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תמחה את זכר עמלקתמחה את זכר עמלק
יהודי אחד שהיה עוסק בהדרכת מטיילים, השתדל יהודי אחד שהיה עוסק בהדרכת מטיילים, השתדל 
בקב"ה  האמונה  את  שומעיו  בלב  להכניס  בקב"ה תמיד  האמונה  את  שומעיו  בלב  להכניס  תמיד 
אחת  פעם  והנה  היפה,  הבריאה  כל  את  אחת שברא  פעם  והנה  היפה,  הבריאה  כל  את  שברא 
הולך  וכדרכו  מטיילים,  של  קבוצה  מדריך  הולך כשהיה  וכדרכו  מטיילים,  של  קבוצה  מדריך  כשהיה 
עימם בין העצים והפרחים ומסב את תשומת ליבם עימם בין העצים והפרחים ומסב את תשומת ליבם 
לגדלות הבורא שברא כ"כ הרבה אילנות וכ"כ הרבה לגדלות הבורא שברא כ"כ הרבה אילנות וכ"כ הרבה 
סוגים של פרחים שלכל אחד מהם צבע וגודל וריח סוגים של פרחים שלכל אחד מהם צבע וגודל וריח 
אחד  היה  קבוצה  באותה  אך  רעהו,  משל  אחד שונים  היה  קבוצה  באותה  אך  רעהו,  משל  שונים 
שבכל פעם התווכח עמו ואומר כי אין כאן שום בורא שבכל פעם התווכח עמו ואומר כי אין כאן שום בורא 
וכי הבריאה נבראה מאליה (ח"ו), מיודענו היהודי לא וכי הבריאה נבראה מאליה (ח"ו), מיודענו היהודי לא 
איבד את עשתונותיו, הוא זכר את לשון הפסוק 'ענה איבד את עשתונותיו, הוא זכר את לשון הפסוק 'ענה 
כסיל כאיולתו', וחיכה להזדמנות שלא אחרה להגיע.כסיל כאיולתו', וחיכה להזדמנות שלא אחרה להגיע.
לאותו  המדריך  היהודי  אמר  ההסעה  לרכב  לאותו כשחזרו  המדריך  היהודי  אמר  ההסעה  לרכב  כשחזרו 
נוחים  כמה  הזה,  הרכב  יופי  איזה  וראה  בא  נוחים טיפש,  כמה  הזה,  הרכב  יופי  איזה  וראה  בא  טיפש, 
הכסאות, ואיך הוא נוסע מהר, ואיזו צורה יפה יש לו הכסאות, ואיך הוא נוסע מהר, ואיזו צורה יפה יש לו 
מבפנים ומבחוץ, ענה לו האיש, 'אכן ידועה החברה מבפנים ומבחוץ, ענה לו האיש, 'אכן ידועה החברה 
רגע  באותו  ואיכותיים',  טובים  רכבים  שעושה  רגע הזו  באותו  ואיכותיים',  טובים  רכבים  שעושה  הזו 
עשה היהודי פני נעלב ואמר, 'איזה שטויות תדבר? עשה היהודי פני נעלב ואמר, 'איזה שטויות תדבר? 
והלא רכב זה נעשה מעצמו ואף אחד לא יצר אותו, והלא רכב זה נעשה מעצמו ואף אחד לא יצר אותו, 
ומדוע אתה זוקף את הזכות של הרכב לאיזה חברה? ומדוע אתה זוקף את הזכות של הרכב לאיזה חברה? 
התפלא האיש ואמר אינך חושב שהרכב נהיה לבד, התפלא האיש ואמר אינך חושב שהרכב נהיה לבד, 
חלקים,  אלפי  ברכב  יש  שהרי  יתכן,  לא  זה  חלקים, והלא  אלפי  ברכב  יש  שהרי  יתכן,  לא  זה  והלא 
ולכל חלק יש את מקומו המדויק והכל חייב להיות ולכל חלק יש את מקומו המדויק והכל חייב להיות 
אתה  אחד  'רכב  היהודי,  לו  ענה  מלאה,  אתה בהתאמה  אחד  'רכב  היהודי,  לו  ענה  מלאה,  בהתאמה 
מבין שאינו יכול להיעשות מעצמו, ובריאה שלימה מבין שאינו יכול להיעשות מעצמו, ובריאה שלימה 
חושב  אתה  פריטים,  ומליארדי  יצורים  מליוני  חושב עם  אתה  פריטים,  ומליארדי  יצורים  מליוני  עם 

שהם יכולים להיווצר מעצמם?!שהם יכולים להיווצר מעצמם?!
הפורים  ימי  של  בפתחם  עומדת  זכור  הפורים שבת  ימי  של  בפתחם  עומדת  זכור  שבת 
עניינו  כל  כי  לנו  להזכיר  באה  זו  ושבת  עניינו הקדושים,  כל  כי  לנו  להזכיר  באה  זו  ושבת  הקדושים, 
בלב  וקרירות  ספק  להכניס  הוא  המן-עמלק  בלב של  וקרירות  ספק  להכניס  הוא  המן-עמלק  של 
בהשגחה  האמונה  הוא  הראשון  והמקום  יהודי,  בהשגחה כל  האמונה  הוא  הראשון  והמקום  יהודי,  כל 
פרטית, שם הוא ינסה להחליש את אמונתו של איש פרטית, שם הוא ינסה להחליש את אמונתו של איש 
ישראל, וכדי שח"ו לא יצליח, עלינו להשריש היטב ישראל, וכדי שח"ו לא יצליח, עלינו להשריש היטב 
את האמונה בלבנו, שהקב"ה משגיח עלי ועליך בכל את האמונה בלבנו, שהקב"ה משגיח עלי ועליך בכל 
שקורים  פרטית  השגחה  סיפורי  לספר  ומצוה  שקורים רגע,  פרטית  השגחה  סיפורי  לספר  ומצוה  רגע, 
לנו מידי יום ביומו, לעצמנו ולסובבים, ואז כשתגיע לנו מידי יום ביומו, לעצמנו ולסובבים, ואז כשתגיע 

שעת ניסיון נהיה חזקים ולא ניפול ברשתו.שעת ניסיון נהיה חזקים ולא ניפול ברשתו.
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הנה המדובר העקרי באלו הפרשיות מתרומה עד פקודי הינם מעניני המשכן, הנה המדובר העקרי באלו הפרשיות מתרומה עד פקודי הינם מעניני המשכן, 
ולצורך  הקמתו  לצורך  הנצרכים  הדברים  פרטי  כל  התורה  מפרטת  ולצורך מתחילה  הקמתו  לצורך  הנצרכים  הדברים  פרטי  כל  התורה  מפרטת  מתחילה 
העבודה, ולאחר מכן מפרטת שוב איך קיימו כל הדברים והוציאו אותם אל העבודה, ולאחר מכן מפרטת שוב איך קיימו כל הדברים והוציאו אותם אל 
הפעל, לא בכִדי ראתה תורה לשנות ולהאריך שוב בדברים, זה הדבר מורה הפעל, לא בכִדי ראתה תורה לשנות ולהאריך שוב בדברים, זה הדבר מורה 
על הנחת רוח הגדול שהיה לו להקב''ה מזה שאיוה למושב לו בין בני ישראל על הנחת רוח הגדול שהיה לו להקב''ה מזה שאיוה למושב לו בין בני ישראל 
רחומיו. כי לולא זאת לא היתה התורה מאריכה כל כך אחר שפרטה מתחילה רחומיו. כי לולא זאת לא היתה התורה מאריכה כל כך אחר שפרטה מתחילה 
כל הפרטים האיך לעשות כל דבר ודבר, כי אם היתה כוונת התורה רק לספר כל הפרטים האיך לעשות כל דבר ודבר, כי אם היתה כוונת התורה רק לספר 
בשבחן של ישראל שעשו את המוטל עליהם, היה עליה לקצר בדברים ולומר בשבחן של ישראל שעשו את המוטל עליהם, היה עליה לקצר בדברים ולומר 
בכמה  אנו  שרואים  כמו  משה'  את  ה'  ציווה  אשר  ככל  ישראל  בני  בכמה 'ויעשו  אנו  שרואים  כמו  משה'  את  ה'  ציווה  אשר  ככל  ישראל  בני  'ויעשו 
וכמה מצוות, שאחר הציווי כתבה תורה כדברים האלו. אלא בהכרח כיוונה וכמה מצוות, שאחר הציווי כתבה תורה כדברים האלו. אלא בהכרח כיוונה 
אל  הדבר  שיצא  הדבר  מעצם  הקב''ה  של  שעשועיו  גודל  לגלות  תורה  אל כאן  הדבר  שיצא  הדבר  מעצם  הקב''ה  של  שעשועיו  גודל  לגלות  תורה  כאן 
הפעל והיה ביכולתו להשרות שכינתו בתחתונים, ולהמשיך על ידי זה הארתו הפעל והיה ביכולתו להשרות שכינתו בתחתונים, ולהמשיך על ידי זה הארתו 

וקדושתו על נשמות ישראל. וקדושתו על נשמות ישראל. 
כשמתבוננים בזאת, מוטל גם עלינו להתעורר כמים הפנים אל הפנים, ולשבר כשמתבוננים בזאת, מוטל גם עלינו להתעורר כמים הפנים אל הפנים, ולשבר 
לבבינו על גודל הצער אשר בעוונותינו הרבים אבדנו כל זאת, ובמעשינו הלא לבבינו על גודל הצער אשר בעוונותינו הרבים אבדנו כל זאת, ובמעשינו הלא 
טובים גרמנו לכל זאת אשר אבינו הרחמן נתגרש כביכול מביתו, ואי אפשר טובים גרמנו לכל זאת אשר אבינו הרחמן נתגרש כביכול מביתו, ואי אפשר 
לתאר את גודל צערו, כי מלבד עצם הצער על שנתגרש מהיכלו הרי איכות לתאר את גודל צערו, כי מלבד עצם הצער על שנתגרש מהיכלו הרי איכות 
הישראלי  וכשאיש  לזה,  שגרמו  הם  רחומיו  שבניו  שבעתיים  גדלה  הישראלי המכה  וכשאיש  לזה,  שגרמו  הם  רחומיו  שבניו  שבעתיים  גדלה  המכה 

יתבונן בכל זאת לא ימצא מקום לעצמו מרוב בושה וכלימה. יתבונן בכל זאת לא ימצא מקום לעצמו מרוב בושה וכלימה. 
בנוסף לכך מוטל על האדם להתבונן ולהבין עד כמה חסר לנו ענינו של בית בנוסף לכך מוטל על האדם להתבונן ולהבין עד כמה חסר לנו ענינו של בית 
המקדש, הלוא כהיום אנו בגדר שה פזורה נדחה, וכבנים שגלו מעל שולחן המקדש, הלוא כהיום אנו בגדר שה פזורה נדחה, וכבנים שגלו מעל שולחן 
הוא  שורשם  הפרט  על  והן  הכלל  על  הן  עלינו  הבאים  הצרות  וכל  הוא אביהם,  שורשם  הפרט  על  והן  הכלל  על  הן  עלינו  הבאים  הצרות  וכל  אביהם, 
מעצם חורבן בית המקדש, כי מלאים אנו בחטאים אשר הם גורמים מסכים מעצם חורבן בית המקדש, כי מלאים אנו בחטאים אשר הם גורמים מסכים 
בינינו לאבינו שבשמים, כל זאת הם תוצאה מקרבן התמיד שנתבטל מעלינו, בינינו לאבינו שבשמים, כל זאת הם תוצאה מקרבן התמיד שנתבטל מעלינו, 
ואלו החטאים הלוא מעוררים מדנים וקטרוגים רחמנא לצלן, וכתוצאה מכך ואלו החטאים הלוא מעוררים מדנים וקטרוגים רחמנא לצלן, וכתוצאה מכך 
ניתן רשות למשחית לחבל ר''ל. ועיקר צרתינו הוא עצם הדבר שאנו זקוקים ניתן רשות למשחית לחבל ר''ל. ועיקר צרתינו הוא עצם הדבר שאנו זקוקים 
לכפרה ואין, שהרי בכמה מקומות הזכירו חז''ל גודל מעלת הקרבת התמיד לכפרה ואין, שהרי בכמה מקומות הזכירו חז''ל גודל מעלת הקרבת התמיד 
היה  שחר  של  תמיד  כי  בידו,  כשחטא  בירושלים  אדם  לן  לא  בזכותה  היה כי  שחר  של  תמיד  כי  בידו,  כשחטא  בירושלים  אדם  לן  לא  בזכותה  כי 
על  מכפר  היה  הערביים  בין  של  ותמיד  בלילה,  שעברו  החטאים  על  על מכפר  מכפר  היה  הערביים  בין  של  ותמיד  בלילה,  שעברו  החטאים  על  מכפר 
אנו  חסרים  זה,  מכל  משוללים  אנו  התמיד  שבוטל  וכיון  שביום,  אנו החטאים  חסרים  זה,  מכל  משוללים  אנו  התמיד  שבוטל  וכיון  שביום,  החטאים 
והנמהר,  המר  בגלותינו  ארץ  המכסה  החושך  עלינו  שולט  ומחמתה  והנמהר, כפרה  המר  בגלותינו  ארץ  המכסה  החושך  עלינו  שולט  ומחמתה  כפרה 
ועלינו להתעורר באתערותא דלתתא ולבקש על זה, ולהראות בזה כי רצונינו ועלינו להתעורר באתערותא דלתתא ולבקש על זה, ולהראות בזה כי רצונינו 
להיות  אנו  רוצים  שוב  בתוכינו,  שכינתו  להשכין  אנו  רוצים  שוב  בכך,  להיות הוא  אנו  רוצים  שוב  בתוכינו,  שכינתו  להשכין  אנו  רוצים  שוב  בכך,  הוא 
פעמים  שלוש  לפניו  ולהיראות  ולעלות  תמיד,  אליו  ומקושרים  פעמים דבוקים  שלוש  לפניו  ולהיראות  ולעלות  תמיד,  אליו  ומקושרים  דבוקים 
בא  כך  לראות  שבא  'כדרך  בא   כך  לראות  שבא  'כדרך  ב.)  ב.)(חגיגה  (חגיגה  ז''ל  דרשתם  בנו  שיתקיים  כדי  ז''ל בשנה,  דרשתם  בנו  שיתקיים  כדי  בשנה, 

