
 

 

  
הביאני המל  – נאמר בשיר השירי�  � איתא במדרש יקרא אל משה (א', א')ו

מכא� אמרו כל תלמיד חכ� שאי� בו  �חדריו, זה משה, שנאמר ויקרא אל משה 
דעה נבלה טובה ממנו, תדע ל שכ� הוא, צא ולמד ממשה אבי החכמה, אבי 

ציא את ישראל ממצרי�, ונעשו נסי� על ידו, נפלאות באר� ח�, הנביאי�, שהו
ונוראות על י� סו�, ועלה לשמי מרו�, והוריד התורה, ונתעסק במלאכת 

  .קרא לו, שנאמר ויקרא אל משההמשכ�, ואעפ''כ לא נכנס לפני� עד ש
  

ידע שהקב''ה רבינו, שאע''פ ש של משה והיראת שמי� וותיהענ נראה מכא�
, כדי ליכנס בה לשמוע דבר ה', לא נכנס מצוה לו להתעסק במלאכת המשכ�

שנאמר  היפ הנהגה זו, ימ''ש מצינו בעמלק והנה. שהקב''ה קרא לו לפני� עד
'� פי' הרמב' – מלחמה לה' בעמלק מדר דר  יד על כס קהשמות, י''ז, ט''ז) כי (

שמדת הדי� של מעלה תהי' בו למחותו לעול� מדור דור, וטע� העונש שנענש 
גזו� (שמות, ט''ו, י''ד) בעבור כי כל העמי� שמעו וירעמלק יותר מכל העמי�, 
הש�, ולכ� אמר בו , ועמלק בא ממרחק כמתגבר על מפני פחד ה' ומהדר גאונו

  ולא ירא אלקי�.  י''ח)(דברי�, כ''ה, 
  

 ,שאר אומות העול�לק הי' חלוק משאר אומות העול�, שעמ –  ביתר ביאור
, וירגזו� לישראל, נפל פחד ה' עליה� ו הנסי� הגדולי� שהקב''ה עשהמעשכש

, שאי� לו שו� יראת בנ''ימלחמה כנגד  אדרבה עשה ,לא נתפחדאבל עמלק 
, עיקר יסודו של עמלק וזה) ולא ירא אלקי�, דכ''ה, י''ח כמ''ש (דברי�, ,שמי�

כוונת הפסוק (דברי�, כ''ה, י''ח) ואתה עי�  ולפ''ז י''לבה' ובתורתו. להכחיש 
סו� הפסוק ''ולא ירא אלקי�'' לא קאי על פרש''י ש, שולא ירא אלקי� ,ויגע
שיי דבר כזה שאומה הול עמלק, וזהו כדברינו הנ''ל, דאי , רק על בנ''י

הטע�  ,עי� ויגע הי'ו ,כנגד בנ''י שיצאו אז ממצרי�, בלי שו� רחמנותלהלח� 
 הוא כיו� שלא ירא אלקי�, ומטע� זה יש להלח� כנגד� לעול�, וכמו שבאדר

ע''י ל מחיית עמלק תקיי� מצוה זו שי בחודש זהשהי' נפילת המ�, אנו מקוי� 
    אכי''ר.  במהרה בימינו ביאת גואל צדק

  
שמלחמת עמלק לא הי' לו שו�  וי''ל עוד עפ''י דברי המלבי''� (פרשת כי תצא)

� ממלכה בממלכה, שכל עורכי סיבה מהסיבות שבעבורה ילחמו ע� בע
שילח� על אר�  א)מלחמות יהי' לאחד מחמש סיבות, וכול� לא היו פה. 

