
 

  

זכור תשע"ח -פרשת תצוה 

 לעמל הפרנסה יש גבול אבל לעמל התורה אין גבול 
פירש הקדוש ה"חתם סופר", ש'כתית' הוא מלשון    )כ"ז כ'(."שמן זית זך כתית", 

]שהלא המנורה רומזת על אור רמז יש בזה על לימוד התורה, שבירה וכתיתה, ו

שכדי ותורה אור", והרי שהתורה נקראת אור[, התורה וכמו נאמר ) משלי ו' כ"ג( "נר מצווה 
בעמל ויגיעה להדליק את אור התורה צריך האדם לכתת ולשבר את עצמו 

 .תורהחכמת הזוכים להשיג את ויגיעה , ורק על ידי עמל בלימוד התורה
"כתית למאור ולא כתית )מנחות פ"ו:( אמרו חז"ל ועפי"ז פירש החתם סופר מה ש

השיג את אור התורה צריך האדם לעמול ולהתייגע, כדי ל, שדווקא למנחות"
ן לו לאדם להרבות פרנסה איו לצרכי אכילה -אבל "לא כתית למנחות" 

אחר שקיים את חובת , ולאלא רק להשתדל במקצת וכפי יכולתוביגיעה 
 ולא להמשיך להתאמץ יותר מכוחו.סמוך על הקב"ה ההשתדלות, עליו ל

ול שעות מרובות יותר מכוחם והרבה אנשים מדמים שכדאי להם לעמ
, בטורח הפרנסה כדי להרוויח עוד ועוד ממון, אבל באמת זהו טעות גמורה

ולא ירוויח כלום על ידי השתדלות כפי מה שמגיע לאדם כך הוא יקבל כי 
 רבי אלחנן ווסרמן זצוק"ל מפי הקדושוכן שמעתי מיותרת שאינו חייב בה, 

, ולכן אם תר ממה שנקצב לאדםשאי אפשר 'לחטוף' הנאות בעולם הזה יו
גם אם ירוויח עי"ז ממון מרובה, מ"מ  –האדם מרבה בהשתדלות מיותרת 

צער אחר וכמו צער גידול בנים או מחלות או רח"ל יביאו עליו מהשמים 
קיצור ימים אצלו או אצל משפחתו, כדי שבצער הנוסף הזה, ישלם על 

 ה שלא נקצב לו.     ההנאה שחטף, ואז לא יהיה בידו הנאות נוספות ממ
וא"ז רבינו הגאון אפרים זלמן מרגליות זצ"ל שהיה מגאוני דורו, אף שעסק 

אבל קבע לעצמו שעות המיוחדות ללימוד התורה שבהם לא קצת במסחר 
, ואמר לאשתו שתחשוב שבשעות האלו יעזוב את לימודו לשום דבר ויהי מה

ולא תקרא לו לשום  -שהוא עוסק בלימודו הוא כבר מת ואינו קיים בעולם 
דבר שבעולם, ואפילו אם יוכל להרוויח אלף אלפי אלפים לא תקרא לו, ובזה 

"אין התורה מתקיימת אלא )שבת פ"ג ע"ב( פירש הגרא"ז זצ"ל מה שאמרו חז"ל 
במי שממית את עצמו עליה", שכדי שהתורה תתקיים אצל האדם, צריך 

העולם, ועי"ז לא יפסיק  להשים עצמו בשעת לימודו כ'מת' כלפי כל ענייני
 מלימודו לשום דבר שבעולם.

 שמירת החינוך הטהור בטהרתו
נראה ששמן 'זך' רומז על לימוד התורה בטהרתה       )כ"ז כ'(."שמן זית זך ", 

]שהלא כבר נתבאר ללא שום עירוב פסולת מחכמות חיצונית או דברים בטלים, 

דים יחד עם התורה גם שאר ואם ח"ו לומלעיל שאור המנורה רומז על אור התורה[, 
חכמות חיצוניות או שמערבים בה דברים בטלים, אי אפשר לאדם להשיג 

ובזמנינו מנסים ראשי השלטון בארץ הקודש להתערב      את אור התורה.
, ואבינו בתלמודי התורההתורה ורוצים להכניס חכמות זרות בתלמודי 

חינוך הטהור לתוך ה –שבשמים יעזור שלא יוכלו לפרוץ לקודש הקדשים 
ובעוה"ר ישנם בזמנינו גם מוסדות שלומדים בהם תורה        של תשב"ר.

, והם עוד מכנים את עצמם בתואר "ישיבה", ושאר חכמות בערבוביא
ושמעתי כמה פעמים מפי הגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל שאסור לשמש כר"מ 

יוף במקום הנקרא 'ישיבה תיכונית', שעירוב השמות 'ישיבה' ו'תיכון' זהו ז
, ואין לסייע להם לחלל את קדושת הישיבה, ורק אם חמור במהות הישיבה

המוסד מכנה עצמו בתואר "תיכון" לבד בלא תואר 'ישיבה', אז יש לשאול 
 שאלת חכם אם יוכל לעבוד שם לצרכי פרנסה באופנים מסוימים.

 הגדרת החכם האמיתי
ן מהו המושג "חכמי צריך להבי     )כ"ח, ג'(."חכמי לב אשר מילאתיו רוח חכמה", 

הוא משכן התאוות , ]שהלב והרי החכמה שוכנת במח שבראש ולא בלבלב", 
 .איזה שייכות יש בין החכמה ללבו [,ולא משכן החכמה

אין האדם נקרא 'חכם' אלא אם הוא נוהג עפ"י חכמתו באמת ונראה, ש
וכדרך הגויים , והשגותיו, אבל אם חכמתו איננה משפיעה כלל על הנהגתו

וליבם נשאר סגור ואטום  –ן ניכר על חכמיהם שום שינוי בהנהגתם שאי
בשווה לטיפשים שבעם, אזי אינו נקרא בשם 'חכם' כלל, שהרי רק מוחו 
בלבד הוא שאגר חכמה בתוכו אבל האדם עצמו לא השתנה למעליותא 

והיינו חכמה  –להיות קרוי בשם 'חכם', וזהו מה שאמרה תורה "חכמת לב" 
שהאדם נוהג עפ"י ידיעותיו הרמות  -לב האדם לטובה  כזאת שמשנה את

 .מזכה את בעליה בתואר 'חכם'היא בעלת ערך וורק חכמה כזאת והנשגבות, 
שהטעם שצריך לקום מפני בעל מעשים, )ל"ג( וכעי"ז מבואר בר"ן בקידושין 

הוא מפני שכל הטעם שנצטווינו לקום מפני חכם בתורה, הוא משום 
עשים, ולכן אם הוא בעל מעשים הרי נתקיים בו שהחכמה מביאה לידי מ

מעלת החכם ולכן צריך לקום מפניו כשם שיש לקום מפני תלמיד חכם, 
והרי מבואר בר"ן שחכם שאינו נוהג לפי חכמתו ואינו בעל מעשים, אין ערך 

        בחכמתו כלל, וכמוש"נ.
ן ומו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל, היה מכנה בחורים שלא היו באים בזמ

כי מאחר לתפילה או שלא היו מדקדקים במצוות, בתואר "סטודנטים", 
התורה אינו ניכר אצלם במעשיהם ובהליכותיהם, א"כ הם דומים שלימוד 

לסטודנטים לתורה רח"ל, והיה אומר תמיד שאינו רוצה בישיבה אלא בני 
תורה שניכר על כל הליכותיהם והנהגותיהם שהם בני תורה, אבל מי שבא 

ק ללמוד תורה ואינו מעוניין לשפר דרכיו והנהגותיו, אינו מתאים לתואר ר
 בן ישיבה אלא הוא כסטודנט בעלמא, ואין לו מקום בישיבה. 

