
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 

תשע"ו'(  )שנה ד  קע"חגליון   
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 ת"בעזהי ומחר זכור שבת בערב עכשיו עומדים אנו
זו.  פרשה בענין קצת אדבר ולכן עמלק מחיית של בפ' בתורה הקריאה יהיה

 שרפו כיון ל"וגו' ואמרז[ יז שמות] ברפידים ישראל עם וילחם ויבא עמלק
 לא דלכאורה המפרשים ודקדקו וגו' עמלק ויבא מיד תורה מדברי ידיהם
 בפיך הוא דהלימוד וכו' ידיהם שרפו הענין מהו וגם עדיין תורה ניתנה
 ואמר:[ מז] ברכות גמרא ידים, ונקדים בזה ענין בזה שייך ומהו בךובלב

 לבית שנכנס אליעזר ברבי מעשה מיתיבי' מצטרפין ועבד תשעה ל"ריב
 לא אין שחרר ופריך לעשרה והשלימו עבדו ושחרר עשרה מצא ולא הכנסת
 ופריך. בחד ונפיק חד שחרר אצטריכו תרי ומשני ל"לריב וקשיא לא שחרר

 שנאמר בעשה עובר עבדו המשחרר כל י"והאר הכי עביד יוהיכ ס"הש
 בעבירה הבאה מצוה ופריך שאני מצוה לדבר ומשני תעבודו בהם לעולם

 .שאני דרבים מצוה ומשני הוא
 

 עשה דאלים דרבים מצוה בשביל עבדו שחרר א"דר[ כ סימן] כתב ש"וברא
 השם את דמקדשין עשה ישראל דהיינו בני בתוך ונקדשתי דכתיב דרבים

 דלא וברכו קדושה לשמוע כגון דרבנן מילתא הוי ואפילו ברבים בעשרה
 דמיירי לי מסתבר דלא דיחיד עשה דחי ה"אפ התורה מן עיקר לו מצינו

 ענין דבכל דמשמע התורה מן שהוא זכור פ' לקרות כגון דאורייתא בעשרה
 עובר עבדו המשחרר כל כ"ג ס"הש מביא:[ לח] ד, והנה בגיטין"עכ איירי

 עבדו ושחרר וכו' הכנסת לבית שנכנס אליעזר ברבי מעשה וכו' בעשה
 עשה דלאו דמשמע כתב שם ן"ובר. שאני מצוה ומשני לעשרה' והשלימו

 מצוה, האי משום שבתורה עשה דחינן היכי הוא גמור עשה דאי הוא גמור
 יתן שלא משום אלא תעבודו בהם לעולם תורה אמרה שלא מתרצים ויש

 אלא קעביד דידהו חנינה משום לאו מצוה דאיכא וכיון וכו' חינם מתנת להם
 א"המ והקשה. ז"שמ במצוה החינוך מלשון גם נראה וכן ש"עיי עצמו לצורך

 הבאה דמצוה בברכות הגמרא קפריך מאי כ"דא[ ל"סק צ' סימן ח"או]
 הקושיא לתרץ האריכו ובאחרונים כלל עבירה ליכא דלדבריו הוא בעבירה

 בכה. וזה בכה זה
 

 ל"מריב שמקשה דאחר ד"יל דלכאורה ל"ונ כתב[ בהר פ'] סופר והכתב
 דקושיא ל"ונ' וכו ל"לדריב שייכות לו אין זה בעשה דעובר מהא מקשה שוב

 שעיקר בגיטין ן"הרמב בשם מביא ן"הר דהנה חברתה בירך מתורצת א'
 לשם ולא עצמם לטובת עושים שהבעלים וכיון תחנם לא מטעם העשה
 מאי ברכות ס"מש עליו הקשה צ' סימן א"והמג תחנם אל ליכא העבד

 סברת דחה ובגיטין שבת ריש א"הרשב דהנה ל"וי הוא ע"מהב מקשה
 דגם ל"ס ן"דהרמב אלא ממש בנכרי רק בעבד תחנם לא שייך דלא ן"הרמב

 לחננו שלא נכרי דין לו יש זה בדבר מ"מ כאשה במצות שמחויב הגם עבד
 מצטרפין ועבד תשעה דאמר ל"לריב ל"וי ,א"ורשב ן"רמב פליגי זו ובסברא
 השכינה ואין ישראל בני בתוך ונקדשתי דכתיב הגם שם ש"הרא וכ' לעשרה

אכל  שרויה דשכינה ונקדשתי בכלל איתיה נמי עבד אבל' מי בפחות שורה
 מח

 כנכרי אותו לחונן שאסור לומר שקשה בודאי ז"ולפי. ש"עיי מצות מחייבי
 ברכות ס"דבש הכל מיושב ז"ולפי. עליו שורה ושכינה מקרי שישראל כיון

 עבדו דשחרר מהא מקשה שוב כותיה א"ר ומתרץ ל"דריב דמייתי אחר
 דעובר טעם דכל ן"רמב כדפי' והיינו שאני מצוה ל"שי וידע בעשה עובר

 אמנם תחנם לא ליכא וכדומה מצוה ולצורך תחנם לא משום בעשה
 א"א כישראל עליו שורה ושכינה לעשרה אותו דמצרפין דאמר ל"מדריב

 שאני דרבים מצוה לתרץ והוצרך הוא ע"מהב קשה כ"וא טעמו שזה לומר
 הא מייתי דלא כן הקשה לא גיטין ס"דבש הסוגיא סתירת ומיושב. ש"וא