ליראות' ולהמשיך אור קדושתו בקרבינו תמיד. ליראות' ולהמשיך אור קדושתו בקרבינו תמיד. 
כדי לעורר האהבה הישנה מוטל עלינו להתחזק בכמה דברים אשר בכל מראים כדי לעורר האהבה הישנה מוטל עלינו להתחזק בכמה דברים אשר בכל מראים 
אנו כי רצונינו לראות את מלכינו, אחד מאלו הדברים הוא אמירת הקרבנות אנו כי רצונינו לראות את מלכינו, אחד מאלו הדברים הוא אמירת הקרבנות 
שוב  הוא  משתוקק  כי  האדם  מגלה  בכך  התפילה,  קודם  הקטורת  שוב ופרשת  הוא  משתוקק  כי  האדם  מגלה  בכך  התפילה,  קודם  הקטורת  ופרשת 
לענין הקרבנות, מגלה הוא בכך כי יודע הוא מהו ערכם של הקרבנות, ורוצה לענין הקרבנות, מגלה הוא בכך כי יודע הוא מהו ערכם של הקרבנות, ורוצה 

הוא שוב לראות כהנים בעבודתם, איך שכהנים אוכלים ובעליהם מתכפרים, הוא שוב לראות כהנים בעבודתם, איך שכהנים אוכלים ובעליהם מתכפרים, 
ומלבד זאת הרי עצם אמירת הקרבנות הם בזמנינו במקום הקרבתם, וכדאיתא ומלבד זאת הרי עצם אמירת הקרבנות הם בזמנינו במקום הקרבתם, וכדאיתא 
בגמרא בגמרא (כתובות קי.)(כתובות קי.) אמר רבי יצחק, מאי דכתיב: זאת תורת החטאת וזאת תורת  אמר רבי יצחק, מאי דכתיב: זאת תורת החטאת וזאת תורת 
בתורת  העוסק  וכל  חטאת,  הקריב  כאילו  חטאת  בתורת  העוסק  כל  בתורת האשם?  העוסק  וכל  חטאת,  הקריב  כאילו  חטאת  בתורת  העוסק  כל  האשם? 
אמירת  נחשב  ז''ל  האר''י  פי  על  כי  לדעת  ועלינו  אשם.  הקריב  כאילו  אמירת אשם  נחשב  ז''ל  האר''י  פי  על  כי  לדעת  ועלינו  אשם.  הקריב  כאילו  אשם 

הקרבנות מעיקרי התפילה ממש, והיא בגדר חובה ממש לכל אחד ואחד. הקרבנות מעיקרי התפילה ממש, והיא בגדר חובה ממש לכל אחד ואחד. 
גם הזהירות בעצם התפילה היא מהענינים המורים על הצפיה לעבודת בית גם הזהירות בעצם התפילה היא מהענינים המורים על הצפיה לעבודת בית 
תמידים  כנגד  תפילות  לוי  בן  יהושע  ר'  תמידים אמר  כנגד  תפילות  לוי  בן  יהושע  ר'  אמר  כו:)  כו:) (ברכות  (ברכות  איתא  הלוא  איתא המקדש,  הלוא  המקדש, 
שהתפילה  אנו  נזהרים  ובאם  ישראל,  של  כפרתם  תלוי  היה  ובהם  שהתפילה תקנום,  אנו  נזהרים  ובאם  ישראל,  של  כפרתם  תלוי  היה  ובהם  תקנום, 
תמיד  קרבן  של  ערכו  אנו  יודעים  כי  אנו  מגלים  אז  כדבעי  כראוי  תמיד תהיה  קרבן  של  ערכו  אנו  יודעים  כי  אנו  מגלים  אז  כדבעי  כראוי  תהיה 
ומשתוקקים אנו לזה, וכמו כן נזכה גם אנו כהיום לבחינה של קרבן התמיד ומשתוקקים אנו לזה, וכמו כן נזכה גם אנו כהיום לבחינה של קרבן התמיד 
אנו  מקיימים  באם  כי  לדעת  עלינו  זאת  ומלבד  עוון,  כפרת  של  אנו ולבחינה  מקיימים  באם  כי  לדעת  עלינו  זאת  ומלבד  עוון,  כפרת  של  ולבחינה 
מצוות תפילה כתיקונה זוכים אנו לבחי' של כניסה בקודש הקדשים, דבר מצוות תפילה כתיקונה זוכים אנו לבחי' של כניסה בקודש הקדשים, דבר 
ביום  ודוקא  שבעם,  המובחר  האדם  אם  כי  בה  לזכות  אפשר  אי  ביום שבפועל  ודוקא  שבעם,  המובחר  האדם  אם  כי  בה  לזכות  אפשר  אי  שבפועל 
היא  מפורשת  הלכה  כי  הכיפורים,  ביום  גדול  כהן  דהיינו  שבשנה,  היא המובחר  מפורשת  הלכה  כי  הכיפורים,  ביום  גדול  כהן  דהיינו  שבשנה,  המובחר 
שבעת התפילה צריך האדם לכוון כאילו עומד הוא בין שני הכרובים אשר שבעת התפילה צריך האדם לכוון כאילו עומד הוא בין שני הכרובים אשר 
שמקום  וכיון  השכינה,  השראת  מקום  עיקר  הוא  שם  אשר  הכפורת,  שמקום מעל  וכיון  השכינה,  השראת  מקום  עיקר  הוא  שם  אשר  הכפורת,  מעל 
בקודש  עומד  בבחינת  הוא  שהאדם  נמצא  הוא,  שם  אדם  של  בקודש שמחשבתו  עומד  בבחינת  הוא  שהאדם  נמצא  הוא,  שם  אדם  של  שמחשבתו 
לפני  נוכח  עומד  ממש  זה  הרי  מזה?  יתירה  מעלה  לנו  יש  וכי  לפני הקדשים,  נוכח  עומד  ממש  זה  הרי  מזה?  יתירה  מעלה  לנו  יש  וכי  הקדשים, 

המקום ברוך הוא ומשבחו ומבקש כל צרכיו מלפניו. המקום ברוך הוא ומשבחו ומבקש כל צרכיו מלפניו. 
מחמת אלו הדברים ראוי ונכון להחשיב מאוד ענין התפילה, ולא להיות מאלו מחמת אלו הדברים ראוי ונכון להחשיב מאוד ענין התפילה, ולא להיות מאלו 
אשר עליהם דרשו חכמינו אשר עליהם דרשו חכמינו (ברכות ו:)(ברכות ו:) ז''ל את מאמר הכתוב  ז''ל את מאמר הכתוב (תהלים יב, ט) (תהלים יב, ט) כרום זולות כרום זולות 
בהם,  מזלזלין  אדם  ובני  עולם  של  ברומו  העומדים  דברים  שאלו  אדם  בהם, לבני  מזלזלין  אדם  ובני  עולם  של  ברומו  העומדים  דברים  שאלו  אדם  לבני 
וכמו  דעלמא,  הון  מכל  יותר  התפילה  להחשיב  וראוי  תפילה,  הוא  מהן  וכמו ואחת  דעלמא,  הון  מכל  יותר  התפילה  להחשיב  וראוי  תפילה,  הוא  מהן  ואחת 
שהפליא הרה''ק מרוזין לאיזה סוחר כאשר סיפר מקודם את אשר עבר עליו, שהפליא הרה''ק מרוזין לאיזה סוחר כאשר סיפר מקודם את אשר עבר עליו, 
כי אותו סוחר נטל רווחיו מעסקיו בבגדי חורף שקנה ומכר, באחת השנים קרה כי אותו סוחר נטל רווחיו מעסקיו בבגדי חורף שקנה ומכר, באחת השנים קרה 
שלא  ומובן  סחורתו,  קנו  לא  שכן  כיון  בארץ,  נראו  לא  והכפור  והקור  שלא המקרה  ומובן  סחורתו,  קנו  לא  שכן  כיון  בארץ,  נראו  לא  והכפור  והקור  המקרה 
היה לו במה לכלכל את בני ביתו, ויהי בסופו של אותו חורף קשה הגיע איזה היה לו במה לכלכל את בני ביתו, ויהי בסופו של אותו חורף קשה הגיע איזה 
חורף  בגדי  של  גדולה  כמות  לו  שיש  עליו  ששמע  לו  ואמר  רחוקה  מעיר  חורף איש  בגדי  של  גדולה  כמות  לו  שיש  עליו  ששמע  לו  ואמר  רחוקה  מעיר  איש 
אך  כמובן,  לו  נתרצה  הלה  הבגדים,  כל  את  לקנות  וברצונו  למכירה,  אך העומדים  כמובן,  לו  נתרצה  הלה  הבגדים,  כל  את  לקנות  וברצונו  למכירה,  העומדים 
ביקש ממנו להתעכב מעט זמן עד אשר יתפלל ויתפנה אליו, אך הלה הודיעו כי ביקש ממנו להתעכב מעט זמן עד אשר יתפלל ויתפנה אליו, אך הלה הודיעו כי 
אצה לו הדרך כי בעוד שעה קלה עליו לעלות על הספינה שיביאו למחוז חפצו, אצה לו הדרך כי בעוד שעה קלה עליו לעלות על הספינה שיביאו למחוז חפצו, 
ובאם אין הוא מוכן כעת להתעסק עמו במו''מ מוכרח הוא לעזוב את המקום ובאם אין הוא מוכן כעת להתעסק עמו במו''מ מוכרח הוא לעזוב את המקום 
מבלי לבצע את העסקה, למרות כל זאת לא אבה הסוחר דנן להקדים מסחרו מבלי לבצע את העסקה, למרות כל זאת לא אבה הסוחר דנן להקדים מסחרו 

לתפילתו, ומוכן היה להפסיד את רכושו ובלבד שיתפלל עם הציבור בזמנו. לתפילתו, ומוכן היה להפסיד את רכושו ובלבד שיתפלל עם הציבור בזמנו. 
כשסיפר זאת הרה''ק סיים שבני העולם בודאי יחפצו לדעת מה עלה בגורלו כשסיפר זאת הרה''ק סיים שבני העולם בודאי יחפצו לדעת מה עלה בגורלו 
היה  מוכן  שהלה  המעשה  בעצם  מסתפק  בעצמי  אני  אך  הסוחר,  זה  היה של  מוכן  שהלה  המעשה  בעצם  מסתפק  בעצמי  אני  אך  הסוחר,  זה  של 
עבורי  נחשב  כבר  לבד  זה  בתפילתו,  יפגום  שלא  ובלבד  רכושו  על  עבורי לוותר  נחשב  כבר  לבד  זה  בתפילתו,  יפגום  שלא  ובלבד  רכושו  על  לוותר 