ובאמת התורה היא הרי המזון הרוחני של הנשמה, וא"כ כשם שבענייני 
גשמיות ניכר בגוף האדם אם קיבל את מזונו הגשמי או לא, כך גם המזון 

ינו לימוד התורה[ צריך להיות ניכר בנשמת האדם ולהשפיע הרוחני ]והי
עליה לטובה, ואם על ידי לימוד התורה לא נשתנה האדם למעליותא 
בהליכותיו ובהנהגותיו, אין זה אלא מפני שלא למד את התורה כתורת ה' 

 מתוך יראת שמים אלא כחכמה בעלמא והרי הוא כ'סטודנט לתורה' רח"ל.

 מיע קול מלחמת ה' נגד הפושעיםחובת גדולי ישראל להש
 )כ"ח, י"ב(. "ונשא אהרן את משפט בני ישראל על ליבו לפני ה' תמיד", 

בעם המקודש ביותר שאפילו כהן גדול שהוא האדם  ,ברורבזה נראה הרמז 
לא ידמה בנפשו שיכול הוא מ"מ , ונכנס לפני ולפנים לשרת בקודש ישראל

עליו  –קולו בבואו אל הקודש"  "ונשמע אלאלהתבודד כדי לעבוד את ה', 
להשמיע את קולו לעם להדריכם בדרך התורה ולהיות מגן בקולו נגד כל 

, וגם בבואו אל הקודש לשרת פרצה בהשמעת קול מלחמה נגד פורצי גדר
וזהו לימוד       .בעבודה, אין לו להסיח דעת מחיובו להשמיע קול ה' ברמה

להשמיע קול דבר ה'  לדורות מהו האחריות המוטלת על כל רב בישראל
לעודד את הציבור ולהדריכם איך ללכת בדרך התורה, והן  בכדילציבור, הן 

לעמוד כנגד פורצי הגדר ולהשמיע קול מלחמת ה' כדי למנוע מכל פירצה, 
 וכשיעשה כן אז ימלא את תפקידו כראוי ולא יעשה מלאכת ה' רמיה.

 ו קודש לה' בלבדהשימוש בעזות דקדושה הוא רק כשכוונת
בגמ'     )כ"ח ל"ו(."ועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו פיתוחי חותם קדש לה'", 

דרשו חז"ל מפסוק זה שציץ מכפר על עזות פנים, כי בציץ )פ"ח ע"ב( זבחים 
 כתוב והיה על 'מצח' אהרן, ובעזות פנים כתוב ו'מצח' אשה זונה היה לך. 

שלצורך דש לה'", ותיבות "ק ונראה לבאר לפי"ז מה שהיה חקוק על הציץ
והיינו כדי ללחום  –גבוה יש להשתמש לפעמים במידת עזות פנים דקדושה 

אך יש להיזהר להשתמש במידה זו רק לשם שמים מלחמת ה' בפושעים, 
, ודלא כאותם עזי פנים המתעטפים ושיהיה כל כולו קודש לה' -בלבד 

ותחת מסווה זה באיצטלא דקדושה ומפרסמים עצמם כלוחמי מלחמת ה', 
הם מבזים תלמידי חכמים ומדברים לשון הרע ורכילות ועוברים על עוד 

זהירות שיהיה אך ורק "קודש לה'" עבירות חמורות, אלא הכל צריך להיות ב
לשם שמים בלבד, וללא תערובת של מידות רעות ומגונות המתחבאות  -

 הגאון רבי יחזקאל אברמסקי שמעתי מפיו          תחת המסווה דקדושה.
, שלשון 'חוצפה יסגי'שבימות המשיח ( מ"ט )סוטהזצ"ל לבאר מה שאמרו חז"ל 

בדור האחרון והיינו ש'יסגי' הוא מלשון 'סגי' בארמית שתרגומו הוא "די", 
לא יהיה צריך להיות לא תלמיד חכם ולא גביר כדי לתפוס מקום  קודם משיח

יצליח יותר  תחצף יותר הואשכל מי שיבראש, אלא יהיה די בחוצפה בלבד, 
 והיום אנו רואים בעוה"ר שהתגשם דבר זה לעיננו. להרים ראשו, 

 בלבד  המיועד לטהרהכמקום  –תכליתו של מקווה 
 )כ"ט, ד'(.", תם במיםוואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אהל מועד ורחצת א"

פעם שאל מרן הגרי"ז זצ"ל מה     ".זו טבילת כל הגוף -ורחצת ופירש"י "
צר המשכן מלבד המזבח והכיור, והשיב תיכף שהיה שם מקווה, עוד היה בח

שהרי מפורש כאן בפסוק שמשה רבינו הקריב את אהרן ואת בניו לפתח 
אוהל מועד  לטבול שם את כל גופם במים, והרי שהיה מקווה בתוך חצר 

ויש ללמוד מכאן שמקווה הוא מקום מיוחד ומיועד לטבילת    המשכן.
ך חצר המשכן היה מקווה, בהכרח שהמקווה אם בתו טהרה בלבד, שהרי

ויש ולכן אין בזה פגם בקדושת המשכן,  –עצמו הוא דבר המיוחד לטהרה 
להשתמש במקווה להנאת גופם, לעורר על מה שנפוץ אצל מקצת אנשים 

ומבלים שם זמן להתחמם ומדברים שם דברים בטלים, ובאמת אין לזה 
טבול בשביל להיטהר בלבד יועד לקדושת ישראל, ויש למקום במקווה המ

 ודי בהערה זו. אך לא להתעכב שם, 
 א"שליטלתלמיד חביב לרבינו מזל טוב ת ברכ
 ט"ביום ראשון הבעללרגל נישואיו  יוסף אהרן בלויהחתן המופלג 

 !בורא עולם בקניין השלם זה הבניין
 

 ה"צ רבי יהודה אריה לייבוש זצ"לרבי מרדכי בן הר הרה"צ נתרם לע"נ      
 רעייתו הרבניתלע"נ ו , השמימה שושן פורים תשמ"ד עלתה נשמתו האדמו"ר מבוטשאן,

 מוסקוביץ זצ"ל משאץ הצדקנית מרת מרים יהודית בת האדמו"ר הרה"צ רבי יעקב 
 



 ותנאי גדול המעכב בסגולת הקטורת –גודל מעלת הקטורת 
יש לתמוה מדוע פרשת מזבח הפנימי     .)ל' א'(, "ועשית מזבח מקטר קטורת"

די כהונה, בג בסוף פרשת תצווה לאחר כל עשיית –תה להיכתב לבסוף נדח
ארון שולחן ומנורה ומזבח החיצון נכתבו לעיל  כמו והרי שאר כל הכלים

הפסיקה תורה לאחר מכן בכתיבת דיני בגדי מדוע א"כ בפרשת תרומה, ו
כהונה, ולא נכתבו דיני מזבח הפנימי אלא בסוף פרשת תצוה, והלא דבר 