 ן"רמב ש"כמ מצוה ליכא תחנם לא ומשום שאני מצוה בתי' וסגי ל"דריב
                     .                                                                              ל"זצ ס"הכת ד"עכ

 

 התוס' דהנה ל"ונ ל"וז דברכות בסוגיא כתב ל"זצ חיות ץ"המהר והנה
 עבדו א"ר שחרר דאיך דבריהם בסוף הקשו עשה אתי ה"ד.[ נט פסחים]

 דדוחה דחמור כעשה הוי דרבים דעשה ותי' בעידנא הוי לא הרי מצוה משום
 הקשה אריה שאגת בעל הגאון והנה. ש"ע בעידנא הוי דלא ג"אע הקל עשה

 שייך לא שוב תעשה לא דוחה עשה דאמרינן מ"דבכ[ ז"צ ו"צ סימן תשובה]
 הבאה מצוה הוי שוב בעידנא הוי דלא כיון כאן ס"הש קושית אכן ב"מה

 לשיטת והנה. בעידנא הוי דלא ג"אע דוחה דרבים דמצוה ומשני בעבירה
 שעושה ב"וכיו לתורה עבד דקרא היכא דכל[ עבדים מהל' ב"פ] ם"הרמב

 כ"וא ש"ע שחרור גט וצריך לחרות יוצא הדין מן פטור אשר להעבד בזה
 מצרפין אין דלעבד זו בשיטה ס"הש דאזיל כיון בעידנא כאן גם אפשר

 והוי השחרור בעצמו זה כ"ע ועבד בט' ברכו לומר שהתחיל א"ור לעשרה
ד, ומה "עכ בעבירה הבאה מצוה דהוי ס"הש, לקו מקום אין כ"וא בעידנא

 מקשה שוב ל"מריב שמקשה דאחר ס"מהכת הקושיא למעלה שהבאתי
 לא ז"דבל ל"די וכתב[ בהר פ'] יפות הפנים גם הקשה בעשה כן דעובר מהא

, עדיף דקדושים דעשה ל"דהמ משום הכי עביד היכי א"ר על קשה הוי
 הוא מיד עשרה בה מצא ולא ה"הקב שבא כיון:[ ו ברכות] דאמרינן משום
 איש ואין דכתיב הא נראה איש ואין באתי מדוע[ ב נ יישע] שנאמר כועס
 דמקדמי בעשרה[ שם] בברכות דאמרינן כ"בבה תשעה דהוי היכא היינו

 נ"לבהכ באה השכינה נ"בבהכ תשעה כשיש דהיינו' ואתיא שכינתא
 יחיד לשון איש ואין דכתיב והיינו כועס הוא מיד לבוא משתהה וכשהעשירי

 ולא ל"וז אגדות בחידושי א"המהרש כתב וכך העשירי האיש דהוא משום
 משלים שהיה פירוש א' איש ואין וכו' ה"הקב כועס תשעה אם כי ד"יו מצא

 .'וכו לעשרה
 

 תדע השכינה כבוד משום עדיפי דעשרה דקדושה דעשה דכיון ל"י ז"ולפי
 על עונש דאין קטינא דרב מלאכא גבי.[ מא] במנחות אמרינן עשה דבכל
 מה לפי אבל. עונש בו ויש כועס מיד זו ובעשה' אריתח בעידן א"כ עשה

 השכינה היתה לא משחררו היה לא דאם הרי חד ושחרר ל"ה דתרי דאמר
 דמאי הכי עביד היכי מקשה ושפיר מישראל שמונה רק היה דלא כלל באה

 ד."עכ וכו' עשה מהאי עשה דהאי אולמא
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 זכר למחות באים כשאנו ולכן מלומדה אנשים ומצות ובעצלות ידים יוןברפ
 של ממש פעולות לעשות צריכים הרי כוחותיו עם ולהלחם עמלק של

 והבן, והנה עיקר ידים והרפיון העצלות היפוך שזהו שמו ומחיית זכרו עקירת
 יודע, בה שמאמין מי כי התפילה בענין ניכר שבקדושה בדברים הקרירות

 עושה שהוא הפעולות מכל יותר לפעול יכול הוא כהוגן אחת תפלה י"שע
 מתפלל שאינו לו כואב ואינו ה"בעו בתפילה קרירות שיש רואים ואם. בחיים
. שמים יראת לו וחסר ה"בעו נלקה שלו היהדות שכל הוכחה זה הרי כהוגן
[ לעשרה] מצטרפין וארון תשעה הונא רב אמר.[ מז ברכות] ל"אמרז והנה

 כעשרה נראין תשעה הונא רב אמר אלא הוא גברא וארון נחמן בר ל"א
 בתשעה נרמז דהאיך ב"וצ מבדרי כי לה ואמרי מכנפי כי לה אמרי מצטרפין

 הבני ק"להגה תעלומה מגיד ובספר. כעשרה נראה תשעה של הענין וארון
 שהיה הארון כמו שהם תשעה היינו וארון תשעה ק"דה כותב ל"זצ יששכר

 היה סביב זהב הזר בעבור רק טפחים ט' קומתו היתה הנה תוקומ וחצי אמה
 מצטרפין כעשרה נראין תשעה הכוונה הוא כן טפחים עשרה קומתו נראה

נ'ראה,  ו'אינו ר'ואה א'חד ת"הר הוא ארון כי לפרש שגור העולם ובפי. ד"עכ
 שמונח קדוש הארון לפני שמתפללים י"שע דהכוונה רמז בדרך ל בזה"ואפ