כעובדא. כעובדא. 
השי''ת יעזור שנזכה לעבודת בית המקדש במהרה בימינו אמן.השי''ת יעזור שנזכה לעבודת בית המקדש במהרה בימינו אמן.
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ב'  מוציאין  פורים  שקודם  בשבת  א. א. 
השבוע,  פר'  בראשון  וקורין  ספרים, 
ואומרים  אצלה  השניה  ס"ת  ומניחין 
אשר  את  זכור  קורין  ובשני  קדיש,  חצי 
עשה לך עמלק עד לא תשכח, ומפטירין 
פקדתי את אשר עשה לך עמלק, ובלבוש 
כה  וגו'  שמואל  ויאמר  שמתחילין  איתא 

אמר ה' פקדתי (תרפ"ה ס"ב ובמ"ב שם). 
פרשת  שקריאת  פוסקים  הרבה  דעת  ב. 
[ולכן  ס"ז).  (שם  התורה  מן  מ"ע  היא  זכור 
תורה  ספר  מתוך  לקרותם  ליזהר  צריך 
בלבו  זה  שיקבע  במה  די  ולא  מהודרת], 
דוקא,  הספר  מתוך  לקראו  צריך  אלא 
כל  את  להוציא  לכוין  הקורא  צריך  ולכן 
לכוין  צריכין  השומעים  וגם  השומעים, 
כל  על  חובתה  זו  שמצוה  מפני  לצאת, 

יחיד ויחיד (מ"ב סקי"ד).
בס"ת  קריאתה  דחיוב  שי"א  כיון  ג. 
ס"ת  להוציא  מדקדקין  התורה,  מן  הוא 
ביותר.  ומוגהת  בכשרות  מוחזקת  שהיא 
התחלת  קודם  העם  את  להשתיק  ויש 
הקריאה, כדי שיתנו לב ויטו אוזן לשמוע 
מקריאת  יותר  חיובית  שהיא  הקריאה 

שאר פרשיות (שערי אפרים שם). 
אמירת  קודם  לומר  נוהג  היה  החת"ס  ד. 
ופרה,  זכור  בפרשת  התורה  על  הברכות 
וכמ"ש  זו,  בברכה  לצאת  אחד  כל  שיכוין 
ברכה  בלא  קריאה  ידי  יוצאין  דאין  הט"ז 
דנראה  שכתב  ק"ז)  סי'  (ח"י  הלוי  שבט  בשו"ת  (ועי' 

מעשה  זכירת  מצות  לעצם  שייכים  הברכות  שאין  פשוט 

כמו  לברך  צריך  בציבור  בתורה  שקורים  כיון  אלא  עמלק, 

בעלמא, אלא שיש מקום להצריך כוונה לפי דעת הרבה מן 

הפוסקים דעצם הקריאה בתורה הוא מדאורייתא עיי"ש).

בספר  לקרוא  להקפיד  שצריך  י"א  ה. 
תורה עם נגינות וטעמים דוקא, כי אע"פ 
שנגינות וטעמים אינם מדברי תורה ממש 
מ"מ קיבלנו הטעמים מהר סיני, ובפרשת 
ששינוי  זה  על  להקפיד  חייבים  זכור 
הנגינה עלול לשנות הפירוש (ליקוטי תשוה"נ 

פורים).

בציר"י,  עמלק  זכר  לקרות  דצריך  י"א  ו. 
וי"א דצריך לקרות בסגו"ל, ועל כן מהנכון 
שהקורא יקרא שניהם לצאת ידי שניהם 

(מ"ב סקי"ח).

דמן  ר"ל  התורה,  מן  דחיובה  מ"ש  ז. 
מחיית  פרשת  לקרות  חיוב  יש  התורה 
שבימי  אלא  בשנה,  אחת  פעם  עמלק 
לשבת  החיוב  זמן  קבעו  ואסתר  מרדכי 
שקודם פורים, כדי להסמיך מחיית עמלק 
האלה  "והימים  כדכתיב:  המן,  למפלת 
נזכרים ונעשים" - שצריך להקדים זכירה 
זה  אבל  פורים,  דמצות  לעשייה  דעמלק 
לקרותה  התורה  מן  החיוב  שאין  ודאי 

קודם פורים דוקא (ערוה"ש ס"ה).
וכו'  יחוד  לשם  יאמר  קריאתה  קודם  ח. 
התורה  מן  עשה  מצות  לקיים  מוכן  הריני 
כמ"ש  עמלק,  מחיית  פרשת  לשמוע 
עמלק  לך  עשה  את  זכור  הק'  בתורתינו 
יכוין  קריאתה  ובשעת  תשכח.  לא  וגו' 
שחייב  זכירות  בשש  המבוארת  הכוונה 
שיכוין  דהיינו  יום,  בכל  לזכור  האדם 

בצער  להצטער  עמלק  מחיית  בזכירת 
עצמו  על  ויקבל  הקדושה,  השכינה 

מסירות נפש (יסושוה"ע).
מתחלק  עמלק  מחיית  של  זו  מצוה  ט. 
בדיבור  במחשבה  חלקים,  לכמה 
תשכח"  "לא  של  הל"ת  כי  ובמעשה, 
זכור  של  והמ"ע  הלב  שכחת  על  נאמר 
ועוד  בפה,  עמלק  מעשה  זכירת  על  הוא 
במעשה.  עמלק  של  זרעו  להכרית  מ"ע 
המצוה  מדיני  תר"ג)  (מצוה  החינוך  ספר  וז"ל 
זכירה  שחיוב  לברכה  זכרונם  שאמרו  מה 
בספרי: "זכור  הוא  וכן  ובפה,  בלב  היא  זו 
את אשר עשה לך עמלק" - יכול בלבבך, 
שכחת  הרי  תשכח"  "לא  אומר  כשהוא 
זכור,  מקיים  אני  מה  הא  אמורה,  הלב 
שלא  כדי  בספרי).  (ע"כ  בפיך  שונה  שתהא 
ותחסר  איבתו  תחלש  פן  הדבר,  ישכח 

מהלבבות באורך הזמנים עכ"ל.
בפינו  להזכיר  שהוזהרנו  למה  ובנוסף  י. 
לעורר  כדי  עמלק  רעת  את  שנה  מידי 
באזהרה  נצטוינו  עוד  בלבנו,  השנאה 
מה  כל  את  בלבנו  נשכח  שלא  מיוחדת 
התוה"ק  והזהירה  עמנו,  עמלק  שעשה 
לישראל שלא תשליך שנאתו ולא תסירה 

מנפשך בענין שתשכח אותה (ספר החינוך).
שנצטוינו  הוא,  במעשה  והחיוב  יא. 
זכרו  ולאבד  עמלק  של  זרעו  למחות 
וע"ז  וקטן,  גדול  ונקבה  זכר  העולם,  מן 
שבכלל  עמלק",  זכר  את  "תמחה  נאמר 
על  מוטלת  הזאת  והמצוה  הכל.  הוא  זכר 

כולם, וכענין שאמרו במס' סנהדרין (כ' ע"ב) 
שלש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן 
זרעו  להכרית  הוא  מהן  ואחת  לארץ, 
הזכרים  מישראל  יחיד  וכל  עמלק,  של 
להרגם  החיוב  עליו  מוטל  בידו,  כח  שיש 
זמן  ובכל  מקום  בכל  העולם  מן  ולאבדם 

אם ימצא אחד מכל זרעם (שם). 
כתב  ג')  (הקדמה  פיקודיך  דרך  ובספר  יב. 
ישתדל  עיקר,  ממנו  שנמנע  הגם  וז"ל: 
המצוה  מענפי  שבכוחו  מה  לעשות 
ממנה  היוצא  והנהגה  והמוסר  הנמנעת, 
תבונת  ולפי  המקובלים  טעמים  לפי 
שכלו, והשם יראה ללבב ויחשב לפניו ית' 
ובנדון  המצוה,  עיקר  בפועל  קיים  כאילו 
דידן אם האדם מקיים המצוה במחשבה 
ובדיבור, נחשב כאילו עשה גם המעשה. 

משום  זו,  מצוה  על  מברכין  שאין  מה  יג. 
ואפילו  ההשחתה,  על  מברכים  דאין 
שמצינו  וכמו  העולם,  דאומות  השחתה 
השרת  למלאכי  הקב"ה  שאמר  בגמ' 
אומרים  ואתם  בים  טובעין  ידי  מעשי 

שירה (יפה ללב ח"ג סק"ג בשם המפרשים).
הקהילות  ברוב  המנהג  נתפשט  כבר  יד.  
קריאת  לשמוע  לביהכ"נ  באות  שהנשים 
לכמה  ס"ל  מקום  ומכל  זכור.  פרשת 
בתורה  לקרות  שאין  האחרונים  מגדולי 
בשביל נשים לבדן, ואפילו הן עשרה, ואף 
עכ"פ  בשבילן,  לקרות  שהמנהג  במקום 
הסוברים  פוסקים  דיש  כיון  לברך,  אין 

שהן פטורות לגמרי (מנח"י ח"ט סי' ס"ח).

פ˙יח˙ ‰לב בימי ‰פורים
לפתיחת  לזכות  הקדושים,  הפורים  בימי  ונפלאה  גדולה  לפתיחת סגולה  לזכות  הקדושים,  הפורים  בימי  ונפלאה  גדולה  סגולה 
שהתגלה  סוד",  יצא  יין  "נכנס  שהתגלה   סוד",  יצא  יין  "נכנס  לח.)  לח.)(סנהדין  (סנהדין  במ"ש  כנרמז  במ"ש הלב,  כנרמז  הלב, 
נ:)  נ:)(תקו"ז  (תקו"ז  ז"ל  שאמרו  כענין  השנה,  ימות  בכל  המכוסה  ז"ל הפנימיות  שאמרו  כענין  השנה,  ימות  בכל  המכוסה  הפנימיות 
לפתוח  הללו  הפורים  ימי  ועבודת   – גליא'.  לא  לפומא  לפתוח 'מליבא  הללו  הפורים  ימי  ועבודת   – גליא'.  לא  לפומא  'מליבא 
ולגלות הלב, כד"א ולגלות הלב, כד"א (איכה ב, יט)(איכה ב, יט) "שפכי כמים לבך נוכח פני ה'", ובזה  "שפכי כמים לבך נוכח פני ה'", ובזה 

נזכה בוודאי לפתיחת הלב בימי הפורים.נזכה בוודאי לפתיחת הלב בימי הפורים.

במגילת אסתרבמגילת אסתר (ב, כ)  (ב, כ) אמר הכתוב: "אין אסתר מגדת מולדתה ואת אמר הכתוב: "אין אסתר מגדת מולדתה ואת 
עמה, כאשר ציוה עליה מרדכי".עמה, כאשר ציוה עליה מרדכי".