ושמעתי בזה מגדול אחד זצ"ל, שהיות שהמזבח הפנימי פועל את   הוא.
מיועד להקטרת הקטורת העולה לרצון  התיקון הגבוה ביותר, ]שהרי הוא

והריח הוא הדבר הרוחני ביותר מכל שאר  -לפני ה' על ידי ריח ניחוח 
העבודות[, לכן היה צריך לכתוב בדווקא את בגדי הכהונה קודם המזבח 
הפנימי, ומשום שכל בגדי הכהונה מכוונים כנגד מידות האדם כדי לתקנן 

)ונכלל  –הכתונת מכפרת על שפיכות דמים ]שוכמבואר בגמ' בערכין )ט"ז ע"א(, 
בזה גם מלבין פני חבירו ברבים(, והמכנסים מכפרים על גילוי עריות, והמצנפת על 
גסי הרוח, האבנט על הרהורי הלב, החושן על הדינים, האפוד על עבודה זרה, 

ולכן רק לאחר תיקון מידות עיי"ש[,  ציץ על עזי פנים,ה המעיל על לשון הרע,
כי רק לאחר שכבר נתקן  די כהונה אז אפשר להקטיר קטורת, י בגהאדם ע"

האדם במידותיו, אז הוא יכול להתעלות במעלה עליונה בהקטרת קטורת,  
 אבל כל זמן שהאדם פגום במידותיו לא יוכל להתקדש בקדושה עליונה.

מזבח ולא קטורת, והוסיף אותו גדול זצ"ל עוד, שגם בזמנינו שאין לנו לא 
, ולכן קודם אמירת שמועילים כקטורתין נשאר לנו אמרי פינו הרי עדי

פרשת הקטורת ראוי לעשות תשובה כדי לטהר את המידות ועי"ז תעלה 
ז"ל על הקטורת לרצון לפני ה' כעבודה, ועי"ז זוכים לסגולות שאמרו ח

 שזוכה לעשירות עי"ז. -ן הקטורת מעלת אמירת תיקו
ורת מתוך הקלף ומצפים לעשירות וישנם אנשים רבים שאומרים פרשת הקט

, אך סוד הדבר הוא שכל הסגולות הנפלאות שזוכים על ואינם מתעשרים
ידי אמירת פרשת הקטורת זהו רק אצל האדם המתוקן במידותיו, שהוא 

 -בוהות על ידי אמירת פרשת הקטורת מוכן וראוי להתעלות למדריגות ג
אבל אם הוא במקדש,  וממילא הוא גם זוכה לעשירות כאילו הקריב קטורת

פגום במידות רעות אין קריאת פרשת הקטורת שלו עולה לרצון כעבודת 
 הקטורת, ולכן אינו זוכה לעשירות עי"ז.

 שמירת עם ישראל על ידי חוש הריח של גדולי ישראל 
", והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו את הנרת יקטירנה"
    ל, ז'(.)

רת לדיני המנורה, ומשמע שיש שייכות בין סמכה תורה פרשת הקטו
שהלא זמן  -המנורה לקטורת, ועוד שהלא דיני הקטורת תלויים במנורה 

הקטרת הקטורת הוא בזמן הטבת הנרות, ושמעתי לפרש בזה בדרך רמז, 
שהמנורה הרי רומזת על הפצת אור התורה בישראל, ודבר זה נעשה בעיקר 

]הנרמז  –תורה לרמז שצריך 'חוש הריח' על ידי הרבנים וגדולי התורה, ובאה 

כדי להבחין מי הם גדולי התורה שמפיצים את בקטורת שעבודתו על ידי ריח[ 
אור התורה, ומי הם משכילים או אנשים ריקנים המתחזים לרבנים 

 ומתעטפים בטלית שאינה שלהם.
אמנם כדי להבחין בזה צריך את החוש הריח של גדולי ישראל דווקא, שהם 

חכמת התורה יודעים להבחין ולהתריע מי הם הפסולים ומי הם  על פי
שהמשיח מריח ודן על פי )צ"ג ע"ב( ומצאנו כעי"ז בגמ' בסנהדרין  הכשרים,

 הריח, ופירש"י שם שעל פי חוש הריח הוא יודע מי חייב ומי לא.
וכשיש לנו גדולי תורה וצדיקים שמריחים היכן יש פירצה, ומוכנים ללחום 

' שלא יזייפו, אזי עם ישראל שמורים מכל פירצה, וכמו שאמר את מלחמת ה
הגר"ז סורוצקין זצ"ל בהספדו של מרן הגרי"ז זצ"ל, שאע"פ שמרן הגרי"ז 
זצ"ל לא היה דרכו להתערב הרבה ענייני ציבור, אבל מ"מ בעצם קיומו הוא 
שמר על התורה שלא תשתנה, כי כולם פחדו וידעו שאם יהיה איזה זיוף או 

 בדרך התורה המסורה, הוא יילחם כארי ויזעק ולא יניח לשום שינוי. שינוי
שאע"פ והביא לכך הגר"ז סורוצקין זצ"ל סימוכין ממה שמצאנו בארון 

במקום הנסתר מעיני כל רואה, מ"מ הוא  –שהיה מונח בתוך קדשי הקדשים 
"ונתת אל הארון את ]וכמו שנאמר שימש כ"עדות" על אמיתת התורה, 

והרי מבואר שהארון היה נקרא בשם )כ"ה, ט"ז(, אתן אליך", אשר  העדות
)מדרש רבה פר' וטעם הדבר פירשו חז"ל 'עדות' ועל ידו הובטח אמיתת התורה[, 

שעצם הדבר שעם ישראל ידעו שיש תורה המונחת בארון בקדשי וילך אות ד'( 
הקדשים, זה לבד גרם שלא יוכלו לזייף את התורה ולכתוב ספר תורה עם 

ויים, שהרי כל אחד שהיה רוצה לזייף ידע שהוא מוכחש מהתורה שינ
ששמורה שם כצורתה במקום שאין שם  - הנמצאת בתוך קדשי הקדשים

וכך גם לדורות כל זמן שגדולי ישראל עומדים בפרץ להתריע , מגע יד אדם
כנגד כל פרצה, אז בעצם קיומם הם שומרים מפני כל פרצה מפני שכולם 

, אך אם ח"ו אין עם ישראל זוכים ולא יניחו לשום שינוי יודעים שהם יזעקו
למנהיגים העומדים בפרץ המתריעים בקולם נגד פרצות הדת, אז ח"ו המצב 

 נעשה פרוץ בפני כל גזירה ואנו נכנסים לצרה גדולה רח"ל. 