 כהוגן התפלה חיוב עליו שיש האדם יתעורר מזה תורה הספר בתוכו
 שהארון ש"וז. ל"וכנ בשלימות התורה שמקיים י"ע לזה זוכה שהאדם
 שמונח ק"התוה לקיים לעוררו התפלה לתכלית שמצטרף היינו מצטרף

           .                                                        והבן כראוי להתפלל יזכה ז"ועי בארון
 

 עם להלחם הלבבות לעורר וצריכים זכור שבת לפני עכשיו עומדים והנה
 ולכן לחבירו אדם בבין להזנחה גם וגורם הפרטים בכל המתפשט הקרירות

 פנים הלבנת ו"ח לגרום ושלא לחבירו אדם בין בעניני מאד להזהר צריכים
 הלא יכ התורה בלימוד להתחזק יש ואדרבא. מאד חמורים אלו שדברים

 ובכל תפלה בעניני להתחזק וגם הלימודים על החזרה עכשיו מתחילים
 טוב. וכל אמיתית לשמחה נזכה ז"ועי שבקדושה הדברים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

לעורר אתכם על שני דברים הצריכים חיזוק, אבל לפני זה אדבר  רציתי
בכללות על מעלת הסדר בדברים של קדושה, התוה"ק דורשת שנחיה עם 

בעבודת הקרבנות מצינו שיש סדר בעבודה, ואם שינה את הסדר בדבר סדר, 
המעכב, הרי זה פוסל את כל העבודה, וצריך להתחיל הכל שוב מההתחלה, 
אמת שיש פלוגתא אם עשה שני דברים בבת אחת, אם נחשב כעשאם 
בסדר זה אחר זה כמבואר בתוספות )תמורה ד. ד''ה ואיתמר(, בזה אפשר 

ן כללי סדר הוא דבר שנדרש בעבודת הקודש, וכן הוא להתוכח, אבל באופ
להבדיל בכל דבר שבעולם, כל מלאכה צריכה סדר, שצריך לעשות תחלה 
חלק זה ואחר כך החלק האחר, כשבונים בית צריך לבנות עם סדר, והסדר 
מעכב, כי הסדר הוא באופן שהבית יחזיק מעמד, ואם ישנה מן הסדר יפול 

לין הוא כן, כל שכן בכל ענין של קדושה צריך לידע כל הבית, וכמו שבדבר חו
שהתורה דורשת סדר, כלומר שזה נדרש להענין הרוחני של דבר זה, הסדר 

 הוא דבר גדול שמהפך ענינים שלמים שיקבע אם הענין יצליח.
 

רצוני לעורר אתכם על שני ענינים קצרים, ראשית על ענין התפלה, הרי  וכעת
רים שהתפלה תהיה באופן הראוי, ובעצם הרי אנו מבקשים תמיד מן הבחו

אתם כבר בעלי דעת, שיודעים להעריך מה זה תפלה בצבור, ושאר עניני 
תפלה, ומכל מקום לצערינו מזלזלים בזה, וכמאמר חז"ל )ברכות ו:( דברים 
שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהן, ופירש''י )ד''ה דברים( כגון 

היצר הרע תמיד מוצא דברי הבל ושטות שמונע מן תפלה שעולה למעלה. 
 האדם להיות ניגש כראוי לעבודת התפלה לפני אדון כל.

 
חז''ל )סוכה נב.( יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ויש מימרא  אמרו

אחרת בגמ' )קידושין ל:( יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, שם נאמר 
ניהם, וראיתי לפרש בשם הבינה מתגבר וכאן נאמר מתחדש, ומה החילוק בי

לעיתים דהנה יש שני מיני עבירות, יש עבירות שבהם היצר מתגבר ויש 
עבירות שבהם היצר מתחדש, למשל כשיהודי מניח תפלין מקיים בזה מצוה, 
ומדוע הוא עושה זאת, משום שכך צוה הקב"ה, אין שום חימוד ותאוה בדרך 

ינו כראוי, אדם מתפלל הטבע שלא לעשות כן, או לעשותו באופן שא
ומקפיד על ההלכות שבשו''ע איך צריך להתפלל וכדומה, והוא מתפלל לפני 
הקב"ה, הרי אין שום סברא ושכל שלא יעשה זאת באופן שצריך לעשותו 
לפי ההלכה, ומכל מקום אנו רואים שהיצר מצליח למנוע תפלה וקיום 

התגב''ר מאד, הוא המצוות באופן שצריך להיות, בדברים כאלו היצר צריך ל
צריך לעבוד חזק כדי לבלבל את ראשו ומוחו של האדם שלא לקיים מצוות 
כמו שצריך, דבשלמא איסורים שבהם יש חמדה ותאוה באופן טבעי, זהו 

 ב

 עשרה למנין אחד מאיש יותר חסר דאם מזה דרואים גדול מוסר בדבריו ויש
 ז"עכ לתפילה אנשים מנין לקבץ אפשר שאי גדול צער בזה יש שבודאי אף
 דאז חסר העשירי ורק אנשים תשעה כשיש כמו כ"כ ריתחא עידן בזה אין

 הרי ההשלמה רק וחסר ומזומן מוכן כלדכשה בזה והענין ע,"ל כועס ה"הקב
 אף הרי הרבה שחסר זמן דכל ו,"ח לריתחא גורם ההשלמה שמעכב אותו