א�  ב)אז באר� נושב.  ת גבולו, וזה הי' בדר, כי לא הי'שהו, ולהרחיב אלכב
ב אל גבול ארצו, שהוא ירא פ� יירש את ארצו, כמלחמת סיחו� ועוג, וזה הי' קרי

והתגרו בו, מוכרח הוא להלח�  א� עשו מלחמה עמו ג) בצאת� ממצרי�.
להראות  ד), אבל הוא קר בדר, דר מקרה, ולא הי' שו� ריב ביניה�. עמה�

א ויזנב ב כל הנחשלי� אחרי, ואז ילח� פני� אל פני�, והוכחו וגבורתו, 
בעבוד הדת, שחושב שימצא ח� בעיני אלהיו, א� יכחד  ה). תה עי� ויגעוא

הבלתי מאמיני� בו, אבל הוא ''ולא ירא אלקי�'' היינו את אלקי ישראל לא 
אמת כידוע, ורק לא בירא, ואלהי העמי� הלא כול� יעבדוהו רק לפני�, ו

הסיבה העצמית למחלמה זו היתה הכפירה באלקי�, באשר אז שמעו עמי� 
ירגזו�, וכל העמי� האמינו בנפלאותיו אשר עשה בי� ובמצרי�, והוא הקשיח 

ת ה' תבל, שאי� ביכול ילבו מיראת ה', ויאמר לא הוא, ורצה להראות לכל יושב
להושיע� מידו, ושכל הנסי� ה� מעשה להט וחכמת משה, ולכ� לא עמדו בפניו 

   באשר הוא אצטגני� גדול ובקי בכשפי�, ולפ''ז הי' עיקר מלחמתו נגד ה'. 
  

כלפי  �הי' חות מילת� של ישראל, וזורק מלקשע (מובא ברש''י) אמרו חז''לוכ� 
שמלחמת  'פ שנראהאע' –  ביתר ביאור מעלה ואמר בזו בחרת, טול מה שבחרת.

יוב�  כנגד ישראל, אבל ממעשיו ותחבולותיו מה שזינב כל הנחשלי� עמלק הוא
       ד ה'. כנג שאיננו כ�, שעיקר מלחמתו הוא

  
היינו , דר דורומלחמה לה' בעמלק מד שמות, י''ז, ט''ז)(הפסוק  י''ל ולפ''ז

היתה לא לחמדת שלל, ולא להנצל מאיזה העקה  כיו� שמלחמת עמלק לא
והיזק, ג� לא לבקשת תפארת או חיזוק דתו, רק נלח� מלחמותיו על ה' ועל 

לכ�  נשאר לדורות, צמייודבר ע , לא מקריית,עצמייתשנאה משיחו, א''כ היא לו 
  תמש לבניו אחריו מדור דור. היא 

  
, והיינו כיו� אד� מוריש קנס לבניואי�  –  ד עפ''י מליצת הש''סוי''ל עו

אינו ממונו בעצ�, רק במקרה, והמקרה לא יורק מכלי לכלי,  תשלומי� הקנסש

 – , ומטע� זה אמר השי''ת אחריו ברית עול� ולו ולזרע הי' ,אבל הדבר העצמיי
ה� ליראה אותי, כלומר שיכוונו ליראה אותו ית' בעצ�, ית� והי' לבב� זה למי 

 לה� ולבניה� עד עול�, כי א''א ייטב למע�  – לא מיראת עונש, אז יהי' נמש
  זולת כשייראו אותו ית' בעצ�. (יד ה') ,טב ג� לבניה�שיי

  
שמו ממוכ�, שהי' מוכ� תנא ממוכ� זה המ�, ולמה נקרא  )י''באיתא במגילה (ב) 

בתחלת המגילה  למה נרמז כא� צ''עי עומד להיות תלוי. ''שפר – לפורעניות 
ר' אברה� אהר� יודעלאווי� זצ''ל (יד  הגדול הגאו�הלא אי� זה מקומו. מפלתו, 
ישנו איש  ,הוא, כי בכל משפטי הערכאות של העמי�שכוונת הגמ'  ה') תי'

שעומד מצד המלוכה שלא יקלו במשפט, ולזאת דר איש הזה להגדיל אשמת 
 ,עו שיצא חייב בדינו, ולכ� יתכ� כי זה הי' משרת המ�האיש הנשפט ולהרשי