 נלקט מתוך ספרי וכתבי רבינו שליט"א – הלכות פרשת זכור
ל קריאת התורה, שבכל קריאת קריאת פרשת זכור חלוק מכהוא לוק ח

התורה גדר המצוה הוא לשמוע, אבל בפרשת זכור יש מצוה על כל אחד 
]וכמו שאמרו חז"ל "זכור את אשר עשה, יכול בלב, כשהוא אומר לא לקרוא בפה, 

אלא שעל ידי דין 'שומע תשכח הרי שכחת לב אמור, ומה אני מקיים זכור בפה"[ 
, ומזה מסתעפים כמה הלכתא גבירתא כעונה' נחשב שכל אחד קורא בעצמו

 בפרשת זכור שאינם נוהגים בקריאת התורה שבכל השנה, וכפי שיבואר.
א[ בפרשת זכור צריך לצאת גם את הברכות ולא רק את הקריאה, שכיון 
שכל אחד נחשב כקורא על ידי דין שומע כעונה, מוטל על כל אחד חובת 

 חתם סופרבמנהגי  מובא )וכן כה. ברכה, ועל כן צריך לכוון לצאת יד"ח גם בבר
סי' בט"ז אמנם יעוי' ו ,, אבל מסתמא אינו מעכב לצאת עיקר המצוה)הוספות פ"ט אות ד'(
 היינו מדרבנן(.אבל נראה דבלא ברכות,  הקריאהשאין יוצאים תרפ"ה סק"ב שכתב 

ולכן יש להיזהר לא לקרוא למפטיר אלא אם העולה לתורה יכול להשמיע 
ופן שכולם ישמעו. ומצוי שנכשלים בזה שמכבדים לעלות קולו בברכה בא

 לתורה רב או זקן שאין בכוחו להשמיע קול.     
ב[ צריך לדקדק להבין פירוש הקריאה, מפני ששומע נחשב כעונה רק אם 
הוא מבין את פירוש הקריאה וכמבואר בפוסקים, )עי' שו"ע ריש סי' קצ"ג(, 

שת עמלק שבלא זה אי אפשר לדעת ועל כן כל אחד ילמד את פירש"י על פר
את פירוש הפרשה על בוריה, וכמו למשל פירוש הפסוק "ויזנב בך כל 
הנחשלים אחריך" שכדי להבינו צריך ללמוד את פירש"י, וכן הפסוק "ולא 

 שהכוונה על עמלק. –ירא אלוקים" 
ג[  ראוי בפרשת זכור לא לקרוא עם הבעל קורא כל תיבה בלחש, שהלא 

שאינו יכול לצאת מדין שומע כעונה על ברכה )שעה"צ סי' קס"ז אות מ"ג( ב מבואר במשנ"
אחת אם הוא אומר בפיו ברכה אחרת, וכיון שבקריאת התורה קשה לצמצם 

ואינו קורא עם הבעל קורא תיבה בתיבה ממש, אלא קורא מילה אחת  -
 לפני הבעל קורא או לאחריו, ראוי לחוש שבכה"ג לא אמרינן שומע כעונה.   

ד[ יש לכוון לקיים מצוות עשה של זכירת מעשה עמלק, שמצוות צריכות 
כוונה. ומיהו יש שאינם מכריזים לציבור קודם הקריאה שיש לכוון לקיים 
מצוות עשה, ומשום שיש סוברים שאין חיוב דאורייתא לקרוא מידי שנה 

מה ]ובדובשנה וא"כ אם יכוון לצאת חיוב דאורייתא עובר בבל תוסיף לדידהו, 
ם מצוות עשה", משום שלדעת כמה לספירת העומר שאנו מדקדקין שלא לומר "הרני מכוון לקיי

 לקייםאבל נראה שאם מכריזים לכוון " אינו דאורייתא ועובר בבל תוסיף[,ראשונים 
מצוות עשה", אין בזה שום חשש, שהרי גם לדעת הרמב"ם מקיימים מצוות 

 קיומית בכל פעם שזוכר מעשה עמלק.עשה 

לעורר שנאת עמלק כדי שמתוך המצווה לזכור מעשה עמלק הוא יסוד [ ה
כתב ש)מ"ע קפ"ט( ברמב"ם בספר המצוות  כך נגיע למחיית עמלק, וכמבואר

במצות זכירת מעשה עמלק שענין הזכירה הוא כדי ש"נעורר הנפשות 
להלחם בו ונזרז העם לשנוא אותו עד שלא תשתכח המצוה ולא תחלש 

, ולכן אין מקיימים המצווה שנאתו ותחסר מן הנפשות עם אורך הזמן"
כהלכתה לדעת הרמב"ם אלא כשנתעורר על ידי הקריאה לשנאת עמלק 

בא שהקדוש החפץ חיים היה מתבונן קודם קריאת פרשת זכור לעורר ]וראיתי מוואיבתו. 
שנאה ואיבה לעמלק, כדי שיתרשם בקריאתה, והיה מתמלא שנאה וכעס על עמלק בשעה 

 ששמע קריאת זכור[.

וכמבואר  [ ידקדק היטב לקרוא בספר תורה המהודר ביותר שיש לוו
לא יהיה צ' הפוך בתרומת הדשן, ולכן הנוהגים כהגר"א ומקפידים על הצ' ש

אף )עי' תשוה"נ ח"א סי' תרל"ג(, או על הל' שלא יהיה למטה כמו כ' אלא רק מעט כפוף 
 שמקילים בזה כל השנה מחמירים לעצמם בפרשת זכור שהיא דאורייתא. 

ידקדק לקרוא עם נגינות הטעמים הנכונים, שהקריאה עם נגינות ז[ 
 . הטעמים הנכונים, הוא הידור בקריאה גופא

אשכנזי או ספרדי ידקדקו לשמוע את קריאת הפרשה כפי המסורת  [ח
 וממי שקורא בהברה כמוהם. -שלהם 

)ונמסרו לקרוא בסגול,  שנהגולקרוא תיבת "זכר" בציירי, ויש  שנהגו[ יש ט

ויש אומרים המילה פעמיים, והעיקר לקרוא שמועות סותרות מהו מנהג הגר"א בזה(, 
שזהו העיקר, ואח"כ יקרא  –ירי בלבד תחילה את כל הפסוק האחרון בצי

)אבל לא יחזור באמצע הפסוק על עוד מתחילת פסוק אחרון עוד פעם בסגול. 
תיבת זכר ב' פעמים, שאז ממנ"פ יש כאן הפסק באמצע הפסוק, וע"ע תשוה"נ ח"ה 

 סי' רכ"ח, ד'(.
[ בזמנינו נהגו הנשים לדקדק לצאת פרשת זכור, וכדעת הגה"ק רבי נתן י

שנשים חייבות, וכן גם דעת  שהמשנ"ב לא הביא, ואף חת"ס זצ"לאדלר וה
החזו"א שהם פטורות, אבל מאחר שבדור האחרון קיבלו עלייהו הנשים 

 לשמוע פרשת זכור, נעשה כחיוב וכמו שאר הדברים שקיבלו עלייהו.
[ לכתחילה ראוי שהנשים יבואו לשמוע פרשת זכור בבית הכנסת יא

מ נהגו לסדר קריאה מיוחדת לנשים שאינם בציבור עם האנשים, אבל מ"
 יכולות לבוא לבית הכנסת לשמוע עם הציבור. 

[ ה"חפץ חיים" זצ"ל נהג לדקדק לשמוע פרשת זכור בבית הכנסת שיש בי
היות שפרשת זכור לרוב הפוסקים הוא דאורייתא, אם כן כי ציבור גדול, 

 . 'ברוב עם הדרת מלך'

  נלב"ע י' אדרז"ל,  יםשמואל חי מרת חיה שרה ע"ה בת הר"רהרבנית , ולע"נ נלב"ע י"ג אדר א' תשע"וזצוק"ל,  יוחנן ב"ר משה סופר, הרה"ק רבי כ"ק האדמו"ר מערלוילט"נ נתרם 
 



 )נלקט מתוך ספרי רבינו שליט"א( ענייני מחיית עמלק
 מלחמת עמלק בישראליסוד ביאור 

לעמלק לא היה הנה     (.'חי"ז, שמות )", םיישראל ברפידא עמלק וילחם עם וויב"
 -שום הנאה גשמית להילחם בישראל, שהרי הם לא באו למלחמה גשמית 

כדי לכבוש קרקעות וכיוצ"ב כדרך שאר מלחמות, וכל עיקר מלחמתם לא 
היה אלא מתוך שנאת הדת גרידא, כי הם ידעו שעם ישראל מייצגים 

הם רצו בד את שם ה' מהעולם רח"ל ומפרסמים את שם ה' בעולם, וכדי לא
עשו בשעת מלחמתם הם וזהו הטעם ש        לאבד את ישראל שהם עם ה'.

