לא סיבה לחורבן ביהמ"ק.. בעיה נקודתית!

 לעשות נחת רוח לה'!!רצוננו : שניהם מכריזים באופן מוצהררואה שתי קהילות!!! ש
אבא  זה את זה... ומחרפים ומגדפים אחד על השני וץזורקים בועל הדרך הם 

 שבשמים מופיע בכעס ואומר: שקרנים!!! אף אחד מכם לא חושב עלי... אף אחד
איכפת  באמת לעשות לי נחת רוח... כי אם מישהו מכם היה לו באמת לא רוצה מכם

ם וא זה רק מצער אותי... הילד השני שלישלשפוך בוץ על  . הוא היה מביןממני..
אה...  אתם לא מבינים את זו הוכחה שאתם בכלל לא איתי ולא איכפת לכם ממני...

ולכן  ..בשבילכם ולא בשבילי. פתחתם את זההרי סו"ס יש לכם פה ביהמ"ד?? לא... 
אם כלל ישראל  חוסר עניין!!על  על זה!! על זה נחרב בית המקדש!!!תלכו מפה... 

תמיד  קרבן יש ו חמורות. נו. על זהאפיל עבירות נקודתיות היו נכשלים בשלל
אנחנו  לא בעניין.ו בכלל שאנ שהכריז הייתה סימפטום אבל השנאת חינם שמכפר
  וכיות שלנו... על זה חרב עירנו ושמם בית מקדשנו!!!באנ נטו עסוקים

בקיצור: הסוגיה הזו רחבה קצת יותר ממאמר אחד... אבל מה שבטוח: הגדרה אחת 
פעם צריך לעצור ולשאול: רגע רגע... איפה בורא עולם כן יצאה מכאן: שמידי 

 נמצא?? האם הוא פה?? אז איפה בדיוק??
ובפרט בתחומים רוחניים!!! כמו מוסדות ורישומים, ובניינים ומפעלים תורניים וכו' 
וכו' שלפעמים צועדים מידי קדימה... ולא יזיק אם מידי פעם תשאל השאלה: רגע... 

?? האם בורא עולם קשור פה לסיפור...?? איפה בדיוק... זה מתואם עם בורא עולם
מרוב שההההכל אצלם לשם כי... כי לפעמים ישנם הפתעות!!! ישנם אנשים ש

צריך לדעת שאם  קיצור:בשמים... לפעמים כבר כמעט "לא נשאר מקום" בשמים... 
 וחילול שבת... זה שבורא עולם נכנסיש דבר יותר חמור מאכילת נבלות וטרפות 

 לרגע מישהו פה סליחה... שואל:ה' ו למקום תורני שכל עניינו כבוד שמים יום אחד
האם מישהו חושב לרגע מה  מה רצוני? ברצינות לרגע מישהו פה חשבחושב עלי?? 

האייבישטער רוצה כאן? וכשזה לא ככה... עדיף ללכת לצידי הדרכים... ולא ליהנות 
  מאחשוורוש שלבוש בבגדי כהונה...
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  מקור שי"ח

  משנכנס אדר מרבים בשמחה  
הביא מהגמ' להרבות בשמחה בחודש (סי' תרפ"ו סק"ח) הנה במ"ב 

ישתה מעט יין אדר אבל לא פירש כיצד ואמר רבינו זצללה"ה ש
, [ובס' דרך שיחה ח"א ס"פ מקץ כתב שכן נהג להרבות שמחה

טעם הי' פ(תענית כ"ט א') ברש"י הקה"י], עוד שמעתי מרבינו דהנה 
 הזי ימי נסים היו לישראל פורים ופסח. ולפ: בשמחהמרבין ש

, )סי' תרפ"ה סק"ח(בא"ר  ן כתבוכ .האף בניסן שפיר מזלייוצא ש
ונ"ל דניסן הוא כאדר, שהרי פרש"י משנכנס אדר ימי נסים וז"ל: 

היה לישראל פורים ופסח. וזה נ"ל כוונת רש"י, דמה דאמר 
נימא נמי משנכנס משנכנס אדר כוונתו נמי אניסן, דקשה לרש"י 

  , עכת"ד ודברי רבינו זצללה"ה.ניסן, לכן פירש דבאמת כן כוונתו
עיקר הנס היה בימי הפסח כי שכתב ד) אסתר(סוף אלשיך ועי' ב