 לתכלית להגיע גדולה להשלמה צריכים עדיין ז"עכ אבל גדול חסרון שהוא
 באצבע מורה אז שמעכב מי הרי הגמר רק וחסר מוכן כשהכל אבל הגמר,

 ו, והנה ענין"ח הריתחא גורם זה ולכן' ה כבוד למען גדול עצלות בזה שיש
 באופן אצלו הוא שבקדושה הדברים כל של עצמו שכל מזה נובע העצלות

 פעם שנכשל י"ע אצלו נתהוה שזה, ובקרירות מלומדה אנשים מצות של
 כלליות קרירות אצלו נכנס ז"ועי הדבר על לבבו כאב ולא בחטא ופעמיים

 מבלי חיצוניות של יןלענ אצלו נעשו שבקדושה הדברים שכל על ה"בעו
 .פנימיות של משהו

 

 מפני י"רשב את תלמידיו שאלו.[ יב מגילה] ל"שאמרז מה ל"אפ זה ובענין
 אמרו להם אמר כליה[ והמן אחשורוש של] דור שבאותו ישראל נתחייבו מה

 יהרגו שבשושן כ"א ל"א רשע אותו של מסעודתו שנהנו מפני לו אמרו אתם
 לצלם שהשתחוו מפני ל"א אתה אמור לו אמרו יהרגו אל כולו העולם שבכל

 עשו לא הם להם אמר[, לנס זכו איך י"ברש] בדבר יש פנים משוא וכי ל"א
 מהו דלכאורה ד"ויל. כ"ע לפנים אלא עמהם עשה לא ה"הקב אף לפנים אלא
 חיוב ליכא עדיין זה דעל רשע אותו של מסעודתו שנהנו בשביל שהיה א"ההו

.[ יב מגילה] ל"ומשארז אסורות במאכלות שם נכשלו לא אף דבאמת מיתה
 שאלו שהם הענין והמן, אמנם ביאור מרדכי כרצון ואיש איש כרצון לעשות

 נורא חטא איזה שהיה שמוכרח לדבריהם טעם ונתנו כליה נתחייבו מה מפני
 ישראל קדושת ומצד רשע אותו של מסעודתו נהנו כי זה על והראיה אצלם

 וליהנות כזה לסעודה לילך ישראל שירצו אפשר אי ישראל איש בכל הנשרש
 ההרגשה אצלם נכבה ז"שעי דבר באיזה חטאו שכבר לאו אי ממנה

 מצות אצלם נעשה והכל היהדות הרגשת כל אצלם ונתקרר, הישראלית
 מה שאלו כזו ולכן למקום לילך בנפשם לפעול יכלו כבר ולכן מלומדה אנשים

 חטא אותו על ומסתמא כזו נורא קרירות להם שגרם החטא אותו היה
 שנכשלו העבר בדור עוד התחיל דזה להם השיב זה ועל. הכליה גם נתחייבו

 החטא פ"עכ אבל באונס היה כי נענשו לא שאז ואף לצלם להשתחוות באונס
 יכולים שהיו עד, היהדות הרגשת כל אצלם להתקרר שהתחיל גרם בעצם

 י"דע' וכו לפנים אלא ועש לא הם ש"וז. רשע אותו של מסעודתו גם ליהנות
 גרמא דין אבל חיצוני באופן ורק ובאונס לפנים לצלם השתחוו העבר שבדור
 ודברים יהדות של האמיתית ההרגשה אצלם נתקרר שלאט שלאט

 אנשים ומצות חיצוניות של באופן המצות לקיים והתחילו שבקדושה
 לשוב לבבם לעורר הטבעת הסרת שגרמה עד ע"ל הגזירה יצא ז"ועי מלומדה

 ונפשם. לבבם בכל ת"השי אל
 

 ישנו וכו כהמן בישא לישנא דידע ליכא:[ יג מגילה] ל"משאמרז הכוונה וזהו
, בשלימות המצות קיום מן שישנו והיינו' וכו המצות מן שישנים אחד עם

 דידע ליכא בלשונם ודקדקו. מלומדה אנשים מצות של באופן רק היה והכל
 הגזירה נגרם ז"ועי הרע לשון אלא שקר הבז היה לא כי' וכו בישא לישנא

 כה דברים] הפסוק בביאור שם י"ברש והובא ל"משאמרז ל"ה, ובזה אפ"בעו
 לשון קרי לשון מקרה לשון[ ט תצא תנחומא] אופנים בג' וגו' קרך אשר[ יח

 אם כי ביה איתניהו כולהו דבאמת וכו' מרתיחתך והפשירך צננך וחום קור
 כואב לבבו אין אם אמנם במקרה הוא תחילהשמ אף בחטא ה"בעו נכשלים

 קור לשון שבקדושה דברים לכל הקרירות בבחינת ז"עי נעשה המכשול על
 קרי לשון' ה"בעו בפועל מרים בחטאים שנכשל הוא הסוף ואז' וכו וחום

 כיון ברפידים ישראל עם וילחם פ"עה שדקדקנו מה ז יתיישב"וטומאה, ועד
 חלקי לישראל להם שהיה בודאי דהנה' וכו תורה מדברי ידיהם ישראל שרפו

 אמנם. במרה קבלו שכבר מה וכן הקדושים מהאבות שקבלו מה התורה
 ברפיון אותם שמקיימים מציאות יש התורה שבקיום האמור כדבר