חותכין מילותיהן של ישראל וזורקין כלפי ליצנות מאות ברית קודש "והיו 
ואף שלא היה להם בזה  ,כי תצא י"ד()תנחומא  למעלה, ואומרים הא לך מה שבחרת"

לא היתה במלחמתם כנגד ישראל שכל כוונתם  משוםושום תועלת גשמית, 
חמות שהלוחמים רוצים להשיג איזה תועלת לעצמם וכמו לכבוש כשאר מל

בקב"ה ולעקור את שם ה' באו להילחם איזה מדינה וכיו"ב, אלא הם 
 –, וכחלק מהמלחמה הם גם זלזלו בפרהסיה במצוות השי"ת ח"ו מהעולם

שאין השם )תנחומא כי תצא י"א( ולכן אמרו חז"ל       וזרקו את המילות כלפי מעלה.
שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק, ומשום שעמלק לוחמים 

וכל מה שהם לחמו בישראל זהו רק משום שעם ישראל הם  בקב"ה בעצמו,
כל ולכן  עם ה', וכדי לאבד את שם ה' בעולם הם ביקשו לאבד את ישראל,

מציאות היא שאין שלמות לכיסא כבודו יתברך, זמן שעמלק קיימים בעולם 
 שהרי הם נלחמים בקב"ה בעצמו ואינם מניחים לשלמות מלכות שמים.

 חובתינו במלחמת עמלק בזמנינו
בשם שמועה שמעתי     (.'חי"ז, שמות )", םיא עמלק וילחם עם ישראל ברפידוויב"

כאשר כתב הרמב"ם ש ,שדקדק מלשון הרמב"םזצ"ל מבריסק הגר"ח 
"וכבר אבד )פ"ה מהלכות מלכים ה"ד( כתב והמצוות עשה להחרים שבעת עממין, הוסיף 

 ,[יב מלך אשור ובלבל את כל האומותלה סנחרעשכמבואר בגמ' ברכות כ"ח. והיינו ]זכרם", 
אולם לעומת זאת כאשר כתב הרמב"ם בהמשך דבריו "וכן מצוות עשה 

שבאמת לא סיים הרמב"ם "וכבר אבד זכרם", ומשמע לאבד זכר עמלק", 
מה נשתנה עמלק שלא אבד זכרו, הגר"ח  , ותמהלגבי עמלק לא אבד זכרם

שמוכח מזה ואמר הגר"ח       והרי סנחריב מלך אשור בלבל את כל האומות.
 ,עמלק"זרע" למחות מי שנולד מק אינו דווקא למחות זכר עמל מצוהשה

בשיטתו ובדרכו של  יםשמחזיק הכופריםכל המצווה היא למחות את אלא 
שהם מקיימים את 'זכר' עמלק  בקב"ה ובעם ישראלם מיולוח -עמלק 
וכבר אבד 'לכן לא סיים הרמב"ם בעמלק שאמר הגר"ח ולפי"ז , בעולם

שיטת עמלק עדיין קיימת אצל שהלא  –כי באמת זכרם לא אבד כלל  ,'זכרם
ע"כ מה שמוסרים בשם כנגד ה' ותורתו, הכופרים והרשעים הלוחמים 

וז"ל שכתב ה"ה בפ"ה מהלכות מלכים רמב"ם הגירסא שלפנינו ב]ודבריו הם לפי   הגר"ח.
 זרעולא לפי הגירסא ברמב"ם שהמצווה לאבד  ,עכ"ל ,"עמלק זכר לאבד עשה מצות "וכן

גם , אבל נראה דבשם הגר"חהנ"ל שמועה במפקפקים יש אמנם ]     .[עמלק"
בזרעו של נוהגת אלא איננה  המצוות עשה דמחיית עמלקגוף ד אי נימא

שנאת היא מתוך מחיית עמלק יסוד המצווה דאחר שכל מעמלק ממש, מ"מ 
בוודאי שהמצווה א"כ , (מ"ע קפ"ט)בסה"מ הרשעים רודפי ה' ותורתו וכמבואר ברמב"ם 

הכופרים  את שנאהבתכלית הלשנוא דמחיית עמלק מחייבת אותנו 
רשעי ובפרט את  ,לוחמים כנגד ה' ותורתוה המחזיקים בשיטת עמלק

 השלטונות בראש רדיפת הדת ע"יהעומדים בדור האחרון ופריצי ישראל ש
 וגם, )תיקו"ז קמ"ד( וכמבואר בזוה"ק מלקמשורש עשנשמתם היא , בארץ ישראל

ממשיכים את דרכו של עמלק במלחמה נגד ה' ותורתו,  הלא במעשיהם הם
עכ"פ בזה קיים ומת השנאה,לשנאותם בתכלית מחויבים אנו בוודאי שא"כ ו

באמת כך הוא ו    .[זכירת מעשה עמלק ואיבתודמצוות עשה ד 'תולדהכעין '
"מלחמה לה' בעמלק מדור )שמות י"ז ט"ז( שנאמר גם משמעות לשון הכתוב 

לכופרים הלוחמים שיהיו עמלק בכל דור ודור, והכוונה  ומשמעדור", 
שראשי )פרשת נח( מה שכתב הרמ"ק לפי"ז נראה שו    .מלחמת ה' ותורתו

אין , יהיו מעמלק, ם ביאת משיחקוד השלטון של עם ישראל בדור האחרון
מזרע עמלק, אלא כוונתו שראשי השלטון יחזיקו בזכר דווקא שיהיו הכוונה 

ואנו רואים בחוש שדבר זה מתקיים בראשי השלטון      .עמלקובשיטת 
בוערת אצל ראשי השלטון והמשפט בארץ שנאת הדת שבארץ ישראל, 

מתוך  ישראל, והם דומים ממש לעמלק שכל כוונתם במלחמתם הוא רק
]ובפרט במה שהם מצערים ובלא שום הנאה גשמית אחרת,  -דת גרידא שנאת ה

הדבר ידוע שאין כוונתם לתועלת עצמם שהרי אינם שלצבא,  גיוס בני הישיבות בענייןאותנו 
ובתקופה  ,[צריכים אותנו בצבא, אלא כל כוונתם הוא רק כדי לצער אותנו ולרדוף אותנו

האחרונה רואים אנו כמה כוחות הם משקיעים כדי לשבר את המחיצות 
ולשלב אותנו בתוך הציבור החופשי רח"ל, ובוודאי שכל זה  –בינינו לבינם 

כעמלק ממש שרצו לעקור את שם  –הוא מכח שנאת הדת הבוער בקרבם 
זדים הליצוני " (ב"ט, נ"תהלים קי)ושמעתי לבאר הפסוק       ה' שלא ייזכר עוד רח"ל.