אז תלו את המן ואת בניו ויתהפכו הכתבים מרעה אל טובה, 
והלא אז הם ימי שמחה כי פסח הוא לה', ולמה נחדש עוד ימים 

ם אשר נחו בהם היהודים שהוא באדר, אחרים, לזה אמר כימי
כי אחר כל הנעשה בפסח לא סר מעליהם אימת מות עד עד 
הגיעו ימים אשר היו באגרות ראשונות, כי כתב אשר וכו' אין 
להשיב, וזהו אומרו כימים אשר נחו בהם וכו' והחדש אשר נהפך 
וכו' למעט חדש ניסן, כי עדיין לא נחו וגם אינו החדש אשר 

והחדש  )ב"כ(פ"ט פורבינו בטעמא דקרא עה"פ  , עכ"ל.נהפך וכו'
שהרי  ,דבאמת הי' מזל רע לישראל בחדש זהכתב אשר נהפך 

 ,ולכן יצא הפור על יום זה ,באמת מן השמים הסכימו לגזרה
וזה עיקר הנס ולכך  ,והקב"ה ברחמיו הפך טבע החדש לטובתינו

  .הפייט כי פור המן נהפך לפורינו אמרשהו נקרא ע"ש הפור, וז
***  

  
ככלות השנה לסילוקו של צדיק הראני ידידי הרה"ג ר' רפאל 
אוחיון שליט"א דבר פלא בספרן של צדיקים, פרי ביכוריו של 

בט"ו באדר נפנין ב"ד (סי' ה' ס"ד, עמ' פ"ח) רבינו, ספר נחל איתן 
לראות אם צריך לצאת למדוד ואם היתה שנה מעוברת באדר 

וכו', והוא לפי גירסא אחת בירו', והטעם פירש רבינו שם השני 
. וע"ש מה שביאר בזה. כדי שתכלה שנה עם עונשי'ע"פ המאירי 

עמד רבי צדוק על מעלות ') ג א"יומא כ(ונסיים בדברי הגמ' 
הרי הוא אומר כי ימצא  ,ת ישראל שמעואחינו בי :האולם ואמר

אנו על מי להביא עגלה  ,חלל באדמה ויצאו זקניך ושפטיך
! תנצב"ה. געו כל העם בבכיה ? על העיר או על העזרות ,ערופה

  הכ"מ שלמה אריה רוזנברג ב"ר ברכה רבקההרבנית א"מ מדור זה מוקדש לע"נ 

  

  

  

  

  

  


  

  

  
  

  

 תצוהפרשת  509 'גיליון מס
 אחת עשרה שנה פ"גתש

 

 רבן של ישראל   לעילוי נשמת
   שמריהו יוסף חייםמרן שר התורה רבינו רבי 

 זצוק"ל   יעקב ישראלבן רבינו מרן 
   ע"ה פעשא מריםשנולד שנו"מ מרת הרבנית 

 שרה פעשא בןחיים ברוך ולזכות 
 לברכה והצלחה בכל הענינים  

 תנצב"ה

1-800-22-36-36 ועד הרבנים 
לעניני צדקה בארה"ק

בפורים לקראת יום ההילולא

תֹו ָקׁשָ ְנַקֵיים ּבַ בס"ד ערב פורים 
הריני ממנה את ועד הרבנים

לעניני צדקה בארה"ק לשלוחי דידן 
לקיים מצות מתנות לאביונים
באופן מהודר ביום הפורים,
וכן ראוי לכל אחד לנהוג

חיים קניבסקי

תוֹ ָקׁשָ במ_לאות השנה - ְנ_ַקֵיים ּבַ
של אבינו רועינו מרן רשכבה"ג שר התורה רבי חיים _קניבסקי זצוק"ל

     נשיא ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק

1-800-22-36-36 ועד הרבנים 
לעניני צדקה בארה"ק

בפורים לקראת יום ההילולא

תֹו ָקׁשָ ְנַקֵיים ּבַ בס"ד ערב פורים 
הריני ממנה את ועד הרבנים

לעניני צדקה בארה"ק לשלוחי דידן 
לקיים מצות מתנות לאביונים
באופן מהודר ביום הפורים,
וכן ראוי לכל אחד לנהוג
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תוֹ ָקׁשָ במ_לאות השנה - ְנ_ַקֵיים ּבַ
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ישן על השולחן
כי היה מגיע  זצ"ל  רבינו, שהכיר טוב את הגרמ"י  סיפר 
הרבה לרבו מרן החזון איש, ופעם אחת כשנשאל רבינו 
משה  כשרבי  זוכר  הנני  נענה:  שולחן,  על  לטפס  בענין 
ושעת  איש,  החזון  אל  מירושלים  מגיע  היה  ז"ל  יהושע 
הערב התאחרה ולא היה לו אפשרות לשוב הביתה, היה 
נשאר ללון בביתו, והיה יושן על השולחן בחדר ששימש 

כבית כנסת של החזון איש...