 זה כי ידים רפיון נקרא זה אבל התורה קיום יש שבעצם אף ולכן, ובקרירות
 כי הידים פעולת שם על מכונה שהפעולה התורה קיום של הפעולה אינו

, בשלימות התורה ויגיעת התורה קדושת של באופן שיהיה צריך הפעולה
 ולכן ידים רפיון נקרא זה ע"ל בקרירות התורה ומקיימים בזה חסרון יש ואם
 כלפי ניכר שאינו אף הרי ה"בעו כזה באופן התורה בקיום כי וגו' עמלק ויבא
 מרגיש עמלק של הטומאה הכח אבל ק"התוה י"עפ שמתנהגים נראה כי חוץ
 ישראל. עם להלחם בא והוא זה דבר

 

 ת"השי רצון אם דלכאורה עמלק מחיית מצות של הענין להבין אפשר ובזה
 מצינו למה כ"וא ולהשכיחו הלב מן להעבירו הוא העצה זכרו למחות הוא

 קליפת דענין מובן דברינו ולפי. רשעתו לזכור והיינו ההיפוך באופן מצוה
 נעשה והכל התורה קדושת של הבחינה ישראל אצל כשחסר הוא עמלק
 זכר למחות באים כשאנו ולכן מלומדה אנשים ומצות ובעצלות ידים ברפיון

 עקירת של ממש פעולות לעשות צריכים הרי כוחותיו עם ולהלחם עמלק של
והבן, ידים והרפיון העצלות היפוך שזהו שמו ומחיית זכרו  

 

 דרשת מוסר 
 בעניני תפלה לקראת פורים

 ודברי התעוררות לימי הפורים
 

 ממרן זצ"ל
 



 

הקב"ה, הרי אין שום סברא ושכל שלא יעשה זאת באופן שצריך לעשותו 
לפי ההלכה, ומכל מקום אנו רואים שהיצר מצליח למנוע תפלה וקיום 

מצוות באופן שצריך להיות, בדברים כאלו היצר צריך להתגב''ר מאד, הוא ה
צריך לעבוד חזק כדי לבלבל את ראשו ומוחו של האדם שלא לקיים מצוות 
כמו שצריך, דבשלמא איסורים שבהם יש חמדה ותאוה באופן טבעי, זהו 
ענין אחר, אבל כאן מדובר בקיום מצוות, שהרי הוא מאמין בהקב"ה ומאמין 

דברי חז"ל, כאן צריך היצר להעמיד התגברות חזקה מאד, שהאדם לא ב
 יעשה המצוה כמו שצריך.

 

עבירה שהאדם מחמדתו בטבע, כגון עריות שנאמר ולא תתורו אחרי  מאידך
לבבכם ואחרי עיניכם וכדומה, דברים שנפשו של אדם מחמדתן, מכל מקום 

תמיד ויעשהו זמן הרי טבע העולם הוא כשעושה דבר שגורם לו תענוג אם י
רב ימאס בעיניו, כי תענוג תמידי אינו תענוג, כן הוא המציאות בכל תאוה 
שהוא, ולכן בעבירות של תאוה צריך הבעל דבר להתחדש, הוא צריך 
להמציא כל פעם רעיון חדש, איך לעשות שיהיה העבירה חידוש בעיני 

ם האדם, שהרי בלא"ה לא ימשיך לעשותו, בדברים אלו יצרו של אד
מתחד''ש עליו בכל יום, כדי שלא יהיה נפשו קצה מן העבירה והתאוה, זהו 

 הכח של היצר ותפקידו.
 

נתבונן בנידון דידן, בענין הזלזול בתפלה, הלא אין לומר שבחור  כאשר
חלילה אינו רוצה להתפלל כדבעי, איני מאמין זאת עליכם, אלא שאין 

לפני בוראנו, ובאיזה שלימות מתבוננים מה גודל הזכיה שאנו זוכים להתפלל 
הכוונה צריכים להתפלל ולשפוך שיח לפניו, צריך לקיים והיה עיניך רואות 
את מוריך, לדמות לעצמינו איך רבותינו היו עומדים בתפלה, כך צריך כל 
אחד מאתנו להתנהג בתפלה, ועכ"פ לנסות כמה שאפשר להתנהג באופן 

צדיק גמור, אלא כל יהודי  כזה בשעת התפלה, ולא לחשוב שזה רק בשביל
 ויהודי שיש לו הזכיה להתפלל צריך להרגיש כן.

 

אדם שנפל מעט ברוחניות, ממילא מרגיש שאינו שווה כלום, ומיד  לפעמים
נראית על התפלה שלו, ואין זה נכון, כי כל יהודי צריך להתפלל, והתפלה 

ם שאין זה צריכה להיות באופן הראוי, וכל זה הוא מעשה בעל דבר לומר לאד
שייך לו, בודאי היו אנשים גדולים שהתפללו באופן אחר, באופן שהתכוונו 
לכל כלל ישראל, זהו אמנם מדרגה גדולה, אבל כל אחד צריך להתפלל 

 באופן פשוט, כבן המבקש מלפני אביו, ויכוון כמה שיכול, זה כל אחד צריך.