 -אף בשעה שזדים עושים ליצנות מאיתנו ש ,"עד מאוד מתורתך לא נטיתי
אנו לא נזוז כמלוא נימא  - "מתורתך לא נטיתי"מ "מ ,שומרי התורה

זכרתי "כ "אחהמשיך דוד המלך ואמר מיד הקדושה, וזהו מה שמהתורה 
שבזמן זה שהרשעים לועגים על התורה , "ואתנחם ה'משפטיך מעולם 

שמעולם היו רשעים כאלו שלחמו בתורה הקדושה,  אנו נזכריםהקדושה, 
כ זהו נחמתינו "מ נשארנו איתנים בדרך התורה ולא נתפעלנו מהם, וא"ומ

נדע ששום כח שבעולם לא יצליח לבטל אותנו מהתורה ש –גם בעת הזאת 
 .יםנישאר איתנים בדרך התורה כמו בדורות הקודממצידנו אם אנו 

 וןאחרובפרט בדור ההתגברות קליפת עמלק הוא בארץ ישראל עיקר 
תן ויך נוקאל ה'יביך מסביב בארץ אשר וך לך מכל אוקיאל ה'והיה בהניח "

     , י"ט(.)דברים כ"ה", זכר עמלק תמחה את ,לך נחלה לרשתה
ובספרים  ,חיוב מחיית עמלק הוא בארץ ישראלשבלשון הפסוק כאן מבואר 

שהיא ארץ אשר ה'  - בארץ ישראלשעיקר כח התגברות עמלק הוא מבואר 
 ודווקא ממקום הקדושה שם בא כח הטומאה לינוק. אלוקיך דורש אותה,

הוא בארץ ישראל  בדור האחרון עיקר התגברות כוחות הרשעוזהו הטעם ש
)פרשת נח( איתא ברמ"ק כן וכח עמלק, יותר בשולט בארץ ישראל שומפני  –

היו מהערב שראשי השלטון בעם ישראל בדור האחרון קודם ביאת משיח, י
שאנו נמצאים כבר  -ובפרט בתקופה הזאת      .רב ומשורש קליפת עמלק

מפני וח עמלק מתחזק ביותר, סמוך מאוד לביאת משיח צדקינו, שאז כ
שהשטן יודע שעוד מעט הקב"ה ימחה את כח טומאת עמלק מהעולם, ולכן 

צריכים להתבדל  ואנו  .השטן מגביר מאוד את כוחו של עמלק עכשיו
 )תהליםדוד המלך ע"ה מאותם רשעים ולשנוא אותם בכל עוז, וכמו שאמר 

 שנאה אתקוטט, תכלית ובתקוממיך אשנא' ה משנאיך "הלא( כ"ב-קל"ט, כ"א
שאף ושמעתי פעמים רבות מפי מרן הגרי"ז זצ"ל, לי",  היו לאויבים שנאתים

והרי ", ליסיים ואמר "לאויבים היו מ"מ '", הדוד המלך פתח ואמר "משנאך ש
שדוד המלך הרגיש ששונאי ה' הם השונאים הפרטיים שלו, וכך צריך להיות 

 ו! נהפרטיים שלבזמנינו, שהם השונאים כלפי שונאי ה' נו התחושה של

 כח לימוד התורה במחיית עמלק
 שמעוני ט)ילקואמרו חז"ל     .ח'( ז")שמות י ברפידים",  ישראל עם וילחם עמלק "ויבוא

רה בא עמלק', ומבואר כאן שלימוד התורה ן שרפו ידיהם מן התו'כיו רס"א(
מבטל את כח עמלק, ולכן רק כאשר התרפו ישראל מהתורה, אז היה כח 

חמתו של משה גם ממהלך מלוכן נראה    לעמלק לבוא להילחם בישראל.
נו, ידי הרמת ידיו של משה רבישדרך המלחמה הייתה על נו עם עמלק, רבי

כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח והיה ")שמות י"ז י"א( וכמו שנאמר 
התורה, וכאשר  הרי עמודמשה רבינו הוא יש לפרש בזה שוידו וגבר עמלק", 

רפו ידיו, היה זה מחמת רפיון בתורה בעם ישראל, ולכן באותה שעה גבר 
ך כאשר התחזקו ישראל בתורה, החזיקו ידיו של משה עמלק, ומאיד

שהתורה מחלישה את כח עמלק, נראה דהנה כל ביאור העניין ו      למעלה.
הנהגת הטבע כפופה ותלויה בדיני התורה, וכמו שאמרו חז"ל בירושלמי 

שבתוליה של בת ג' שנה היו תלויים בעיבור השנה ע"י בי"ד, שאם )כתובות פ"א ה"ב( 
ה היה בתוליה חוזרין בחודש נוסף, ואם לאו לא היו היו מעברין את השנ

והנה עמלק     בתוליה חוזרין, והרי לן בזה שהטבע נקבע לפי דיני התורה.
מבואר היטב שהכל טבע ואין בורא המשגיח בעולם, וא"כ  -הכריזו להפך 

דהתורה מורה להפך ממש מכח עמלק, שעמלק יסודו ושורשו הוא הכפירה 
שהכל טבע, ואילו בלימוד התורה הק' אנו שוברים את כח הטבע וגורמים 

יהא מונהג למעלה מהטבע, ובזה אנו מכניעים את טומאת  שכל העולם כולו
חובתינו במחיית עמלק שבכל יש ללמוד מזה לו     עמלק שעניינה טבע.

בזה את טומאת  מחלישיםאנו  בלימוד התורה, יםתחזקאנו מ שכאשרדור, 
לגור בארץ ישראל,  בחסדי הקב"האנו זוכים שעכשיו ו   .שבכל דור עמלק

נרפה הישיבות והכוללים כאן, ובזה עלינו לחזק ביחד עם אחינו שבגולה את 
   את ביאת משיח צדקינו, שיבוא במהרה בימינו, אמן. קרבאת כח עמלק ונ

 הדרך הנכונה במלחמת ה' נגד הרשעים
אוהב שלום ורודף יה אהרן הנה ה    .)שמות י"ז, י"ב( אהרן וחור תמכו בידיו",ו"

היה קנאי ולוחם מלחמת ה' ברשעים וכדאיתא בחז"ל שלחם שלום, וחור 
ונראה מזה י ישראל, עד כדי שהרגו אותו בנמלחמת ה' בחטא העגל 

על ידי שני הכוחות הללו, אהבת  אובצריכה ל המלחמה נגד הפושעיםש
    לא זה אי אפשר.וזה בישראל ושנאת הרשעים, 

מידת אהבת ישראל מעידה על אמיתת הקנאות שוהביאור בזה נראה 
ומקורה אם היא באה מתוך אהבת ישראל או מתוך מידות רעות, שאם 
הקנאי הוא אוהב ישראל, הרי זה הוכחה שקנאותו ומלחמתו במתפשרים 
אינה באה ממידות רעות והשחתה, אלא אדרבה מרוב אהבתו לישראל הוא 

חרון אף ה' מישראל, אבל  רוצה להשכין שלום בין ישראל לקב"ה ולהסיר
אם אינו אוהב ישראל, הרי זה הוכחה שגם בשעה שבא לקנא קנאת ה', אין 
זה אלא "קנאי מזויף", שמלחמתו במתפשרים וברשעים היא רק כדי לתת 