שהי' עומד מצד הממשלה תמיד להרשיע ולחייב את הנפש, וזהו שהי' מוכ� 
לפורענות, דהיינו כי ממשלתו ומשרתו הי' להרשיע ולחייב, ולכ� ויאמר ממוכ� 
לא על המל עותה ושתי, ואי� ביד המל לזכותה, ולזאת אמר ממוכ� כיוע� 

ר המל יחזיק במעוזו כי הוא המל ומלכותו בלתי מוגבלת, לזאת חכ�, אש
יצא דבר מלכות מלפניו, ולא כמו שהי' עד הנה, שלא הי' רשות להמל לשפוט 
או לתק� דבר בעצמו, א� לא עפ''י השרי� ויועצי המדינה, מעתה לא יהי' כ�, 

ומדי רק כל דבר מלכות אשר יצא, מלפניו לבדו יצא, וג� ויכתב בדתי פרס 
בעצמו בלי  , אשר יעשהלהשאר דת קבוע לעול� ולנצח, ונשמע פתג� המל

ו, כי רבה היא, ואינו צרי כלל השרי� ויועצי המדינה, יהי' נשמע בכל מלכות
שהנה עצתו זאת נהפכה להמ� לרוע� ופיו  ולפ''זכ� השרי� ויועצי המדינה. הס

ע� אשר הכי� הכשילו, כי אחרי אשר אמר אחשורוש לתלות את המ� על ה
 ,למרדכי, הנה א� הי' המל מוכרח להקריב את משפטו לפני השרי� והסגני�

יתכ� כי הי' ריוח והצלה להמ�, אול� אחרי אשר כבר יצא הדת כי המל יעשה 
 ,כל דבר בלי עצת הסגני�, הנה לכ� תיכ� כאשר יצא מפי המל לתלות את המ�

 .�  תלוהו תיכ
  

רב יהודה בר סימו�, אמר  – פתג� המל נשמע ו –  ולפ''ז י''ל דברי הילקוט
מחה  ,ונשמע פתג� מל מלכי המלכי� הקב''ה, שאמר בחכמתו ובתבונתו

המל דהיינו ש, מע פתג� המלשנששעי''ז  ולדברינו י''לאמחה את זכר עמלק. 
, אז נתקיי� מחה אמחה את זכר בעצמו בלי השרי� ויועצי המדינהשופט 

  עמלק, בתליית המ� הרשע. 
  

הנה הנהגת ה' בעולמו ש ''מחה אמחה'' כפול לשו�שנאמר  שהטע� וי''ל עוד
שיד  לא ניכר, ו� והסתרעלא בה, הטבעית והנסיית, והנה הטבעית הושני� המה

מעשה ידי  ,פועל אלקי�כי הוא  ,הנסיית הכל יכירו בהנהגה ה' בקרבה, אול�
, דהיינו המחיי' ''מחה אמחה''שלכ� נאמר בלשו� כפול,  ולפ''ז י''ליוצר ית''ש. 

האחת תהי' בדר נסתר, קל מסתתר, משגיח מ� החלונות מצי� מבי� חרכי 
 יכרת כ''כ מי הואאבל אינה נ ,הטבע, ע''ז נאמר מחה, דהיינו שהי' מחיי'

, כי יד ה' עשתה זאת, וזהו שאמר אמחה, כי נגלית המוחה, והשנית תהי' מחיי'
הכל יכירו כי ה' הוא המוחה, ומפרש הכתוב על ראשו� ראשו�, על מה שאמר 

המ�, אשר  – זכר  ומחה, דהיינו שתהי' המחיי' נסתרת תחת מסוה הטבע, וזה
מפרשי� במאמר אסתר מ� התורה מני�, אז היתה הכל דר נסתר, כמש''כ ה

�, והשנית עלדר הסתר והש� ה', כי הנס היתה ב נאמר במגילה וע''כ לא
ירו ככאשר ימחה ה' שמו של עמלק, אז י ,הוא עמלק, היינו לעתיד לבוא ליתגהנ