זי"ע  מברדיטשוב  הרה"ק  דברי  בהקדם  הרמז,  דרך  על  זי"ע ונראה  מברדיטשוב  הרה"ק  דברי  בהקדם  הרמז,  דרך  על  ונראה 
בשם רבו המגיד זצוק"ל, בסה"ק קדושת לוי בשם רבו המגיד זצוק"ל, בסה"ק קדושת לוי (פורים קדושה ראשונה),(פורים קדושה ראשונה), 
שלכן  זצ"ל,  בעריש  דוב  מ"ו  בצ"ק  הגאון  אדמו"ר  "אמר  שלכן וזל"ק:  זצ"ל,  בעריש  דוב  מ"ו  בצ"ק  הגאון  אדמו"ר  "אמר  וזל"ק: 
נקראת 'אסתר', שהיה הנס בהסתר בתוך הטבעיים, עד כאן אמר נקראת 'אסתר', שהיה הנס בהסתר בתוך הטבעיים, עד כאן אמר 

מורי ורבי זלה"ה" עכל"ק.מורי ורבי זלה"ה" עכל"ק.
שמתגלה  אסתר",   – "מגילת  הקדושים:  בספרים  פירשו  שמתגלה ובזה  אסתר",   – "מגילת  הקדושים:  בספרים  פירשו  ובזה 
הפורים,  חג  ושל  אסתר  מגילת  של  המופלא  כוחה  זהו  הפורים, ההסתר,  חג  ושל  אסתר  מגילת  של  המופלא  כוחה  זהו  ההסתר, 
לגלות ולהסיר כל ההסתר הנורא, בחושך כפול ועב המכסה את לגלות ולהסיר כל ההסתר הנורא, בחושך כפול ועב המכסה את 

הלב, כד"א הלב, כד"א (ישעיה ו, י)(ישעיה ו, י) "השמן לב העם הזה". "השמן לב העם הזה".
והיינו הרמז: "אין אסתר" – כאשר אין הסתר, כמו שהשפיע חג והיינו הרמז: "אין אסתר" – כאשר אין הסתר, כמו שהשפיע חג 
הפורים הקדוש להסיר את ההסתר, ונפלו כל המסכים והמחיצות הפורים הקדוש להסיר את ההסתר, ונפלו כל המסכים והמחיצות 

המבדילות. – אז "מגדת", ניתן להגיד ולדבר. המבדילות. – אז "מגדת", ניתן להגיד ולדבר. 
סתור  הכל  כי  להגיד,  אפשר  אי  שולט  שההסתר  עת  כל  סתור שכן  הכל  כי  להגיד,  אפשר  אי  שולט  שההסתר  עת  כל  שכן 
חשוך ונעלם, אבל מכיון ש'אין אסתר' חשוך ונעלם, אבל מכיון ש'אין אסתר' 

הוסר ונפל כל ההסתר, הרי נתגלה האור הפנימי הבוקע וזורח מן 
הנקודה הפנימית הטהורה שבנשמת איש ישראל פנימה, ונודעה הנקודה הפנימית הטהורה שבנשמת איש ישראל פנימה, ונודעה 
האמת. וממילא 'מגדת', נפתח סגור ליבו של אדם, ויכול להגיד האמת. וממילא 'מגדת', נפתח סגור ליבו של אדם, ויכול להגיד 

ולדבר את אשר עם לבבו פנימה.ולדבר את אשר עם לבבו פנימה.
הקדושים,  הפורים  בימי  רואים  שאנו  המופלא  סוד  פתרון  הקדושים, זהו  הפורים  בימי  רואים  שאנו  המופלא  סוד  פתרון  זהו 
שהרבה מבני ישראל ואפילו מפשוטי העם ליבם נפתח בפתאום, שהרבה מבני ישראל ואפילו מפשוטי העם ליבם נפתח בפתאום, 
שיחם  צקון  בשפיכת  הן  לבבם.  עם  אשר  את  ומגלים  שיחם ומגידים  צקון  בשפיכת  הן  לבבם.  עם  אשר  את  ומגלים  ומגידים 
הנאמן  ליבו  את  ישראל  איש  ומגלה  הלב  שנפתח  קונם,  הנאמן לפני  ליבו  את  ישראל  איש  ומגלה  הלב  שנפתח  קונם,  לפני 
לה', ושופכו בינו לבין קונו בתפילות היום. והן בין אדם לחבירו, לה', ושופכו בינו לבין קונו בתפילות היום. והן בין אדם לחבירו, 
ומגלים  לרעהו,  איש  בין  הלבבות  ונפתחים  המחיצות  ומגלים שנופלים  לרעהו,  איש  בין  הלבבות  ונפתחים  המחיצות  שנופלים 

אנשים ביום הזה את סגור ליבם יותר מכל ימות השנה.אנשים ביום הזה את סגור ליבם יותר מכל ימות השנה.
וכל זה מטעם האמור, שזה כוחו וסגולתו של חג הפורים, ומהות וכל זה מטעם האמור, שזה כוחו וסגולתו של חג הפורים, ומהות 
כל  את  להסיר  ההסתרים,  כל  לגלות  והשפעתה,  אסתר'  כל 'מגילת  את  להסיר  ההסתרים,  כל  לגלות  והשפעתה,  אסתר'  'מגילת 

המסכים, ולגלות הנעלם. המסכים, ולגלות הנעלם. 
וכידוע מה שגילה רבינו האר"י ז"ל והמקובלים, שבעת שקוראים וכידוע מה שגילה רבינו האר"י ז"ל והמקובלים, שבעת שקוראים 
שנחבא  מאוד,  גבוה  עליון  עולם  לרווחה  נפתח  אסתר'  שנחבא 'מגילת  מאוד,  גבוה  עליון  עולם  לרווחה  נפתח  אסתר'  'מגילת 
כל השנה סתום ונעלם בסתר חביון עוזו, ומכוח קריאת המגילה כל השנה סתום ונעלם בסתר חביון עוזו, ומכוח קריאת המגילה 
המתגלית  'אבא'  מלכות  הארת  בסוד  היום.  בזה  ונפתח  המתגלית נתגלה  'אבא'  מלכות  הארת  בסוד  היום.  בזה  ונפתח  נתגלה 
וחסדים  רחמים  ושפע  נפלאים  אורות  בגילוי  ונמשכים  וחסדים ויוצאת,  רחמים  ושפע  נפלאים  אורות  בגילוי  ונמשכים  ויוצאת, 

במשך כל יום הפורים.במשך כל יום הפורים.
ובכן יש לנצל מאוד זה היום, וכאשר "אין אסתר", והתגלה מלכות ובכן יש לנצל מאוד זה היום, וכאשר "אין אסתר", והתגלה מלכות 
אל  ולצעוק  לזעוק  יש  "מגדת"!  של  עת  הוא  אז  קדישא,  אל 'אבא'  ולצעוק  לזעוק  יש  "מגדת"!  של  עת  הוא  אז  קדישא,  'אבא' 
'אבא' שבשמים, ולא להתבייש כלום! להגיד האדם שיח מסתרי 'אבא' שבשמים, ולא להתבייש כלום! להגיד האדם שיח מסתרי 
לבבו  על  המעיק  כל  את  שלמה  בתמימות  ולגלות  לפתוח  לבבו לבבו,  על  המעיק  כל  את  שלמה  בתמימות  ולגלות  לפתוח  לבבו, 

תמיד.תמיד.
• - • - • • - • - • 

היא  מה  ומפרש,  הכתוב  ממשיך   – עמה".  ואת  מולדתה  היא "מגדת  מה  ומפרש,  הכתוב  ממשיך   – עמה".  ואת  מולדתה  "מגדת 
'מגדת', מה נודע ונתגלה אחר שנפל כל ההסתר. – את 'מולדתה 'מגדת', מה נודע ונתגלה אחר שנפל כל ההסתר. – את 'מולדתה 
ומכירה  רואה  שהיא  מגדת,  שהיא  מה  גופא  היינו  עמה',  ומכירה ואת  רואה  שהיא  מגדת,  שהיא  מה  גופא  היינו  עמה',  ואת 
בתוך  נתון  האדם  כאשר  שכן   – עמה".  ואת  "מולדתה  את  בתוך יפה  נתון  האדם  כאשר  שכן   – עמה".  ואת  "מולדתה  את  יפה 
מכיר  הוא  ואין  מחצבתו,  צור  את  הוא  שוכח  והחשכות  מכיר ההסתר  הוא  ואין  מחצבתו,  צור  את  הוא  שוכח  והחשכות  ההסתר 
לא את מולדתו ולא את עמו, רח"ל. אבל מכיון שאין הסתר, אז לא את מולדתו ולא את עמו, רח"ל. אבל מכיון שאין הסתר, אז 
מגדת מולדתה ואת עמה, רואה ומתבונן מי עמו ומהיכן מולדתו. מגדת מולדתה ואת עמה, רואה ומתבונן מי עמו ומהיכן מולדתו. 
אבותיו  הם  מי  וגבעות,  צורים  מראש  יסודותיו  ולדעת  אבותיו להתבונן  הם  מי  וגבעות,  צורים  מראש  יסודותיו  ולדעת  להתבונן 
ואמותיו, מהיכן הוא מגיע ולהיכן הוא שייך, מי הוא מולדתו ומי ואמותיו, מהיכן הוא מגיע ולהיכן הוא שייך, מי הוא מולדתו ומי 

הוא עמו. הוא עמו. 
ואז נותן אל ליבו, אחר שהוסר ההסתר המנתקו ומפרידו מאבותיו, ואז נותן אל ליבו, אחר שהוסר ההסתר המנתקו ומפרידו מאבותיו, 
ולא  לעמו  לא  להתכחש  ולא  להתבייש  לא  אבות,  בדרכי  ולא להלך  לעמו  לא  להתכחש  ולא  להתבייש  לא  אבות,  בדרכי  להלך 
עמו  פי  ועל  מולדתו  פי  על  בדיוק  הוא  אף  שינהג  עמו למולדתו.  פי  ועל  מולדתו  פי  על  בדיוק  הוא  אף  שינהג  למולדתו. 
ואל תיטוש  אבות,  מסורת  לעזוב חלילה  שלא  בנאמנות שלמה. שלא לעזוב חלילה מסורת אבות, ואל תיטוש בנאמנות שלמה. 
ואימותנו  אבותינו  שפסעו  פסיעות  באותם  להלך  אמך,  ואימותנו תורת  אבותינו  שפסעו  פסיעות  באותם  להלך  אמך,  תורת 
הקדושים והטהורים דור אחר דור, ולא לשנות מדרכיהם מאומה.הקדושים והטהורים דור אחר דור, ולא לשנות מדרכיהם מאומה.
ונמצא כוחו הגדול של חג הפורים הדין, להחזיר כל אדם למקורו ונמצא כוחו הגדול של חג הפורים הדין, להחזיר כל אדם למקורו 
נפלו  אסתר'  'מגילת  שבכח  אחר  שבשמים,  אביו  ואל  נפלו ולשורשו,  אסתר'  'מגילת  שבכח  אחר  שבשמים,  אביו  ואל  ולשורשו, 
אז "מגדת  אסתר"  וכאשר "אין  ההסתרים,  כל  והוסרו  אז "מגדת המחיצות  אסתר"  וכאשר "אין  ההסתרים,  כל  והוסרו  המחיצות 
מולדתה ואת עמה", להכיר נאמנה מסורת בית אבות, בדרך אשר מולדתה ואת עמה", להכיר נאמנה מסורת בית אבות, בדרך אשר 
סללו לפנינו זקנינו ואבותינו, ויתחבר כל אחד למקומו ולמולדתו סללו לפנינו זקנינו ואבותינו, ויתחבר כל אחד למקומו ולמולדתו 

ולעמו, בלבב שלם, אמן.ולעמו, בלבב שלם, אמן.
[מתוך עריכה מחודשת לספר "טיב המועדים – פורים" לקראת מהדורתו המחודשת][מתוך עריכה מחודשת לספר "טיב המועדים – פורים" לקראת מהדורתו המחודשת]

הוסרל

טיב ‰‰לכ‰

טיב ‰‰˙חז˜ו˙

נכ˙ב ע"י ‰ר"ר מ‡יר רבינוביı ˘ליט"‡
מיוס„ על לימו„ ‰יומי בספר ˜יˆור ˘ו"ע כפי ˙˜נ˙ ‰˜‰יל‰

ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

ב

פרשת זכורפרשת זכור



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

בטבע˙ ‰מלך!