ומסופר על הגה"ק ה"חתם סופר"      פורקן ליצריו הרעים להילחם באחרים.
זצ"ל שהיה קנאי ולחם בחזקה נגד המתפשרים, ומצד אחר דאג מאד לצרכי 
עם ישראל והיה איש שלום, והמשכילים טענו כנגדו שאם הוא אוהב שלום 

וקא מתוך אהבת השלום הוא ורודף את המתפשרים, והשיב שדהוא למה 
 .פירוד בין ישראל לאביהם שבשמים םגורמיהם ת הרשעים, שבא לרדוף א
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 )נלקט מתוך ספרי רבינו שליט"א(וענייני יום הפורים  פנינים על מגילת אסתר
 ושנאת הכופרים לישראל עד דורינו –שורש שנאת המן לישראל 

)אסתר ג, ה'(. א[ "וירא המן כי אין מרדכי כורע ומשתחווה לו וימלא המן חמה", 

ולהלן בהמשך המגילה כתיב )ה, י"ג( "וכל זה איננו שוה לי בכל עת אשר אני 
תמוה, הלא כל לכאורה הדבר וראה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך". 

עבדי המלך אשר בשער המלך כורעים ומשתחוים לו, ומה איכפת לו שישנו 
איזה צדיק )"בטלן"( אחד שאינו משתחווה, עד שמרגיש בנפשו שכל מה 

ונראה בביאור הדבר, שהמן הלא ידע היטב בתוך תוכו    שיש לו אינו שוה לו.
ו מחמת ציווי שכל ה"כורעים ומשתחוים" זהו רק חנופה חיצונית שעושים ל

המלך, ובאמת אין בכך שום אות הערכה ושום כבוד אמתי אליו, ולכן כל עוד 
שלא ראה את מרדכי היהודי, היה המן יכול לחיות בתוך עולם הדמיון 
כביכול הוא מכובד בכך שכולם כורעים ומשתחווים לו, אבל בשעה שנעמד 

חש המן שאין  כנגדו מרדכי היהודי שהיה איש האמת ולא קם ולא זע ממנו,
שום ערך לכל הכבוד שמקבל מאחרים בשעה שיש מי שמייצג את האמת 
כנגדו ומוכיח לו שאליבא דאמת אין הכבוד ראוי לו כלל, ולכן כעס עליו כל 

וזהו גם שורש שנאת הדת      כך עד שמוכן היה לאבד את כל עם מרדכי.
הבוערת בזמינו בקרב ראשי השלטון בארץ ישראל אשר לוחמים כנגד 
החרדים לדבר ה', שהם יודעים במצפון ליבם את האמת שיש דין ויש דיין, 
אלא שכדי לתרץ את דרכם לחיות עפ"י תאווה, הם משכנעים את עצמם 
שאין דין ואין דיין עד שהם כבר בטוחים בזה, ולכן בשעה שהם רואים את 
החרדים לדבר ה' שמתגברים על יצרם וכובשים את תאוותם למען כבוד 

רך, קשה להם מאוד לפגוש במייצגי האמת בעולם ולראות באמת שמו יתב
 . ת בעולם אצל המאמינים בה' ותורתוהקיימ

 מפני מה נתחייבו ישראל כליה
ועד זקן טף ונשים ביום  ב[ "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער

איתא "שאלו תלמידיו את רבי שמעון י"ב ע"א( )בגמ' במגילה   )אסתר ג', י"ג(. אחד", 
בן יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה, אמר 
להם אמרו אתם, אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע". ובפשוטו 

הנאה מסעודתו, וביותר קשה שהלא יש לתמוה מדוע נענשו כ"כ משום ה
"לעשות כרצון )א, ח'( הכל היה בתכלית הכשרות וכמפורש במגילה שנאמר 

"לעשות כרצון מרדכי והמן", והרי שהיה )מגילה י"ב ע"א( איש ואיש", ופירשו חז"ל 
אמנם נראה שעיקר מטרת אחשוורוש     בתכלית הכשרות כרצון מרדכי. 

בע מדינות היה כדי להראות שאין לעשות סעודה לכל מאה ועשרים וש
המאה עשרים ושבע מדינות שתחת מלכותו נפרדים כל מלכות לעצמה, 
אלא כל העמים שווים להיות ממלכה אחת אדירה של המלך אחשוורוש, 

אמנם מעיקרי עניינו     ולכן הושיב בסעודה את כולם יחד בלא מחיצות.
העם הנבחר אלא בזה היה גם לבטל את מעלת ישראל, ולומר שאין ישראל 

הם ככל העמים, והושיבם בלא מחיצות יחד עם שאר העמים להורות שאין 
שום חילוק ביניהם, ועל זה כעס הקב"ה מאוד על ישראל שנתערבו בגויים, 

)כ', והביא עליהם את העונש החמור שנתחייבו כליה, וכמו שנאמר ביחזקאל 

גו', חי אני נאם ה' "אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות ולג( -לב
 אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם".

 הנהגה בדרך התורה בפרהסיה
)טז.( בגמ' במגילה )אסתר ד', ה'(. ג[ "ותצוהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה", 

איתא "ותצוהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה, א"ר יצחק שלחה ליה 
שי תורה שנאמר מזה ומזה הם כתובים", ע"כ. שמא עברו על חמשה חומ

וצ"ב מדוע תפסה דווקא ביטוי זה על חמשה חומשי תורה, ומשמע לכאורה 
 שעיקר הפגם של ישראל היה בפסוק זה ד"מזה ומזה הם כתובים", וצ"ב.  

ונראה בביאור הדבר, שהפסוק "מזה ומזה הם כתובים" מורה על כך שיהודי 
בהופעתו ברחוב  –בתוך ביתו, וגם מבחוץ  -ים צריך להיות יהודי גם מבפנ

בלבוש יהודי ללא פחד, ועם ישראל בימי אחשוורוש פגמו בעיקר בעניין זה 
ששאפו להיות כלפי חוץ כמו כולם, ולכן הלכו לסעודתו של אחשורוש כדי 
לא להיות שונים ומובדלים מכל האומות, וזה מה ששלחה אסתר למרדכי 

על כך שלא הבינו שהתורה צריכה להיות לדעת אם עם ישראל נתבעו 
כתובה מבפנים ומבחוץ, והיינו שתהא נמצאת בלב וגם בפרהסיא, ואשר לכן 

"היה  -פרסמו שיטה חדשה המשכילים בגרמניה שוידוע       נענשו בכלייה.
שברחוב על איש ישראל ללכת בלבוש ויהודי באהליך ואדם בצאתך", 

, וזה לדעתם היה אמור להציל אותנו מאנטישמיות, מודרני כדרך האומות
ובימינו ראינו את אותה התופעה, יהודים מגרמניה לבושים היו בבגדי 
עכו"ם, ונאמנים היו למולדתם עד כדי כך שהלכו ללחום במלחמותיהם לצד 
הצבא שלהם, ומה אירע בסופם, לא זו בלבד שהגרמנים לא שקטו, אלא 

 .רבבות הושלכו לתוך כבשן האש כזו שרבידוקא הם אלו שגרמו לכלייה 

 יום כיפורים כפורים
)אסתר ד[ וימי הפורים האלו לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. 