פתג� מל ונשמע  – כוונת המדרש הנ''ל  פ''ז י''לול. הכל כי מלחמה לה' בעמלק
 ובתבונתו'' מחה אמחה את זכר עמלק.שאמר ''בחכמתו  ,מלכי המלכי� הקב''ה

ששני הנהגות  ולדברינו י''לבחכמתו ובתבונתו.  � כפל הלשו� עשלכאורה צ''
ע''ד ה' בחכמה יסד אר� כונ� שמי�  ,ובתבונתו'' ''בחכמתוהנ''ל נכללו במאמר 

חכמה, והנהגה הנסיית  �  ית התמידית באר� תקראבתבונה, א''כ הנהגה הטבע
ונשמע  – תבונה, וזהו כוונת המדרש  � השמיימית שאינה תמידית באר� תקרא
ש ומפרש ג''כ מאמר המל על אחשורפתג� המל אשר יעשה בכל מלכותו, ד

כפשוטו, כי ממוכ� יע� אשר דבר המל בעצמו בלי עצת השרי� והסגני�, זה 
כי רבה היא, וע''י עצה זו יהי' נשמע פתג� מל מלכי יהי' נשמע בכל מלכותו, 

עית הנסתרה, כמתו ובתבונתו, היינו בהנהגה הטבהמלכי� הקב''ה, שאמר בח
 המ�, – , וזהו זכר נהגותהובהנהגה הנסיית הנגלית, מחה אמחה, זהו שני ה

  (יד ה') ועמלק כפשוטו. 
  

  

  
  פרשת 

  זכור
  תשע''ו
  לפ''ק



 

 

כפל ) זכור את אשר עשה ל� עמלק וגו' לא תשכח (דברי� כ''ה, י''ז) צ''ע ג
 לא תשכח בלב, זכור בפה.(י''ח)  א במס' מגילהאיתלא תשכח. זכור,  ,הלשו�

מה  � לא תשכחלהנק� בעמלק, אבל ג''כ  �זכור , באופ� אחר פי'הכתב סופר 
, שרפו ידיה� רפידי�שעשית� לגרו� לעמלק שיבא, וכמו שדרז''ל על מלת 

ומסופקי�  ,, שא� את� נרפי� מדברי תורהלא תשכחמדברי תורה, דברי� אלו 
  אז יבא עמלק ח''ו להלח�. ,ה' עליכ�א� משגיח 

 
הסביר באופ� אחר,  ,אדמו''ר מזבאלטוב ,זקני הרה''צ ר' גרשו� האגער זצ''ל

ויאמרו לו חכמיו וזרש , י''ג) 'ואסתר, (עה''פ  ,ע''פ דברי המלבי''� במגלת אסתר
שפשוטו של מקרא  ,אשתו א� מזרע היהודי� מרדכי וגו' נפול תפול לפניו

דבדבריה ופי'  ,חרידי� ומוסיפי� יגו� על יגונומשמע שהשיבו להמ� דברי� המ
טמונה עצה חשובה, והיא, כי היות שידוע שהטבע של לב הישראלי הוא לחוס 

יעי� לה� וממררי� חייה�, העיקר ולרח� א� על רודפיה�, ובכל עת שמר
יהודי� הוא לעמוד נגד� ולהציל נפשות�, אבל ליקח נקמה הוא נגד טבע� ל

 ,ופי' הקרא כ הואצל מה� הוא שלא להלח� עמה�, הר, לפיכ הדר להנ
ע''כ תכניע ותשפיל  ,וידוע טבע� לחוס ולרח� פי' ,א� מזרע היהודי� מרדכי

וכ�  עכ''ד.וירח� עלי  כי נפול תפול לפניוא''ע לפניו וירח� עלי, וזהו שכתב 
א� כי עבר בזה על  ,שריח� על אגג כשהתחנ� על נפשו לפניו בשאול המלמצינו 