נז זי"ע, שפעם אחת בא יהודי אחד להרה"ק בעל דברי חיים מצא מסופר
והתלונן שמרגיש שאין לו תועלת מחייו וכבר אינם שוים מאומה, כולי מלא 
חולי ומכאוב מכף רגל ועד ראש, ואין לו נחת וכדומה, ובשביל מה הוא חי, 
ענהו הד"ח, שוטה שכמותך, הלא אם תזכה רק שעוד פעם אחת בחייך תוכל 

ר, ואפילו רק להניח תפילין, כבר היה כדאי כל החיים שלך, והוסיף ואמ
להניח תפילין באופן שאתה מניח תפילין, גם בשביל זה היה הכל כדאי, אין 
אנו משיגים גודל החסד של הבוכ"ע שנתן לנו אפשרות להתפלל לפניו, ושם 
מונח הטעות שלנו, כי אם היינו משיגים אפילו נדנוד חסדו של בורא עולם, 

היה התפלה שלנו נראה  שנתן לנו מתנה גדולה כזאת שנוכל לדבר אליו, לא
ככה, לא היה חסר כוונה וזהירות, אם היינו יודעים כמה זה גדול בשמים, כמה 
גדול כוחו של כל תפלה, אמנם אין רואים תמיד את התוצאה מיד, כי יש 
תפלה שנענה מיד, ויש תפלה שלוקח זמן, פעם עשרים שנה, ופעם לשבעים 

 שנה, אבל שום תפלה אינה חוזרת ריקם.
 

לצערנו אין חושבים כן, אלא אנו חושבים שכל זה אמת, אבל רק אצל  אבל
יהודים כאלו שאף פעם בחייהם לא אמרו דבר שאינו אמת, ולא יצא מפיהם 
שום דבר איסור, אצלם דיבורי התפלה עושים רושם, אבל לא לאנשים 
כערכנו, איך שאני נראה עם עוונותי וחטאי, איך יקבלו תפלתי, אחרי 

לשון הרע ושקר, וכזאת וכזאת עשיתי, ומחשבותי אינו זכה  שאמרתי בפי
וטהורה, כל כך הרבה עברתי, ואיך תתקבל תפלתי לרצון, איך אפשר שיהיה 
כוחה של תפלתי גדול כל כך, אבל זה הוא טעות גדול, כי מבואר בספרים 
הק' שהתפלה של כל יהודי כוחה גדול ככל הנ"ל, ואם לא היו יודעים שהוא 

ו כותבים כן, ועל כל אחד ואחד להאמין בדברי קדשם, כי מי שאינו כן לא הי
מאמין בזה הוא מזלזל בכבודו של בורא עולם, שהרי הקב"ה כביכול הוא כל 
כך מלא ברחמים על כל אחד, ורחמיו על כל מעשיו, והוא כביכול בוחר 

 בתפלתך ובעבודתך, וצריכים להאמין ולהכיר בזה.
 

אמץ קצת, שתפלתו תהיה כמו שצריך, ומדרגה על האדם להתחיל ולהת לכן
לדרגה יתעלה ויוסיף עוד ועוד כוונה בתפלה, ודע שאם תפילתך תהיה חשוב 

וחבריו התנאים כמו שהיה התפלה חשוב אצל רשב"י  אצלך, כל כך
הקדושים, זה יתן לך חשק, ותפלתך תקבל חן בעיניך שתרצה להתפלל עוד, 

ברכה אחת יצא טוב, ואפילו אם  כשתראה שתפלה אחת עבר כמו שצריך,
 לא היה באופן שרצית, אבל לפחות עשית מה שנצטוית.

 

ר כמו שצריך, ברכה אחת יצא טוב, ואפילו אם כשתראה שתפלה אחת עב
 לא היה באופן שרצית, אבל לפחות עשית מה שנצטוית.

 

תעשה כן כל זה לא יאבד ולא ילך לריק, אלא בודאי התפלה תתקבל,  ואם
והלא יש כל כך הרבה על מה להתפלל, אנו רואים בעולם כמה השתדלות 

ה, אם זה בשאר דברים עושה אדם בחייו שיגיע לשאיפותיו, אם זה בפרנס
שהאדם רוצה להצליח בהם, כמה השתדלות ופעולות עושה כדי להצליח, 
וכי כמה כבר אדם יכול לעשות, הלא בשמים כל זה אינו נפק"מ, שם לא 
נפתחים שערי ההשפעות בעיקר על ידי השתדלות, אלא שם נפתחים 

ים, השערים על ידי הבטחון בה' והבקשה מלפניו, ובפרט אדם צעיר לימ
שחייו הם עדיין לפניו, שצריך כל כך הרבה תפלה שיצליח בהם, עליו לחזור 

 ולהתפלל שוב ושוב ולא להתעייף.
 

חיים היה אומר, לפעמים אנשים באים לצדיק ומבקשים ממנו ברכה  החפץ
להצליח בפרנסה וכדומה, אמר משל למה הדבר דומה, לעני אחד שהיה לו 

דול לבקש ממנו נדבות, ותמיד היה ג חבר גם כן עני, שהיה הולך לעשיר
העשיר נותן לו, וביקש העני מחבירו שיבקש מן העשיר שיתן גם לו, אמר לו 
העני שוטה שבעולם, בשביל מה אתה מבקש ממני, תלך בעצמך אל העשיר 
ותבקש ממנו כמו שאני עושה, כמו כן אמר הח"ח אנשים באים לצדיק ירא 

קשים שיבקש גם עליו, מדוע שמים שמתפלל להקב"ה ומבקש ממנו, ומב
אתה צריך לבקש ממנו, הלא שערי שמים פתוחים לכל אחד, תלך בעצמך 
אל הקב"ה ותבקש גם אתה ממנו, תעשה בעצמך את מה שהצדיק עושה, 
נקודה זו צריך להיות ברור ומוחש אצל כל אחד, ואצל הרבה אנשים אין זה 

על אנשים מגושמים כן, הם אינם מחשיבים את כח תפלתם, כבר איני מדבר 
ביותר, שיכולים להיות שכובים במטתם ולאחר את התפלה, מגודל הזלזול 

 שלהם בחשיבות התפלה.
 