 - 'פורים'האריז"ל שיום הכיפורים הוא כוהנה ידועים דברי הזוה"ק ט', כ"ח(. 
ינו אלא דומה לו ויום הכיפורים א –והיינו שפורים הוא המדריגה העליונה 

והענין וודאי צריך ביאור,     אבל אינו ממש בדרגה העליונה של פורים.
שהלא פורים ויום הכיפורים המה שני הפכים, שביום הכיפורים אנו באימה 

ות הגוף, ופחד מאימת הדין ומופרשים לגמרי מכל זיק של גשמיות והנא
ם, ואיך יתכן וכלים ושותים ומשתכרים ושמחיומאידך גיסא בפורים אנו א

לומר שפורים הוא במעלה עליונה יותר מיום הכיפורים שבו אנו קדושים 
 כמלאכי השרת ודבקים בקב"ה לגמרי מתוך פרישות מכל ענייני עולם הזה.

ביוהכ"פ כל אחד אומר בלשון בוכים "חטאתי שונראה בביאור העניין 
ה שאינם עוויתי פשעתי לפניך" ומבטיח שישתנה, אך למעשה ישנם הרב

משתנים כלל אחרי יום כיפור, והטעם בזה כי חזרו בתשובה מיראת הדין, 
ולכן לאחר שעבר הפחד מיום הדין שוב חוזר האדם להתפתות אחר יצרו, 
אולם בפורים האדם מוכיח מהו נקודת הפנימיות שלו, שכאשר האדם 

ק משתכר ונכנס יין יצא סוד אז ניכר עפ"י התנהגותו ודיבורו אם הוא צדי
באמת או שאינו אלא שקרן שעבודת ה' אצלו אינה אלא מן השפה ולחוץ, 
ולכן פורים במעלה העליונה כיון שאז האדם עובד את הקב"ה באמת מתוך 

 מכן.הנקודה הפנימית שלו, ולא רק מתוך יראת הדין שאינו מחזיק לאחר 

 לעורר אמונה ויראת ה' –תכלית סיפור המגילה 
וגבורתו ופרשת גדלת מרדכי אשר גדלו המלך הלוא  ה[ "וכל מעשה תקפו

בביאור פסוק )אסתר י, ב'(. הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס", 
זה שמעתי דבר נפלא מפי הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל, דלכאורה יש 
לתמוה מה רצון הפסוק להשמיענו בזה, וכי מראה מקום הוא לנו לילך 

וביאר בזה הגר"י    עמים אשר למלכי מדי ופרס, אתמהה.ולהחכים מספרי ה
אברמסקי זצ"ל, שאדרבה, רצון הפסוק להשמיענו בזה, שה"מגילה" איננה 
סיפורי היסטוריה בעלמא כנראה מרהיטת המגילה, אלא כל הרוצה 
להשתלם בחכמת ההיסטוריה וידיעת קורות בית מלכות פרס וגבורותיהם, 

מלכי מדי ופרס, ולא ימצא מבוקשו במגילת ילך לחפשו בספר דברי הימים ל
ותכלית כתיבתה  -אסתר אשר נכתבה ברוח הקודש וגנוז בה סודות הרבה 

וקריאתה איננה לגולל זיכרונות של היסטוריה ח"ו, רק כדי להוסיף יראת ה' 
 ע"י סיפור שבחו של מקום אשר עשה עם עמו ישראל. 

 יום הפוריםזהירות מהוללות ולשון הרע ודיבורים אסורים ב
מצינו מקומות לפעמים שתוך כדי שמחת פורים נכשלים בעוון והנה ו[ 

לשון הרע ומתלוצצים מחבריהם או ח"ו מתלמידי חכמים ומרבנים רח"ל, 
ועוברים כחמורות שבחמורות באסור בזוי ת"ח, לשון הרע, מלבין פני חבירו 
ברבים וכדומה שאין להם חלק לעולם הכא, וכפרט כשעושים כן בפני 

ששומע מזה ומצטער ומתבייש, שזהו עוון פלילי ממש אפילו התלמיד חכם 
וראוי להתלוצץ ביום זה מהמן ועמלק ומהמינים וכופרים בפורים.    

מתבוללים ולאומיים ופורקי עול וכדומה, שמצוה להתלוצץ מהם תמיד גם 
בכל השנה, ובפרט בפורים שמצוה ביותר למחות את זכר הרשעים, אך ח"ו 

ים כשרים וכ"ש לא מתלמידי חכמים שהמבזה אותם לא להתלוצץ מיהוד
והשטן בא בין השמחים בפורים כדי לבטל לגמרי תוכן      אין רפואה למכתו.

היום וקדושתה, ומורה הלכה שכל האיסורים הותרו ליום זה, ושולל ביו"ט 
זה שלל רב, ומי שחושב שפורים הוא הפקר, עלול להפסיד את כל זכויותיו 

ם שכאשר מדבר על אדם לשון הרע, הוא מאבד בזה בנקל, וכמבואר בספרי
את כל זכויותיו, והחכם עיניו בראשו לבסומי ולשמוח אבל בלי חטא ופשע, 

ויפה אמר אחד    שבזה מקיים כהלכה מצות היום, כי גדול היום לאדונינו".   
האדמורי"ם זצ"ל "העולם רגילים בפורים לאחל אחד לחבירו "פורים שמח, 

הפך, "פורים כשר ושמח, ופסח ר שראוי לומר לואני אומ ופסח כשר ושמח",
שמח", ומפני שצריך זהירות מרובה שימי הפורים יעברו כהלכה בלא 

 להיכשל בלשון הרע וכיוצ"ב.

 קדושת יום הפורים 
יום הפורים הוא יום קדוש וזמן מסוגל מאוד, וידוע מה שכתב הגר"א ז[ 

בשמחת פורים, שיום כיפור ופורים שה"חציו לכם" של יום כיפור מתקיים 
הוא יו"ט אחד ממש. וקבלה היא בידינו, שמי שמקבל על עצמו תשובה ביום 
פורים עד שיעיד עליו הקב"ה ששינה פנימיותו, יכול לדרוש בתפילה 

והעיקר צריך להיזהר    מה שרוצה, והקב"ה יענה לתפילתו. מהקב"ה כל
ח שקדוש היום לאדוננו, שלא לבזבז את יום הפורים בהבלים, ולא לשכו

ואפשר לזכות ביום זה למה שאי אפשר לזכות כל השנה. וכבר אמר הגה"ק 
בעל ה"חידושי הרי"ם זי"ע, שכיון שביום זה אפשר לפעול נפלאות ממש 
בכל העניינים, על כן היצר הרע מבלבל את כל אחד שיהיה עסוק וטרוד 

והמבין  .להתבוננותא ידע ולא יהיה לו רגע במצוות ובמשתה ושמחה עד דל
את סגולת היום ידע לנצל את זמנו כראוי ולהתפלל ולשוב בתשובה, ואז 
בוודאי ישיג מה שאי אפשר להשיג כל השנה, והחכם עיניו בראשו וימצא 

  זמן לחזור בתשובה ולהתפלל ולקיים מצוות היום כראוי.
פירש "והימים האלה נזכרים ונעשים" בלשון זצ"ל וכ"ק האדמו"ר מבעלז 

שלא די במה שזוכרים אותם בכל שנה אלא הם גם נעשים בהווה  הוה,
 פשר לפעול נפלאות בכל שנה בימים אלו.וא