''מחה דלגבי מחיית עמלק הוצר להזהיר�  ולפ''ז י''ל רת כביכול הקב''ה.אזה
לא  ''זכור את יו� השבת לקדשו''א� דלגבי  ,תמחה זכר עמלק לא תשכח''

דרכ� של ישראל  ,, יע� כי לעשות מעשה אכזריות למחותושלא תשכחהזהיר 
ק כי נפש הישראלי רוצה לעשות רק טוב, ומטע� זה הזכיר לגבי עמל ,לשכוח

יש חיוב לזכור מה  ,, שאע''פ שהוא כנגד מדותינוזכור ולא תשכח ,שתי פעמי�
  שעשה לנו עמלק, ולמחותו מתחת השמי�. 

  
מד לבקש על נפשו מאסתר והמ� עז', ז') אסתר, (יש לפרש הפסוק  ולפ''ז

לכ� בקש רחמי� מאסתר, אבל אסתר לא  ,כי המ� קיבל עצת אשתו המלכה,
  ה שאול ריח� על אגג, ועי''ז כיפרה על חטאו.כמו שזקנ ,מה עליויחר
  

והטע� הוא  � � תאבדוביואת ובית א (אסתר ד', י''ד)הפסוק אלשי� פי' הוכ� 
והוצר  ,ומזה יצא המ� ,כי המ� נצמח ע''י חטא שאול באגג אשר הניחו חי

שתהי' הצלה ע''י אסתר שהיא מזרע שאול, ולזה אמר מרדכי שבא� ההצלה 
ממילא היא ובית אבי' יאבדו בחטא שאול שלא  ,ליהודי� ממקו� אחר יעמוד

  .יתכפר לו
  

למה נקרא  הקשהוי''ל עוד, שהתורת אמת (הרה''ג ר' לייבל איגר זצ''ל) 
זכירת מחיית בש� זכור סת�, שלכאורה לא מבורר שהוא על  פרשת זכור

, כי כל מלקמחיית עכי עיקר עני� הזכירה הוא  ותי'. , כי יש כמה זכירותעמלק
 ,דבר נחמד הנראה בחוש נזכר תמיד, רק כשיש איזה מס המונע חוש הראות

אז ברבות הימי� נשכח הדבר, וכ� בעני� הראי' בחוש השגחתו ית' בכל פרט 
שבודאי הוא לזכרו� תמיד לעיני האד�, וזה שיפול אצלנו שכחה על השגחתו ית' 

דת עול� הזה, ומחמת רח''ל הוא מצד עמלק, שמכניס את האד� לתשוקת וחמ
 ועל זה נאמר סתיר האמת לראות בחוש השגחתו ית',זה נעשה מס המבדיל המ

והוא כולל כל נפשות ישראל, ה� מי שזכה שמימיו לא העלי� זכור ולא תשכח,  �
, שהשמירה שנאמר בשבת זכור ושמורכעני�  ,זכור ולא תשכחועליו נאמר  ,עי�

מצד  ,ובא לכלל שכחה ח''ו ,הזכירה הוא להחזיק הזכירה, וג� מי שח''ו קלקל
להזכיר את עצמו דהיינו  ,זכור כח עמלק המסמא את עינו, עליו נאמר הצווי

  היינו שלא ישאר השכחה. ,ולא תשכחמחדש, 
  

לעבור על התגבר עלינו תמיד ששר של עמלק הוא היצר הרע, ש שידוע וי''ל עוד
בש� רבו כה� זצ''ל) (הרה''ק ר' צדוק ההפרי צדיק  וכמ''ש דעת קונו רח''ל,

כי תצא  (דברי�, כ''א, י') דזה מה שמפרשי� הפסוק ,בונ� זצ''ל הרה''ק ר'
רק שהוא המלחמה נגד היצה''ר, אינו דר דרש ורמז לבד,  ,למלחמה על אויב

 ולפ''ז י''ל עיקר מלחמה התמידית הוא נגד היצה''ר.פשט הפשוט הוא כ�, ש
שהיצר הרע שמטע� זה נקרא ''פרשת זכור'' שתמיד צרי לזכור מחיית עמלק, 