שני השרים רמי הדרג שהוזמנו בדחיפות לארמונו המבוצר שני השרים רמי הדרג שהוזמנו בדחיפות לארמונו המבוצר 
שהוטלה  המשימה  מן  הופתעו  הרוסי,  הצאר  של  שהוטלה והנישא  המשימה  מן  הופתעו  הרוסי,  הצאר  של  והנישא 
בעצמו,  הקיסר  הוד  ידי  על  מלכותי  בצוו  עתה  זה  בעצמו, עליהם  הקיסר  הוד  ידי  על  מלכותי  בצוו  עתה  זה  עליהם 

אשר שלט בכל רחבי רוסיה הענקית שלטון ללא מיצרים.אשר שלט בכל רחבי רוסיה הענקית שלטון ללא מיצרים.
זה חודשים מספר – פתח הצאר והסביר – שהנני עוקב רבות זה חודשים מספר – פתח הצאר והסביר – שהנני עוקב רבות 
נאמנותם  מידת  את  מקרוב  ובודק  הממשלה,  שרי  כל  נאמנותם אחר  מידת  את  מקרוב  ובודק  הממשלה,  שרי  כל  אחר 
שיתאימו  מצוינים  שרים  שני  אחר  בחיפושי  שיתאימו למלכות.  מצוינים  שרים  שני  אחר  בחיפושי  למלכות. 
ללא  נאמנות  בשבילו  שנצרכת  במיוחד,  אחראי  ללא לתפקיד  נאמנות  בשבילו  שנצרכת  במיוחד,  אחראי  לתפקיד 

סייג.סייג.
כידוע לכם, המשיך הצאר בתיאור התפקיד החשוב, מחזיק כידוע לכם, המשיך הצאר בתיאור התפקיד החשוב, מחזיק 
המלך,  חותם  הוא  הלא  המלך, ,  חותם  הוא  הלא  הזהב',  הזהב''חותמת  'חותמת  את  תמיד  בידי  את אני  תמיד  בידי  אני 
לאחר  גם  הממלכה.  של  ומסמך  מסמך  כל  על  לאחר המוטבע  גם  הממלכה.  של  ומסמך  מסמך  כל  על  המוטבע 
כל  הממונה,  השר  או  הממשל  אישור  את  המסמך  כל שקיבל  הממונה,  השר  או  הממשל  אישור  את  המסמך  שקיבל 

עוד שאינו טבוע בחותמת זו, אין בו כל תוקף. עוד שאינו טבוע בחותמת זו, אין בו כל תוקף. 
והנה לאחרונה התרבו מאוד המסמכים העומדים על שולחני והנה לאחרונה התרבו מאוד המסמכים העומדים על שולחני 
מסמך  כל  על  לעבור  באפשרותי  אין  לחתימתי,  מסמך וממתינים  כל  על  לעבור  באפשרותי  אין  לחתימתי,  וממתינים 
ודחופים  חשובים  עניינים  נמצאו  וכך  בעצמי,  ודחופים ולחותמו  חשובים  עניינים  נמצאו  וכך  בעצמי,  ולחותמו 
והבירוקרטיה  המיוחלת,  לחתימה  רבים  חודשים  והבירוקרטיה ממתינים  המיוחלת,  לחתימה  רבים  חודשים  ממתינים 

מתנהלת בעצלתיים.מתנהלת בעצלתיים.
המכירים  נאמנים,  שרים  לשני  בדחיפות  אפוא  אני  המכירים זקוק  נאמנים,  שרים  לשני  בדחיפות  אפוא  אני  זקוק 
ויודעים היטב את הלך הרוח והמדיניות שהנהגתי בכל ענייני ויודעים היטב את הלך הרוח והמדיניות שהנהגתי בכל ענייני 
שיהיו  שיהיו ,  הזהב',  הזהב''חותמת  'חותמת  את  בידיהם  להפקיד  כדי  את המלוכה.  בידיהם  להפקיד  כדי  המלוכה. 
המיסים  והגזירות  החוקים  מסמכי  על  בשמי  חותמים  המיסים הם  והגזירות  החוקים  מסמכי  על  בשמי  חותמים  הם 
והארנונות היוצאים מן הממשל וממשרדי השרים השונים. והארנונות היוצאים מן הממשל וממשרדי השרים השונים. 
דעתי,  היטב  לכם  ידועה  כבר  אלו  מסמכים  של  רובם  דעתי, ברוב  היטב  לכם  ידועה  כבר  אלו  מסמכים  של  רובם  ברוב 
להעלות  כמובן  תוכלו  הכלל  מן  היוצאים  חריגים  להעלות ובמקרים  כמובן  תוכלו  הכלל  מן  היוצאים  חריגים  ובמקרים 
את המסמך אל שולחני, כדי שאכריע בעצמי אם רשאי הוא את המסמך אל שולחני, כדי שאכריע בעצמי אם רשאי הוא 

לקבל את חותם המלכות. לקבל את חותם המלכות. 
תפקיד מיוחד זה תלוי מאוד במידת האחריות והנאמנות של תפקיד מיוחד זה תלוי מאוד במידת האחריות והנאמנות של 
לחתום  הוא  יכול  שבידו  החותם  עם  כאשר  התפקיד,  לחתום נושא  הוא  יכול  שבידו  החותם  עם  כאשר  התפקיד,  נושא 
רוחו.  על  העולה  כפי  וקנסות  גזירות  מיני  בכל  נפשו  רוחו. כאוות  על  העולה  כפי  וקנסות  גזירות  מיני  בכל  נפשו  כאוות 
כל  אחר  ארוכים  חודשים  ועקבתי  רבות  חיפשתי  לפיכך  כל –  אחר  ארוכים  חודשים  ועקבתי  רבות  חיפשתי  לפיכך   –
הנאמנים  כלבבי  אנשים  למצוא  כדי  הממלכה,  ופקידי  הנאמנים שרי  כלבבי  אנשים  למצוא  כדי  הממלכה,  ופקידי  שרי 

לי בכל לב.לי בכל לב.
צמודים  שיעבדו  שרים  שני  תמיד  צריך  זה  מסווג  צמודים לתפקיד  שיעבדו  שרים  שני  תמיד  צריך  זה  מסווג  לתפקיד 
דעת  על  להחליט  אחד  שר  יוכל  לא  פעם  שאף  כדי  דעת יחדיו,  על  להחליט  אחד  שר  יוכל  לא  פעם  שאף  כדי  יחדיו, 
יחד  השניים  אלו  יישבו  תמיד  רק  לחתום.  מה  על  יחד עצמו  השניים  אלו  יישבו  תמיד  רק  לחתום.  מה  על  עצמו 
ואשר  זה,  תפקיד  לצורך  במיוחד  שנבנתה  החדשה  ואשר בלשכה  זה,  תפקיד  לצורך  במיוחד  שנבנתה  החדשה  בלשכה 
השניים  בפני  ורק  אך  המזויינים  השומרים  ידי  על  השניים תיפתח  בפני  ורק  אך  המזויינים  השומרים  ידי  על  תיפתח 
כל  עמו.  לצאת  מוכרח  השני  גם  יהיה  ייצא  כשהאחד  כל יחד,  עמו.  לצאת  מוכרח  השני  גם  יהיה  ייצא  כשהאחד  יחד, 
מקום  איזהו  יחליטו  ויחדיו  זה,  על  זה  שישגיחו  כדי  מקום זאת  איזהו  יחליטו  ויחדיו  זה,  על  זה  שישגיחו  כדי  זאת 

שאמרו לחתום, ואיזהו מקום שאמרו שלא לחתום.שאמרו לחתום, ואיזהו מקום שאמרו שלא לחתום.
המלאה  נאמנותכם  את  לשבח  הצאר,  סיים  כיום,  אני  המלאה שמח  נאמנותכם  את  לשבח  הצאר,  סיים  כיום,  אני  שמח 
בחודשים  שהצמדתי  הצמוד  המעקב  לאחר  בחודשים למלכות!  שהצמדתי  הצמוד  המעקב  לאחר  למלכות! 
הנאמנים  שניכם  אתם  נמצאתם  הבית,  שרי  לכל  הנאמנים האחרונים  שניכם  אתם  נמצאתם  הבית,  שרי  לכל  האחרונים 

והאחראים המתאימים ביותר לתפקיד נעלה זה.והאחראים המתאימים ביותר לתפקיד נעלה זה.
אי לכך ממנה אני אתכם בזאת לתפקיד נושאי חותם המלך, אי לכך ממנה אני אתכם בזאת לתפקיד נושאי חותם המלך, 
לדרגת  כראוי  ומכופלת  כפולה  תהא  מעתה  לדרגת משכורתכם  כראוי  ומכופלת  כפולה  תהא  מעתה  משכורתכם 
שניכם  להתייצב  עליכם  ממחר  והחל  התפקיד.  שניכם חשיבות  להתייצב  עליכם  ממחר  והחל  התפקיד.  חשיבות 
יחדיו כאמור, בלשכה המפוארת שהוקמה במתחם הארמון, יחדיו כאמור, בלשכה המפוארת שהוקמה במתחם הארמון, 
לשכתי  נמצאת  שם  המלכות,  משפחת  מאגף  הרחק  לשכתי לא  נמצאת  שם  המלכות,  משפחת  מאגף  הרחק  לא 

האישית, ובכל דבר ספק תוכלו תיכף להביאו להכרעתי.האישית, ובכל דבר ספק תוכלו תיכף להביאו להכרעתי.
כתפיכם  על  המוטלת  האחריות  גודל  את  היטב  נא  כתפיכם דעו  על  המוטלת  האחריות  גודל  את  היטב  נא  דעו 

שלא  שלא   הזהב'  הזהב''חותמת  'חותמת  על  הדוקה  בשמירה  הן  זה,  על בתפקיד  הדוקה  בשמירה  הן  זה,  בתפקיד 
בהליך  והן  ואופן,  פנים  בשום  ידכם  מתחת  לעולם  בהליך תצא  והן  ואופן,  פנים  בשום  ידכם  מתחת  לעולם  תצא 
העת,  כל  לפניכם  המוגשים  במסמכים  ההחלטות  העת, קבלת  כל  לפניכם  המוגשים  במסמכים  ההחלטות  קבלת 

לדעת כיצד ואיך לנהוג בכל דבר על הצד היותר טוב!לדעת כיצד ואיך לנהוג בכל דבר על הצד היותר טוב!
שני השרים הנבחרים שמחו מאוד על האימון המלא שנתן שני השרים הנבחרים שמחו מאוד על האימון המלא שנתן 
בו  שיש  עליהם,  שהטיל  הבכיר  התפקיד  ועל  הצאר,  בו בהם  שיש  עליהם,  שהטיל  הבכיר  התפקיד  ועל  הצאר,  בהם 
מעין הכתרת 'משנה למלך', המעורב בסוד קבלת ההחלטות מעין הכתרת 'משנה למלך', המעורב בסוד קבלת ההחלטות 

הגורליות ביותר לחיי האומה כולה.הגורליות ביותר לחיי האומה כולה.
למשמרתם,  החדשים  השרים  כשהתייצבו  בבוקר  למשמרתם, למחרת  החדשים  השרים  כשהתייצבו  בבוקר  למחרת 
לאחר  הכבוד,  משמר  עם  המלך  עליהם  המתין  לאחר כבר  הכבוד,  משמר  עם  המלך  עליהם  המתין  כבר 
הפאר  לשכת  פתיחת  לרגל  חצוצרות  בתרועת  הפאר שהתקבלו  לשכת  פתיחת  לרגל  חצוצרות  בתרועת  שהתקבלו 
להתפעל  מפסיקים  כשאינם  פנימה,  הובלו  הם  להתפעל החדשה,  מפסיקים  כשאינם  פנימה,  הובלו  הם  החדשה, 
הצאר  השלכה.  בבניית  שהושקעו  העצום  וההדר  היופי  הצאר מן  השלכה.  בבניית  שהושקעו  העצום  וההדר  היופי  מן 
לקחם אל הסלון הגדול והיוקרתי, שבמרכזו הועמדו שולחן לקחם אל הסלון הגדול והיוקרתי, שבמרכזו הועמדו שולחן 
והנה  השרים.  עבור  משובחות  עור  כורסאות  עם  והנה עבודה  השרים.  עבור  משובחות  עור  כורסאות  עם  עבודה 
פלדה  כספת  הוקמה  שם  הסלון,  פינת  לעבר  הצאר  פלדה הצביע  כספת  הוקמה  שם  הסלון,  פינת  לעבר  הצאר  הצביע 
איתנה ועצומה! כאן בכספת אדירה זו, אמר הצאר, מונחת איתנה ועצומה! כאן בכספת אדירה זו, אמר הצאר, מונחת 
אחר כבוד אחר כבוד 'חותמת הזהב''חותמת הזהב' המלכותית, בכל פעם שתידרשו  המלכותית, בכל פעם שתידרשו 
את  להטביע  בזהירות,  להוציאה  עליכם  מסוימת  את לחתימה  להטביע  בזהירות,  להוציאה  עליכם  מסוימת  לחתימה 

החותם במקום המיועד, ולהחזירה תיכף על אתר למקומה.החותם במקום המיועד, ולהחזירה תיכף על אתר למקומה.
סעיפים  בהם  אין  כי  אף  עבודתכם,  כללי  את  היטב  סעיפים זכרו  בהם  אין  כי  אף  עבודתכם,  כללי  את  היטב  זכרו 
דבר  ובכל   – ונאמנות!  אחריות  בעיקר  בהם  יש  דבר רבים,  ובכל   – ונאמנות!  אחריות  בעיקר  בהם  יש  רבים, 
את  ולהציג  לשכתי,  אל  לגשת  תהססו  אל  שיתעורר  את ספק  ולהציג  לשכתי,  אל  לגשת  תהססו  אל  שיתעורר  ספק 