 עושה לעצמו חשבון הנפש וחושב תקופה זו של סוף החורף, האדם כשמגיע
לשנות דרכיו, והנה נתנו לו  אחרי הימים נוראים שכל אחד קיבל על עצמו

וקיבל על עצמו  עברו ימי החנוכה המאירים עבר עוד חורף, הזדמנות, וכבר
וכמעט  כבר מגיע פורים, ומה עשיתי עד עכשיו להתעלות באור תורה, והנה

מעוברת, ניתנה לנו הזדמנות מיוחדת  שלא שניתי כלום, אבל בשנה זו, שנה
מהר"ש מבעלזא זי"ע על  אפשר לתקן, וכדמתאמרא בשם הרה"ק שעדיין

פעמיים, לול"א  התמהמנו כי עתה שבנו זה מג י( כי לולא הפסוק )בראשית
אפשר  התמהמהנו בעבודתנו בחודש אלול, עדיין הוא אותיות אלו"ל, שאם

ז"ה בגימטריא י"ב, כשהחודש הי"ב  להשלים התשובה זה פעמיים, היינו
לשוב בתשובה במקום  אדר הוא פעמיים, בחודש הזה עוד אפשר שהוא

התפלה, אם בחור  עורר בעניןזה הוא מה שרציתי להגיד ול חודש אלול
כאילו הוא  זה יעזור לו להתפלל כראוי, ואף שנראה יחשוב ויתבונן באמת

 המקור לזה הוא במחשבתו, שכיון שאינו מתלבש בעצלות בגופניות, אבל
מחשיב תפלתו כמו שצריך,  מאמין שהקב"ה רוצה להקשיב אליו, לכן אינו

תפלת כל פה,  כי אתה שומע כן, כי בשמים רוצים בתפלתו, אבל באמת אינו
חייו,  עכשיו על איזה דבר ופועל בזה ישועה לכל ולעולם אינו יודע כשמבקש

  .                    לו הרבה על זמנים אחרים מקיל וכ"ז בתפלה אחת בכוונה, ועי"ז
 

 מגיעים עכשיו ימי הפורים הבאים הנה השניה שרציתי לדבר מזה הנקודה
דוקא בימים כאלו מתגבר  ם גדולים מאד, אבלעלינו לטובה, שהם ימי

 לאבד את הדעת שלא להתנהג כראוי, וצריך ליזהר מאד ולא היצה"ר גם כן
כן  מרבין בשמחה )תענית כט.(, אם לעולם צריך להתבונן, אם משנכנס אדר

עד דלא ידע בין ארור המן לברוך  מדוע הדין של חייב איניש לבסומי בפוריא
משנכנס אדר יש מצוה של  ינו נוהג כל חודש אדר, הרימגילה ז:( א)  מרדכי

החילוק בין ארור  משום שעד פורים צריך לעבוד על זה לידע שמחה, אלא
מתנהג  מתנהג המן בהוללות ופריקת עול, ואיך המן לברוך מרדכי, איך

 ואם עבדת על זה משנכנס אדר, אזי אתה מרדכי בשמחה של מצוה ובטהרה
שהארור המן והברוך מרדכי  ורים, אבל כל זמןיכול לשתות קצת יין בפ

לשתות ולהשתכר,  בזה, והם משתמשים בערבוביא, איך יכולין מעורבים זה
מרדכי,  להשתכר עד דלא ידע בין ארור המן לברוך ולכן דוקא בפורים חייב

 מרדכי, היינו התנהגות הקדושה של מרדכי כי כל עוד שאינו יודע מה זה ברוך
                                                                                                           .        לא ישתה

 

 גדול ומפואר, וכל כך גדלה פאר כי היה פעם מלך שבנה ארמון מסופר
והכריז המלך שכל מי שימצא  הארמון, שלא היה בנמצא בו שום פגם

כ"ה דינרי זהב, ואמנם  ישלם לו המלך איזה דבר הצריך תיקון, בארמונו
לשם שיכור אחד  התקבצו ובאו לחפש פגם בהארמון, הגיע הרבה אנשים

ואמר להמלך,  השיכור עם כוס של יין או יי"ש בידו להסתכל ולהתבונן, ועמד
 שבית המשקאות היכן שמחזיקים את היינות אדוני המלך יש כאן טעות

לו המלך אתה צודק, וצוה לתקנו  אמרבשביל המלך אינו עשוי בצורה טובה, 
ראה השיכור שמרויחים  להשיכור את סכום הזהב שהבטיח, כאשר ולתת

המלך הכתר  להסתכל ולחפש עוד, ואמר להמלך אדוני כאן זהב, המשיך
 שונה, ציוה המלך לקחת את השיכור משם שעל ראש המלך צריך להיות

דוע מקודם קבלתי ושאל למה, מ ולתת לו כ"ה מכות בשבט, תמה השיכור
שבעולם, הרי אתה  ועכשיו אני מקבל מכות, ענהו המלך, שוטה מטבעות

 ג



 

ך הכתר המל להסתכל ולחפש עוד, ואמר להמלך אדוני כאן זהב, המשיך
 שונה, ציוה המלך לקחת את השיכור משם שעל ראש המלך צריך להיות