ומטע� זה נאמר הזכירה בכפל לשו�, שהוא השר של עמלק מתגבר עלינו תמיד, 
  של היצר הרע.  כחהמתיש כיר מחייתו שכל פע� שמזלרמז 

  
  

י''ג אדר ב' תשמ''ו. בעל מחבר ספרי דברות משה על  , נבל''עפיינשטיי� זצ''ל ב� הרה''ג ר' דוד הרה''ג ר' משה ,נו רב� של כל בני הגולהלזכר נשמת מור
חולי�, יומא. וספרי אגרות  ב)!מות, כתובות, נדרי�, פסחי� (אי�, יבב) קידוש!ג) גיטי� (א!ג) בבא בתרא (א!ג) בבא מציעא (א!ב) בבא קמא (א!מסכתות שבת (א

  יהי זכרו ברו�. הרבה דברי תורה שעדיי� לא נדפסו, לו עוד שה, ודרש משה על התורה. וידוע שהי'מ
  

 ,לא יש� כל הלילה ,ר מצוה שלובהיה בקי במסכתות ב''ק ב''מ וב''ב. בליל יו� כיפור קוד� ה ,ידיעתו של רבינו בתורה היה לפלא, כשהיה רק ב� עשר שני�
שהוא הי' ש� בהבר  ,יני� באר� ישראליראש ישיבת מצו ,מסכת יומא מתחילתו עד סופו. שמעתי מהרה''ג ר' יצחק חיי� קרטינסקי זצ''ל ,למד ע� אביו זצ''לו

אנשי� ששמעו את הפשעטל התפלאו האי� בחור בר עד כדי כ� שכל ה ,אבל זכר שהפשעטל של רבינו היה מלא חידושי� ,והי' רק ילד קט� ,מצוה של רבינו
כשנעשה ראש  אי� לו מה להגיד רק שכל הזמ� למד.אמר לה�  ,אודות הנהגת רבינו בילדותו ,וכשאחד שאל לר' יצחק חיי� הנ''ל לו כח החידוש כזה,מצוה יש 

יל לומר בישיבה בערב שבת, ואע''פ שהי' לו חידושי� הרבה על כל שהיה רג ,להכי� השיעור כללי ,כל ליל ששי היה עומד משינתו בשעה שתי� בבוקר ,ישיבה
  היה כותב בכל פע� שיעור חדש. ,מסכת

  
שלא נגמר עד אחרי  ,והתוס' ש� איירי בנוגע למה לא תנ� בהמשנה מלת ''ה�'' והשיעור היה ארו� כ''כ ,בבא קמאעל תוס' הראשו� בפע� אחת אמר שיעור כללי 
סוטה דאיתא בי תלמידיו שהראש ישיבה אמר שיעור ארו� כזה על תוס' זו, דבאמת תוס' זו לא היה מעיקר הסוגיא. אמר לה� כמה שעות. והיה פלא בעינ

ורה וכ''ש תיבות יתירות ואותיות יתירות וכו' וזהו כבוד ת ,שהיה נות� לבו לדרוש כל קו� וקו� של כל אות רש''יופ � דמשמת ר''ע בטלה כבוד התורה(מ''ט) 
  לימוד התורה אי� דבר שנחשב דבר צדדי, ואדרבה כל אות של תורה נחשב לעיקר. ל. ומזה רואי� דבנוגע שאי� בה דבר לבטלה ,גדול

  
שא" בזקנתי שכבר אמרתי  ,הוא ,יותר משאר גדולי ישראל. ענה רבינו הזכות שזכיתי לחדש כ''כ בתורה ,האי� זכה לחדש כ''כ בתורה ,אחד שאל את רבינו

הי' שיעור חדש, וזה הי'  ,אעפ''כ עמלתי תמיד לחדש יותר, וכידוע שבכל פע� שרבינו אמר שיעור לתלמידיו ,וזכיתי כבר לחדש הרבה בתורה ,הרבה שיעורי�
  הפלא ופלא. 