ספקותיכם בפני.ספקותיכם בפני.
מארמון  המרץ,  במלוא  במלאכתם  החלו  הנכבדים  מארמון השרים  המרץ,  במלוא  במלאכתם  החלו  הנכבדים  השרים 
המלוכה יצאה הפקודה אל כל משרדי הממשלה מגדול ועד המלוכה יצאה הפקודה אל כל משרדי הממשלה מגדול ועד 
הקנסות  של  המסמכים  כל  את  לשלוח  יש  שמהיום  הקנסות קטן,  של  המסמכים  כל  את  לשלוח  יש  שמהיום  קטן, 
שהקומה שהקומה  החותם'  החותם' 'לשכת  'לשכת  אל  הכל  למיניהם,  אל והמיסים  הכל  למיניהם,  והמיסים 
את  חוזר  בדואר  אליהם  יישלחו  ומשם  זה,  לצורך  את במיוחד  חוזר  בדואר  אליהם  יישלחו  ומשם  זה,  לצורך  במיוחד 

מסמכיהם החתומים.מסמכיהם החתומים.
המלך היה שבע רצון מעבודתם המסורה של השרים, שאכן המלך היה שבע רצון מעבודתם המסורה של השרים, שאכן 
והללו  שבחו  והכל   – המדוברים.  הכללים  על  היטב  והללו הקפידו  שבחו  והכל   – המדוברים.  הכללים  על  היטב  הקפידו 
שבכך  זו,  נחוצה  לשכה  בהקמת  המלך  של  חכמתו  שבכך את  זו,  נחוצה  לשכה  בהקמת  המלך  של  חכמתו  את 
ובתוך  המסמכים,  חתימת  בתהליך  הזמן  מאוד  ובתוך התקצר  המסמכים,  חתימת  בתהליך  הזמן  מאוד  התקצר 
וגם  הזהב,  בחותמת  החתום  המסמך  התקבל  ספורים  וגם ימים  הזהב,  בחותמת  החתום  המסמך  התקבל  ספורים  ימים 
המלך מצידו התפנה לעסוק בעניינים הדחופים שבממלכה המלך מצידו התפנה לעסוק בעניינים הדחופים שבממלכה 

המגיעים אל לשכתו.המגיעים אל לשכתו.
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

החדש,  לנוהל  התרגלו  כבר  הכל  ארוכה,  תקופה  החדש, חלפה  לנוהל  התרגלו  כבר  הכל  ארוכה,  תקופה  חלפה 
היה  שלא  הרם,  לתפקיד  התרגלו  הם  גם  החדשים  היה השרים  שלא  הרם,  לתפקיד  התרגלו  הם  גם  החדשים  השרים 
ומלבד  ולחתום...  לחתום  רק  היה  עליהם  וכלל...  כלל  ומלבד קשה  ולחתום...  לחתום  רק  היה  עליהם  וכלל...  כלל  קשה 
זו  היתה  לא  הנכבד,  התפקיד  שבאופי  הכבדה  זו האחריות  היתה  לא  הנכבד,  התפקיד  שבאופי  הכבדה  האחריות 
בעצמו  הצאר  הממשלה.  משרדי  כשאר  מייגעת  בעצמו מלאכה  הצאר  הממשלה.  משרדי  כשאר  מייגעת  מלאכה 
התעניין  החותם',  'לשכת  בהיכל  לבקר  לפעם  מפעם  התעניין נכנס  החותם',  'לשכת  בהיכל  לבקר  לפעם  מפעם  נכנס 
מטיפולם  ונהנה  הלשכה,  אל  שזרמו  הרבים  מטיפולם במכתבים  ונהנה  הלשכה,  אל  שזרמו  הרבים  במכתבים 

המסור של השרים בכל פנייה ופנייה.המסור של השרים בכל פנייה ופנייה.
אולם עם הזמן החלו השרים להשתעמם בלשכתם... כאשר אולם עם הזמן החלו השרים להשתעמם בלשכתם... כאשר 
מלבד הוצאת 'חותמת הזהב' מן הכספת והשבתה למקומה, מלבד הוצאת 'חותמת הזהב' מן הכספת והשבתה למקומה, 

לא נותר להם שום עיסוק מעניין... לא נותר להם שום עיסוק מעניין... 
השעמום הוא כידוע אם כל חטאת! וכך היו השרים מרבים השעמום הוא כידוע אם כל חטאת! וכך היו השרים מרבים 
שתפקידם  אחר  הבלים,  של  סרק  שיחות  ביניהם  שתפקידם לשוחח  אחר  הבלים,  של  סרק  שיחות  ביניהם  לשוחח 

אילץ אותם לשבת כל העת יחדיו זה צמוד לזה. אילץ אותם לשבת כל העת יחדיו זה צמוד לזה. 
בתוככי  בנינוחות  יושבים  בעודם  הימים  באחד  בתוככי והנה  בנינוחות  יושבים  בעודם  הימים  באחד  והנה 

"ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי וגו'. ותוסף "ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי וגו'. ותוסף 
אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבך ותתחנן לו, להעביר אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבך ותתחנן לו, להעביר 

את רעת המן האגגי, ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים"  את רעת המן האגגי, ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים"  (אסתר ח, ב-ג)(אסתר ח, ב-ג)

תשלום מראשתשלום מראש
דחופה  שליחות  שביקש  מלקוח  בהול  טלפון  דחופה קבלתי  שליחות  שביקש  מלקוח  בהול  טלפון  קבלתי 
הסכים  הוא  בכרמיאל,  דין  עורכי  למשרד  הסכים מירושלים  הוא  בכרמיאל,  דין  עורכי  למשרד  מירושלים 

לשלם לשלם 500500 ש"ח עבור המשלוח של מספר מסמכים.  ש"ח עבור המשלוח של מספר מסמכים. 
את  העליתי  אבל  הנסיעה  את  לעשות  לי  השתלם  את לא  העליתי  אבל  הנסיעה  את  לעשות  לי  השתלם  לא 
שעובדים  נהגים  עשרות  כמה  של  לקבוצה  שעובדים הבקשה   נהגים  עשרות  כמה  של  לקבוצה  הבקשה  
יכול  וזה  צפונה  בדרך  כך  גם  מהם  מי  לראות  יכול במשותף  וזה  צפונה  בדרך  כך  גם  מהם  מי  לראות  במשותף 

להיות עבורו תוספת נחמדה. להיות עבורו תוספת נחמדה. 
בחרתי  מעוניינים,  הם  כי  שהשיבו  החברים  כל  בחרתי מתוך  מעוניינים,  הם  כי  שהשיבו  החברים  כל  מתוך 
פרטי  את  לו  והעברתי  מהם  באחד  אקראי  פרטי באופן  את  לו  והעברתי  מהם  באחד  אקראי  באופן 

המשלוח.המשלוח.
הנהג  אלי  התקשר  לילה  אותו  של  המאוחרות  הנהג בשעות  אלי  התקשר  לילה  אותו  של  המאוחרות  בשעות 
נרגש  בקול  לי  הודה  והוא  הנסיעה  את  העברתי  נרגש שאליו  בקול  לי  הודה  והוא  הנסיעה  את  העברתי  שאליו 
במקום.   הייתה  הנסיעה  כמה  מבין  לא  "אתה  במקום.  ואמר:  הייתה  הנסיעה  כמה  מבין  לא  "אתה  ואמר: 
אשתי החליטה שלכבוד ר"ח אדר נוסעים לציון הרשב''י אשתי החליטה שלכבוד ר"ח אדר נוסעים לציון הרשב''י 
שכנועים  במסע  והחלה  ברכב  התישבה  היא  שכנועים להתפלל,  במסע  והחלה  ברכב  התישבה  היא  להתפלל, 
לנסוע לרשב''י, אני גם רציתי לנסוע, אבל אני יודע שזה לנסוע לרשב''י, אני גם רציתי לנסוע, אבל אני יודע שזה 
עולה דלק והוצאות הדרך .דבר לא פשוט כאשר הפרוטה עולה דלק והוצאות הדרך .דבר לא פשוט כאשר הפרוטה 
להניע  אם  והתלבטתי  ברכב  ישבתי  בכיס.  מצויה  להניע אינה  אם  והתלבטתי  ברכב  ישבתי  בכיס.  מצויה  אינה 
ולנסוע או שאולי זה לא נכון לעשות זאת, עודי מתחבט ולנסוע או שאולי זה לא נכון לעשות זאת, עודי מתחבט 
הממוקמת  לכרמיאל  הזו  הנסיעה  את  לי  שולח  הממוקמת ואתה  לכרמיאל  הזו  הנסיעה  את  לי  שולח  ואתה 
הוצאות  את  בשופי  כיסה  המשלוח  ממירון,  קצר  הוצאות מרחק  את  בשופי  כיסה  המשלוח  ממירון,  קצר  מרחק 
שדובר  אלא  עוד  ולא  המלך!!!  כיד  ר''ח  וסעודת  שדובר הדלק  אלא  עוד  ולא  המלך!!!  כיד  ר''ח  וסעודת  הדלק 
בהעברת מסמכים מה שלא הפריע לפרטיות הנסיעה..."בהעברת מסמכים מה שלא הפריע לפרטיות הנסיעה..."

שמחתי מאוד לשמוע, והסברתי לו דברים כהוויתן שלא שמחתי מאוד לשמוע, והסברתי לו דברים כהוויתן שלא 
לבורא  אם  כי  להודות  צריך  הוא  לי  ולא  בו  בחרתי  לבורא אני  אם  כי  להודות  צריך  הוא  לי  ולא  בו  בחרתי  אני 
באקראי  אותו  בחרתי  שכן  הזו  לנסיעה  לו  שדאג  באקראי עולם  אותו  בחרתי  שכן  הזו  לנסיעה  לו  שדאג  עולם 
ולא  הנסיעה,  את  העברתי  למי  לב  לשים  מבלי  ולא ממש  הנסיעה,  את  העברתי  למי  לב  לשים  מבלי  ממש 
עוד שרגע אחרי שמתי לב שחבר טוב שלי גם רצה את עוד שרגע אחרי שמתי לב שחבר טוב שלי גם רצה את 
הנסיעה, והתחרטתי שפספסתי אותו והעברתי למישהו הנסיעה, והתחרטתי שפספסתי אותו והעברתי למישהו 
כל  על  המופלאה  בהשגחתו  ידע  עולם  בורא  אבל  כל אחר,  על  המופלאה  בהשגחתו  ידע  עולם  בורא  אבל  אחר, 

ברואיו מי זקוק למה ובאיזה רגע...ברואיו מי זקוק למה ובאיזה רגע...
בעל המעשה: מ. מ. בעל המעשה: מ. מ. 

יש מאיןיש מאין
שבת.  לכבוד  מסויים  מקמח  חלות  אקנה  כי  בקשה  שבת. אשתי  לכבוד  מסויים  מקמח  חלות  אקנה  כי  בקשה  אשתי 
מרוב טרדות והכנות שכחתי מהעניין לגמרי, רק בשעה אחת מרוב טרדות והכנות שכחתי מהעניין לגמרי, רק בשעה אחת 
אותם  החלות  אחר  לתור  לחנות  ונסעתי  נזכרתי  חצות  אותם אחר  החלות  אחר  לתור  לחנות  ונסעתי  נזכרתי  חצות  אחר 
כזו,  בשעה  החלות  את  למצוא  שהסיכויים  ידעתי  כזו, בקשה.  בשעה  החלות  את  למצוא  שהסיכויים  ידעתי  בקשה. 
תפילות.  בתוספת  מזלי  את  ניסיתי  זאת,   למרות  תפילות. קלושים.  בתוספת  מזלי  את  ניסיתי  זאת,   למרות  קלושים. 
בתגובה  הוא  אך  חלות  אותן  נשארו  אם  המוכר  את  בתגובה שאלתי  הוא  אך  חלות  אותן  נשארו  אם  המוכר  את  שאלתי 
ביום  מזמינים  כבר  אנשים  האלו  החלות  "את  ואמר:  ביום גיחך  מזמינים  כבר  אנשים  האלו  החלות  "את  ואמר:  גיחך 
חי?  אתה  איפה  נחטף!  הכל  הבוקר  על  שישי  וביום  חי? רביעי  אתה  איפה  נחטף!  הכל  הבוקר  על  שישי  וביום  רביעי 

עכשיו חלות כאלו?!"עכשיו חלות כאלו?!"
הרכנתי את ראשי ואמרתי: "תודה", תוך כדי דיבור נכנס יהודי הרכנתי את ראשי ואמרתי: "תודה", תוך כדי דיבור נכנס יהודי 
ואמר למוכר: "יש מצב להחזיר חלות?  אני קניתי את החלות ואמר למוכר: "יש מצב להחזיר חלות?  אני קניתי את החלות 

ולא ידעתי שאשתי כבר קנתה."ולא ידעתי שאשתי כבר קנתה."
החלות  את  אני  וקניתי  עליו  והמוכר  המוכר  על  החלות הסתכלתי  את  אני  וקניתי  עליו  והמוכר  המוכר  על  הסתכלתי 

מאותו יהודי בשמחה והודיה לה'...מאותו יהודי בשמחה והודיה לה'...