גדולי ירושלים
על הערכתו של החזון איש כלפי הרמי"ל הוסיף רבינו: 

ברים  חיים  רבי  נוספים,  ירושלמים  אברכים  ושני  הוא 
קרובות  לעיתים  מגיעים  היו  זצ"ל,  שפירא  יהודה  ורבי 
מירושלים אל החזון איש, פעם שאלתי את החזון איש, 

מי הם, והשיב ''אלו גדולי ירושלים''.

מרן החזון איש ובימין חבוש 
בשטריימל – הגרמ"י לנדא

מאריכין לו ימיו ושנותיו
סח רבינו, שפעם התאונן הרמ"י לפני רבינו ואמר לו שהיות 
מידי שבוע אל  נוסע כמעט  בירושלים שהוא  והתפרסם 
החזון איש, הרבה שולחים אותו שאלות ובקשות לגדול 
ביטול  והרבה  רבה  בזה טירחה  ויש  – החזון איש,  הדור 
ימיו  מאריכין  חסד  בשביל  איש:  החזון  לו  ענה  תורה, 
לימודו  ישלים בזה את  ובזמן שנוסף  ושנותיו של אדם, 

)א"ה, ועין מעשה איש חלק ד' עמוד י"ג בנוסח אחר(.

להלביש קטנה בצניעות
כתב רבינו בשונה הלכות )סימן ע"ה דין י'( קטנה מבת 
נגד מקומות המגולים שבה,  לקרות  אסור  ואילך  שלוש 

ובחזון איש כתב דאין כאן שיעור בשנים אלא כל שאין 
דעתן של בני אדם להרהר עליהם מחמת קטנותם מותר.

ואמר רבינו ששאל  את החזון איש עד איזה גיל אין בני 
אדם מהרהרים, וענה עד בת שבע בערך, והוסיף רבינו את 
ששמע מרבי משה יהושע לנדא, שמרן החזון איש אמר 

בצניעות,  ילדה  להלביש  שיש  לו 
מגיל  ארוכות  גרביים  ושתלבש 
שלוש מטעם חינוך, והוסיף הרמי"ל 
שאפילו  לו  אמר  איש  שהחזון 
יש  ארוכות  גרביים  שלובשות 
שאורכה  בשמלה  אותם  להלביש 
רבינו  )אורחות  מהברך  יותר  תהיה 

חלק א' הלכות ק"ש עמוד ק'(.

הגרמ"י לנדא זצ"ל

ָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות על גדולי הדורות 
עובדות חדשות ונדירות מפי רבינו מרן זצוק"ל!

מדור ָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות - לשבועות הבאים בעזה”י
הגאון רבי שמואל גריינמן )י"ג אדר א' תשי"ז( מרן הגר"מ פיינשטין בעל אגרות משה )י"ג אד"ב תשמ"ו(

הגאון רבי מאיר קרליץ )ט"ו אדר תשט"ו( הגר"י שפירא זצ"ל מראשי כולל חזון איש )חוה"מ פסח(

נשמח לקבל מקוראינו הנאמנים מסמכים, תמונות, עובדות ומעשיות הקשורים להנ”ל

הגאון רבי משה יהושע לנדא זצ"ל )נלב"ע ה' אדר תש"מ(

הסודות
של רשב"ם 23

נחשפים

בספר מושקע וייחודי 
המכיל מאות עמודי כרומו, 
נחשפים צפונות מחייו של 
מרן שר התורה זצוק"ל, 
כפי אשר חשף בפני נאמן 
ביתו הגאון רבי שמואל 
דוד פריעדמאן שליט"א 
 בעל 'שדה צופים' 
בשיחות נדירות

להשיג בחנויות הספרים המובחרות

בס"ד

02-5377098 yessodi@gmail.com

המתנה המושלמת 

למלמדים, עובדים 

 וידידים כמשלוח
מנות

ְלוֹחַ סְפִָרים:
ׁ
ְִנש ו