  
 שאלותיו, הראש ישיבהנו ענה אותו על כל ושאל לו מ' שאלות בסוגיות הקשות של פרק איזהו נש�, ורבי ,פע� אחת בא לפני רבינו אחד מגדולי ראשי הישיבות

והל� פע� אחת לבקר את  ,נו היה עוד ברוסיאיאמר לו רבינו כבר עברו כמה שני� משלמדתי את הסוגיא בעיו�. כשרב ,אמר לו ברו� ה' שרבינו הוא בתו� הסוגיא
  רק בשביל זה לחוד.  וי לו להתענות עשרה בטבתהיה רגיל לומר שרא רבינו ,וזה היה בעשרה בטבת נגנבו מרבינו,ו ,נטל עמו חידושיו על כל הירושלמי ,אביו

  
חד שמבזה תלמיד חכ�, ובקשו ממנו שיצר" חתימתו על איזה ''קול קורא'' לעשות מחאה כנגד א ,פע� אחת באו רבני� למר� הגאו� ר' משה פיינשטיי� זצ''ל

רבש''ע א�  –ורבינו בשביל כמה סיבות שונות לא הסכי�, וכשביקשו ממנו הרבה פעמי�, אמר הרי מבואר בסנהדרי� (ק''י) שהשמש והירח אמרו להקב''ה 
י לא מחית�, בכבוד בשר וד� מחית�, אתה עושה די� לב� עמר� (כנגד קרח ועדתו) נצא (ונאיר לעול�) וא� לאו לא נצא, עד שזרק בה� חצי�, אמר לה� בכבוד

  הרי מבואר ששיי� לעשות מחאה בשביל תלמיד חכ�, והמחאה עצמה תגרו� קטרוג, על מה שלא עשינו מחאות בשביל כבוד שמי� רח''ל.  
  

ראווי� זצ''ל בשנת תשמ''א זכיתי לבר� ברכת החמה ביחד ע� מר� הגר''מ פיינשטיי� זצ''ל ברוב ע�, אחר שברכנו שאל מר� זצ''ל להרה''ג ר' שלמה זלמ� הא
ת החמה האחרות וכו' בביאת אב''ד פאטאק, על המנהג בישראל לומר תפלה של ''הרחמ� הוא יזכנו לבר� על החמה במועדה ויגיעו לחיי� טובי� ולשלו� לברכ

רכת החמה עוד בכ''כ שני� כדי לבר� שיזכו עוד ב האי� שיי� לומר שזקני� כמונו יחיומשיח צדקנו בקרוב במהרה בימינו אמ�'' שלכאורה הוא תפלת שוה, ש
ה ''בביאת משיח צדקנו'' שאז כל המחלות פעמי� רבות. מר� זצ''ל השיב לו על שאלת עצמו ואמר, שיש לומר שתפילה זו תלוי' במה שאומרי� בסו" התפיל

  תתבטלנה וכל אחד ואחד יחי' עוד הרבה שני� אכי''ר.   
  

אמר עליו הפסוק במשלי ''פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה'' שמר� זצ''ל היה בבחינת  ,את רבינוהספיד  ,זכרתי כשמר� הרה''ג ר' אלעזר ש� זצ''ל
תורה תורה חגרי שק והתפלשי  � אלא עשה חסד ע� תורתו. עיני עיני יורדה מי� כי רחק ממני מנח� משיב נפשי ,דלא רק שעשה חסדי� לאחרי�תורת חסד, 

ו מלי� אי� לנ שלימד אותנו זה יהי' אצלנו לעול�,אבל החינו� והתורה  ,הגדולה שאבד לנו אי� לנו תמורתוהאבידה  , אבל יחיד עשי ל� ומספד תמרורי�,באפר
  ובשביל תלמידיו, ובלע המות לנצח, יהי זכרו ברו�. ,אנו בטוחי� שרבינו יהי' מלי� יושר בשביל משפחתו הרמה –להודות לרבינו על כל הטוב שגמל אתנו 
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