בעל המעשה: מ. ה.בעל המעשה: מ. ה.
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מאמתחתו  השרים  אחד  הוציא  המפוארות,  מאמתחתו כורסאותיהם  השרים  אחד  הוציא  המפוארות,  כורסאותיהם 
'בקבוק יין''בקבוק יין' משובח ביותר, והציע לחבירו השר לגימה קטנה...  משובח ביותר, והציע לחבירו השר לגימה קטנה... 
ביותר,  משובח  יין  זהו  בעליצות,  אמר  הכוסית,  מן  נא  ביותר, טעם  משובח  יין  זהו  בעליצות,  אמר  הכוסית,  מן  נא  טעם 
לא  בארמון,  כאן  זוטר  פקיד  בהיותי  בעבר  דשופרא!  לא שופרא  בארמון,  כאן  זוטר  פקיד  בהיותי  בעבר  דשופרא!  שופרא 
שכל  הזה,  היקר  היין  מן  לרכוש  לעצמי  להרשות  יכול  שכל הייתי  הזה,  היקר  היין  מן  לרכוש  לעצמי  להרשות  יכול  הייתי 
בקבוק ממנו נמכר בכמה מאות רובלים! אבל כיום עם משכורת בקבוק ממנו נמכר בכמה מאות רובלים! אבל כיום עם משכורת 
גבוהה ונאה שכזו, מרשה אני לעצמי לפעמים להתפנק גם ביין גבוהה ונאה שכזו, מרשה אני לעצמי לפעמים להתפנק גם ביין 

נפלא זה... סיים השר בקריצה.נפלא זה... סיים השר בקריצה.
חבירו כמובן לא טמן ידו בכוסית... ולאחר טעימה קלה, ביקש חבירו כמובן לא טמן ידו בכוסית... ולאחר טעימה קלה, ביקש 
את  ולבדוק  היטב  לחוש  בשביל  רק  נוספת,  אחת  כוסית  את 'רק'  ולבדוק  היטב  לחוש  בשביל  רק  נוספת,  אחת  כוסית  'רק' 
ולגרונו  חיכו  אל  ומשהגיעה  הטוב...  היין  של  המיוחד  ולגרונו טעמו  חיכו  אל  ומשהגיעה  הטוב...  היין  של  המיוחד  טעמו 
ועד  הבאה...  הכוסית  אל  אחריה  נגרר  תיכף  השניה,  ועד הכוסית  הבאה...  הכוסית  אל  אחריה  נגרר  תיכף  השניה,  הכוסית 
החברים  ושני  החברים ,  ושני  לה:),  לה:)(ברכות  (ברכות  גריר'...  מיגרר  טובא  'חמרא  גריר'... מהרה  מיגרר  טובא  'חמרא  מהרה 
הטובים מצאו את עצמם שקועים עמוק במשתה היין... לאחר הטובים מצאו את עצמם שקועים עמוק במשתה היין... לאחר 
באמתחתו  שיש  מהרה  עד  התברר  כלות,  עד  הבקבוק  באמתחתו שתם  שיש  מהרה  עד  התברר  כלות,  עד  הבקבוק  שתם 
של השר עוד כמה בקבוקים טובים כהנה וכהנה מן היין היקר, של השר עוד כמה בקבוקים טובים כהנה וכהנה מן היין היקר, 
כולם  שנחטפו  להפליא...  משובחים  ליקרים  כמה  כולם ומעוד  שנחטפו  להפליא...  משובחים  ליקרים  כמה  ומעוד 

ונפתחו בזה אחר זה... ונפתחו בזה אחר זה... 
אל  וטיפסו  האלכוהול  אדי  וכשהגיעו  שלו...  את  עשה  אל היין  וטיפסו  האלכוהול  אדי  וכשהגיעו  שלו...  את  עשה  היין 
הם  היכן  שכחו  הם  לגמרי,  הם   היכן  שכחו  הם  לגמרי,  'שיכורים''שיכורים'  השניים  נעשו  השניים המוח,  נעשו  המוח, 
שבמסבאות  ורקים  כפוחזים  להתנהג  והחלו  שבמסבאות נמצאים...  ורקים  כפוחזים  להתנהג  והחלו  נמצאים... 
שיכורים.  של  כדרכם  ושחקו,  הרבה  צחקו  הם  שיכורים. החשוכות.  של  כדרכם  ושחקו,  הרבה  צחקו  הם  החשוכות. 
הטוב  הין  על  עמך  אגמול  הבה  לחבירו,  השני  השר  צעק  הטוב והנה  הין  על  עמך  אגמול  הבה  לחבירו,  השני  השר  צעק  והנה 
שהבאת! יש לי כאן שהבאת! יש לי כאן 'אגוזים''אגוזים' משובחים וטריים, בטח רעב אתה  משובחים וטריים, בטח רעב אתה 
לאחר שתיה רבה שכזו... כידוע שהיין גורר את תאוות המאכל לאחר שתיה רבה שכזו... כידוע שהיין גורר את תאוות המאכל 
(ברכות שם, פסחים קז:)(ברכות שם, פסחים קז:). ותוך כדי דיבורו הוציא את חבילת האגוזים . ותוך כדי דיבורו הוציא את חבילת האגוזים 

מלא  נכבד  חופן  מתוכה  שהוציא  חבירו  בפני  והגיש  מלא היקרים,  נכבד  חופן  מתוכה  שהוציא  חבירו  בפני  והגיש  היקרים, 
באגוזים.באגוזים.

אולם כאן ניצבו השיכורים בפני בעיה קטנה, כיצד ובמה יפצחו אולם כאן ניצבו השיכורים בפני בעיה קטנה, כיצד ובמה יפצחו 
את האגוזים? הם הביטו בעיניהם הזגוגיות מיין אנה ואנה, עד את האגוזים? הם הביטו בעיניהם הזגוגיות מיין אנה ואנה, עד 
את  בכספת  כאן  עמנו  יש  הלא  'מבריק',  רעיון  בדעתם  את שעלה  בכספת  כאן  עמנו  יש  הלא  'מבריק',  רעיון  בדעתם  שעלה 
תתאים  ובוודאי  במיוחד!  וחזקה  כבדה  היא  תתאים   ובוודאי  במיוחד!  וחזקה  כבדה  היא  הזהב',  הזהב','חותמת  'חותמת 

לפיצוח אגוזים!לפיצוח אגוזים!
את  הוציאו  השניים  ניגשו  תיכף  למעשה,  ממחשבה  את ואכן  הוציאו  השניים  ניגשו  תיכף  למעשה,  ממחשבה  ואכן 
החותם אחר כבוד ממקום מושבו, והחלו לפצח בו את אגוזיהם, החותם אחר כבוד ממקום מושבו, והחלו לפצח בו את אגוזיהם, 
ונעמו  ערבו  היין  עם  האגוזים  טעימות...  יין  בכוסיות  ונעמו ולקנח  ערבו  היין  עם  האגוזים  טעימות...  יין  בכוסיות  ולקנח 
בזה  אגוזים  וסובאים  ביינם,  מתגוללים  יחדיו  ישבו  וכך  בזה להם,  אגוזים  וסובאים  ביינם,  מתגוללים  יחדיו  ישבו  וכך  להם, 
אחר זה, כשהם מעבירים את 'חותמת הזהב' מיד ליד למלאכת אחר זה, כשהם מעבירים את 'חותמת הזהב' מיד ליד למלאכת 
שמו  שלא  עד  והתרבו,  עלו  ראש  והקלות  השחוק  שמו הפיצוח...  שלא  עד  והתרבו,  עלו  ראש  והקלות  השחוק  הפיצוח... 
בתוך  כאן  עליהם  ניצב  ובעצמו  בכבודו  שהמלך  וכלל,  כלל  בתוך לב  כאן  עליהם  ניצב  ובעצמו  בכבודו  שהמלך  וכלל,  כלל  לב 

הלשכה, כשכולו משתומם ונבהל למראה עיניו!הלשכה, כשכולו משתומם ונבהל למראה עיניו!
התברר, שכשעבר הצאר בחצר גינת הביתן בדרכו אל לשכתו, התברר, שכשעבר הצאר בחצר גינת הביתן בדרכו אל לשכתו, 
שמע קולות צחוק משונים הבוקעים מחלונות 'לשכת החותם', שמע קולות צחוק משונים הבוקעים מחלונות 'לשכת החותם', 
נתפשו  וכך  המתרחש,  את  בעצמו  לבדוק  לגשת  נתפשו והחליט  וכך  המתרחש,  את  בעצמו  לבדוק  לגשת  והחליט 

השניים על חם בתוך קלקלתם!השניים על חם בתוך קלקלתם!
וקצף  כעס  התמלא  עיניו,  במו  המתחולל  את  המלך  וקצף כראות  כעס  התמלא  עיניו,  במו  המתחולל  את  המלך  כראות 
נורא, רצפת הלשכה היתה שרועה בבקבוקי יין ריקים... חלקם נורא, רצפת הלשכה היתה שרועה בבקבוקי יין ריקים... חלקם 
מנופצים וזרוקים... קליפות של אגוזים מלאו את השולחן ואת מנופצים וזרוקים... קליפות של אגוזים מלאו את השולחן ואת 
כורסאות השרים, פני השרים היו מלוכלכים, והחותמת היקרה כורסאות השרים, פני השרים היו מלוכלכים, והחותמת היקרה 

מושלכת בביזיון על פני הארץ... מושלכת בביזיון על פני הארץ... 
וחמת המלך בערה בו, באף ובחמה ובקצף גדול!וחמת המלך בערה בו, באף ובחמה ובקצף גדול!

בזעם רב צעק לעבר השרים, שעמדו לפניו נבהלים ומתמוגגים בזעם רב צעק לעבר השרים, שעמדו לפניו נבהלים ומתמוגגים 
מפחד ואימה: אינני מאמין למראה עיני! הלא נתתי בכם אימון מפחד ואימה: אינני מאמין למראה עיני! הלא נתתי בכם אימון 
היום   – כמוה!  מאין  בתפקיד  ומעילה  חמור  זלזול  זהו  היום מלא!   – כמוה!  מאין  בתפקיד  ומעילה  חמור  זלזול  זהו  מלא! 
בערב מתייצבים אתם שניכם יחדיו באולם בית המשפט, שם בערב מתייצבים אתם שניכם יחדיו באולם בית המשפט, שם 
תישפטו על המעילה בתפקיד, ועל ביזיון המלכות, ובעיקר על תישפטו על המעילה בתפקיד, ועל ביזיון המלכות, ובעיקר על 
העונש  לכם  כידוע  אשר  המלך!  חותם  העונש   לכם  כידוע  אשר  המלך!  חותם  הזהב',  הזהב','חותמת  'חותמת  חילול חילול 

על עבירה חמורה שכזו, הואעל עבירה חמורה שכזו, הוא גזר דין מוות!!! גזר דין מוות!!!
מרוב  פיהם  את  לפצוח  הבנדיטים  שני  הספיקו  בטרם  מרוב עוד  פיהם  את  לפצוח  הבנדיטים  שני  הספיקו  בטרם  עוד 
פחד, תפסו בהם חיילי המשמר בחוזקה, אסרו אותם באזיקים פחד, תפסו בהם חיילי המשמר בחוזקה, אסרו אותם באזיקים 
שיספיקו  כדי  כבד,  משמר  תחת  לביתו  מהם  אחד  כל  שיספיקו והובילו  כדי  כבד,  משמר  תחת  לביתו  מהם  אחד  כל  והובילו 
בערב,  המלכות  משפט  בהיכל  להם  שייערך  למשפט  בערב, להתכונן  משפט המלכות  להם בהיכל  למשפט שייערך  להתכונן 
וכדי שיתכוננו עם משפחתם לביצוע גזר הדין האמור להתבצע וכדי שיתכוננו עם משפחתם לביצוע גזר הדין האמור להתבצע 

תיכף למחרת!תיכף למחרת!
השרים – שכבר חזרו לעשתונותיהם אחר הפחד הקשה שהפיג השרים – שכבר חזרו לעשתונותיהם אחר הפחד הקשה שהפיג 
את יינם – נדחפו אל ביתם שבורים ורצוצים וחפויי ראש, בבת את יינם – נדחפו אל ביתם שבורים ורצוצים וחפויי ראש, בבת 

אחת נפלו והתרסקו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא!אחת נפלו והתרסקו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא!
התהלך  העבריינית,  המסיבה  את  וערך  היין  את  שהביא  התהלך השר  העבריינית,  המסיבה  את  וערך  היין  את  שהביא  השר 
בביתו מיואש ומדוכא, לאחר שכבר נודע קלונו ונתפרסם, הוא בביתו מיואש ומדוכא, לאחר שכבר נודע קלונו ונתפרסם, הוא 
לא ידע את נפשו בכל אותם שעות ולא הפסיק לבכות את מר לא ידע את נפשו בכל אותם שעות ולא הפסיק לבכות את מר 
הובילוהו  העת  ובהגיע  בדמעות,  ביתו  מבני  נפרד  הוא  הובילוהו גורלו,  העת  ובהגיע  בדמעות,  ביתו  מבני  נפרד  הוא  גורלו, 
הוא  המלכותי,  המשפט  בית  אולם  אל  נבזה  כאסיר  הוא השוטרים  המלכותי,  המשפט  בית  אולם  אל  נבזה  כאסיר  השוטרים 
צעד עמהם במנוד ראש אכול ייאוש כאדם המובל אל הגרדום!צעד עמהם במנוד ראש אכול ייאוש כאדם המובל אל הגרדום!

הוא  אף  המובל  השני,  השר  חבירו  את  בדרכו  הוא  פוגש  הוא והנה  אף  המובל  השני,  השר  חבירו  את  בדרכו  הוא  פוגש  והנה 
בידי השוטרים האימתניים אל המשפט. – אך בשונה ממנו היה בידי השוטרים האימתניים אל המשפט. – אך בשונה ממנו היה 
נראה אותו שר נינוח ורגוע, הוא הופתע לראותו צועד בביטחון נראה אותו שר נינוח ורגוע, הוא הופתע לראותו צועד בביטחון 
יכול  זה  כיצד  ושאלו,  אליו  פנה  הרבה  בהשתוממותו  יכול ובעוז...  זה  כיצד  ושאלו,  אליו  פנה  הרבה  בהשתוממותו  ובעוז... 
אתה להישאר רגוע כל כך? הרי עומדים אנו בפני משפט מוות!אתה להישאר רגוע כל כך? הרי עומדים אנו בפני משפט מוות!

האמת  את  לך  אספר  לאוזנו,  לחש  סוד  וכממתיק  הלה,  האמת חייך  את  לך  אספר  לאוזנו,  לחש  סוד  וכממתיק  הלה,  חייך 
לביתי  באזיקים  והובלתי  שקרה,  מה  שקרה  לאחר  לביתי ידידי!  באזיקים  והובלתי  שקרה,  מה  שקרה  לאחר  ידידי! 
כיצד  וחשבתי  חשבתי  נואש!  אמרתי  ולא  ברוחי,  נפלתי  כיצד לא  וחשבתי  חשבתי  נואש!  אמרתי  ולא  ברוחי,  נפלתי  לא 
גזר  את  ולהמתיק  המלך,  של  כעסו  את  לשכך  זאת  בכל  גזר ניתן  את  ולהמתיק  המלך,  של  כעסו  את  לשכך  זאת  בכל  ניתן 
הפסד  שום  כאן  היה  לא  התוצאה  במבחן  סוף  סוף  הרי  הפסד הדין?  שום  כאן  היה  לא  התוצאה  במבחן  סוף  סוף  הרי  הדין? 
שיקראו  ביקשתי  המלך.  חותם  וחילול  ביזיון  רק  שיקראו למלכות,  ביקשתי  המלך.  חותם  וחילול  ביזיון  רק  למלכות, 
שכבר  המלך,  של  האישי  יועצו  ידידנו  את  לביתי  שכבר בדחיפות  המלך,  של  האישי  יועצו  ידידנו  את  לביתי  בדחיפות 
הספיק לשמוע על העוולה הנוראה, והגיע בבהילות אל ביתי, הספיק לשמוע על העוולה הנוראה, והגיע בבהילות אל ביתי, 
ישבתי עמו זמן רב, ושפכתי לפניו את ליבי, וביקשתיו בדמעות ישבתי עמו זמן רב, ושפכתי לפניו את ליבי, וביקשתיו בדמעות 
חד  'מעידה'  זו  שהיתה  ולהסביר  המלך,  לב  על  לדבר  חד שינסה  'מעידה'  זו  שהיתה  ולהסביר  המלך,  לב  על  לדבר  שינסה 

פעמית, וללמד עלי זכות.פעמית, וללמד עלי זכות.
הזועם,  הצאר  עם  נדבר  היועץ  לספר,  השר  המשיך  הזועם, ואכן,  הצאר  עם  נדבר  היועץ  לספר,  השר  המשיך  ואכן, 
שמתחילה לא רצה לשמוע כלום, אך אט אט החל לבו מתרכך שמתחילה לא רצה לשמוע כלום, אך אט אט החל לבו מתרכך 
כאן  נעשתה  לא  שבוודאי  ומסביר  ממליץ  כשהיועץ  כאן קמעא.  נעשתה  לא  שבוודאי  ומסביר  ממליץ  כשהיועץ  קמעא. 
עבירה בזדון וכוונה רעה חלילה, כי אם מעידה שנפלו ונכשלו עבירה בזדון וכוונה רעה חלילה, כי אם מעידה שנפלו ונכשלו 
במילוי תפקידם. ושאין מקום לגזור גזר דין מוות על שכרות יין במילוי תפקידם. ושאין מקום לגזור גזר דין מוות על שכרות יין 
בלבד! שלא הביאה לשום תוצאה שלילית, וחבל להפסיד שני בלבד! שלא הביאה לשום תוצאה שלילית, וחבל להפסיד שני 

שרים טובים ומצוינים שכאלה. שרים טובים ומצוינים שכאלה. 
והנה מאמציו של היועץ נשאו פרי, ולבסוף נרגע המלך מכעסו, והנה מאמציו של היועץ נשאו פרי, ולבסוף נרגע המלך מכעסו, 
ואמר: יתכן שיש צדק בדבריך, שאין להחמיר עמהם בפזיזות ואמר: יתכן שיש צדק בדבריך, שאין להחמיר עמהם בפזיזות 

השרים  את  אבחן  המשפט  בעת  בערב  היום  לפיכך  כך.  השרים כל  את  אבחן  המשפט  בעת  בערב  היום  לפיכך  כך.  כל 
שהם  לי  ויוכיחו  חטאם,  על  כנה  חרטה  יביעו  אכן  אם  שהם ואראה,  לי  ויוכיחו  חטאם,  על  כנה  חרטה  יביעו  אכן  אם  ואראה, 
נשארו נאמנים לי ומקבלים את מלכותי בלב שלם, אסלח להם נשארו נאמנים לי ומקבלים את מלכותי בלב שלם, אסלח להם 

הפעם ואחזירם לתפקידם!הפעם ואחזירם לתפקידם!
עתה, הוסיף השר כממתיק סוד, דע היטב את אשר לפניך! גזר עתה, הוסיף השר כממתיק סוד, דע היטב את אשר לפניך! גזר 

דינך תלוי אפוא בידך בלבד!דינך תלוי אפוא בידך בלבד!
לרגלי  הנכבדים  השרים  נפלו  המיוחל  המשפט  עת  לרגלי ובהגיע  הנכבדים  השרים  נפלו  המיוחל  המשפט  עת  ובהגיע 
על  ושלמה  כנה  חרטה  והביעו  שליש,  בדמעות  בכו  על המלך,  ושלמה  כנה  חרטה  והביעו  שליש,  בדמעות  בכו  המלך, 
מעידתם, והבטיחו בכל לב שמעתה ישמרו על כבוד המלכות מעידתם, והבטיחו בכל לב שמעתה ישמרו על כבוד המלכות 
ביתר שאת ועוז, ולעולם לא יישנה כדבר הזה בלשכת החותם. ביתר שאת ועוז, ולעולם לא יישנה כדבר הזה בלשכת החותם. 
– והמלך אכן נענה והאמין לדבריהם, התנצלותם התקבלה, והם – והמלך אכן נענה והאמין לדבריהם, התנצלותם התקבלה, והם 
שבו לתפקידם כבתחילה, ומאז שמרו ביותרת הכבוד ויקר על שבו לתפקידם כבתחילה, ומאז שמרו ביותרת הכבוד ויקר על 

חותם המלך!חותם המלך!
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

המגיד  אמנם  היה  המעשה,  זה  מטיב  המורם  הנמשל  המגיד את  אמנם  היה  המעשה,  זה  מטיב  המורם  הנמשל  את 
המפורסם מדובנא זצ"ל מביא לקראת יום הכיפורים. – אבל המפורסם מדובנא זצ"ל מביא לקראת יום הכיפורים. – אבל 
אנו בעמדנו כה בימי הפורים הקדושים והנעלים, הרי 'פורים אנו בעמדנו כה בימי הפורים הקדושים והנעלים, הרי 'פורים 
מישראל  איש  כל  ערך  מאוד  מתעלה  אלו  בימים  מישראל כפורים'!  איש  כל  ערך  מאוד  מתעלה  אלו  בימים  כפורים'! 
ברוך  והמלך  לו'.  נותנים  יד  הפושט  'כל  כאשר  השי"ת,  ברוך לפני  והמלך  לו'.  נותנים  יד  הפושט  'כל  כאשר  השי"ת,  לפני 
הוא מעביר כביכול את 'חותם המלך' מידו של המן והסטרא הוא מעביר כביכול את 'חותם המלך' מידו של המן והסטרא 
אחרא אל יד מרדכי וסטרא דקדושה. וכאשר חותם המלכות אחרא אל יד מרדכי וסטרא דקדושה. וכאשר חותם המלכות 
הדינים  להמתיק  נוכל  עילאה,  יומא  בהאי  בידינו  הדינים כביכול  להמתיק  נוכל  עילאה,  יומא  בהאי  בידינו  כביכול 

ולהפוך כל הגזירות לטובה ולברכה, מה שאלתך וינתן לך!ולהפוך כל הגזירות לטובה ולברכה, מה שאלתך וינתן לך!
המופקד  המלך  חותם  בשמירת  מאוד,  להיזהר  עלינו  המופקד ברם,  המלך  חותם  בשמירת  מאוד,  להיזהר  עלינו  ברם, 
מלכי  מלך  של  בחותמו  המוטבע  אלקים  צלם  ועל  מלכי בידינו,  מלך  של  בחותמו  המוטבע  אלקים  צלם  ועל  בידינו, 
חלילה,  לחללנו  בו  נזלזל  שלא  ישראל,  איש  בכל  חלילה, המלכים  לחללנו  בו  נזלזל  שלא  ישראל,  איש  בכל  המלכים 
אם  כי  ליצלן.  רחמנא  ומכשול  עבירה  לדבר  היין  יביא  אם ושלא  כי  ליצלן.  רחמנא  ומכשול  עבירה  לדבר  היין  יביא  ושלא 
ויסלח  שימחול  זרענו,  ונפש  נפשנו  על  המלך  לפני  ויסלח להתחנן  שימחול  זרענו,  ונפש  נפשנו  על  המלך  לפני  להתחנן 
נחת  לעשות  לפניו,  לשרת  לעמוד  ולהשיבנו  חטאתנו,  נחת לכל  לעשות  לפניו,  לשרת  לעמוד  ולהשיבנו  חטאתנו,  לכל 
הדעת  במנוחת  והרחבה  נחת  מתוך  באהבה,  לפניו  הדעת רוח  במנוחת  והרחבה  נחת  מתוך  באהבה,  לפניו  רוח 
ההם  וכימים  השלמה,  לגאולה  נזכה  עדי  הנפש,  ההם ובמנוחת  וכימים  השלמה,  לגאולה  נזכה  עדי  הנפש,  ובמנוחת 
את  ארץ  אפסי  כל  וראו  ונפלאות,  לניסים  נזכה  הזה  את בזמן  ארץ  אפסי  כל  וראו  ונפלאות,  לניסים  נזכה  הזה  בזמן 

ישועת אלקינו במהרה, אמן נצח סלה ועד. ישועת אלקינו במהרה, אמן נצח סלה ועד. 
[על פי שיחת קודש בימי הפורים תשע"ג][על פי שיחת קודש בימי הפורים תשע"ג]
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.
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