ושאל למה, מדוע מקודם קבלתי  ולתת לו כ"ה מכות בשבט, תמה השיכור
שבעולם, הרי אתה  ועכשיו אני מקבל מכות, ענהו המלך, שוטה מטבעות

 מבין, אם יש ובזה סמכתי עליך, אבל בכתר המלך אינך שיכור, ביין אתה מבין
לענינינו, הענין הזה  זה אתה כבר מקבל מכות לך טענות על כתר המלך, על

כל כך רחוקים מזה, הרי  הוא דבר קדוש ונשגב, שאנו של שמחה של מצוה
.                המצות החינוך שמצות שמחה היא קשה יותר מכל ידוע מה שכתב  

 

 ת בשו"א, כיפורים שפילען, איני רוצה זא אבקש מכם להמנע מכל מיני לכן
אנו נמצאים בעולם התורה, לפני  אם המח עסוק בזה אינו מונח בתורה, כאן

בישיבה, ובאמת בחור  ששון ושמחה, אבל כל השאר אין מקומו פורים יהיה
אלו זוכים  השנה ומגיע עכשיו זמן החזרה, והרי בזמנים בן תורה שלמד כל

בה בעסק התורה מאריך בזה, ובודאי יר קצת לקדושה וכמו שהקדושת לוי
הכבוד הגדול ביותר להישיבה,  בדברי הבל, ואם בחור ילמד יותר טוב, זה ולא

תהיו שמחים אבל  לטובתכם, ראינו שהדברים האלו מזיקים ואני מתכוון
.          אני מבקש מכם זה מה שרציתי לדבר על לבכם ביראת שמים ובטהרה  

 

אמרתי כמה פעמים,  רשאמצא פתח פתוח בלבכם, וכב מבקש מהקב"ה ואני
בהכל, אבל אינו  ההבלים, ותסמכו על הקב"ה שיעזור לכם תניחו בצד את

לחפש  זמן תבטלו שלא ללמוד, וחצי השני תדאגו יכול לעזור לכם אם חצי
זה ועם זה וכדומה, אין זה הפשט  חברותא טוב, וממילא צריך לדבר עם

ו הוא שצריך פירוש ז"ל )אבות פ"א מ"ו( וקנה לך חבר, אלא במאמרם
ללמוד  בהתמדה, שאז בחור אחר יהיה לו חשק להתייגע בתורה וללמוד

 וכן הוא בכל הדברים שבחור חושב לעשות אתך, זהו הפשט בוקנה לך חבר
 יותר טוב וכדומה, תקחו לכם כלל, מה לו יותר נוח, הוא חושב שצריך לאכול

ה לכם אמונה טוב להקב"ה, ותהי שהגוף נוטה, את ההיפוך מזה תעשו, תהיו
טובים מבתים טובים,  מרחם על כל מעשיו, וכל שכן על בחורים שהקב"ה

ובודאי יעזור לכם  רצון ה', ורצונם להעמיד דורות ישרים שרצונם רק לעשות
תלמדו  שצריך, ולא לעסוק בהבלים, זאת אני מבקש בהכל, רק שתתנהגו כמו

                                               .         יעזור לכם ותתפללו ותתנהגו כראוי, והקב"ה
 
 

 

 
גמרא במסכת מגילה )דף יג:( אמר רבא ליכא דידע לישנא בישא כהמן  יש

]פירוש שאין אדם שידע לדבר לשון הרע כמו המן הרשע, ודרשו כן מהפסוק 
במגילה )אסתר ג ח( ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות 

הם שונות מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים ולמלך אין מלכותיך, ודתי
שוה להניחם[, אמר ליה ]המן לאחשורוש[ תא ניכלינהו ]נכלה את ישראל[, 
אמר ליה ]אחשורוש להמן[ מסתפינא מאלהיו דלא ליעביד בי כדעבד בקמאי 
]שלא יעניש אותי כמו שהעניש את הגוים שלפני, שרצו לכלות את ישראל[, 

]פירוש שהם ישנים[ מן המצות ]ולכן אינך צריך לפחד, כי  אמר ליה ישנו
הקב"ה לא יעניש אותך כיון שאינם מקיימים את מצותיו[, אמר ליה אית בהו 
רבנן ]תלמידי חכמים היראים ושלמים שבתוכם[, אמר ליה עם אחד הן ]וכיון 
שהכלל התחיל לרדת ולא לקיים מצות, אזי בודאי גם הטובים שבתוכם 

[.                                                                                                       מהםנתדרדרו ע  
 

תאמר קרחה אני עושה במלכותך, מפוזרין הם בין העמים, ]פירוש  שמא
שכל האומות לא ישימו לב שנעלם עם אחד מן העולם, שהרי העם הזה 

ניכרים, ולכן אינך צריך לדאוג מן העולם, כי אף מפוזר בתוך כל העמים ואינם 
אחד לא ישים לב לזה, וכמו שבאמת היה בימינו, שהיה עולם מלא ששתק 
כשהרגו ורצחו רוב רובם של כלל ישראל במקומותינו, וכמעט שכבר כבו את 
הנקודה של כלל ישראל, ובכל זאת העולם לא התנגד לכך[, שמא תאמר אית 

כפרידה זו שאינה עושה פירות, ושמא תאמר איכא  הנאה מינייהו, מפורד,
מדינתא מינייהו, ת"ל בכל מדינות מלכותך, ודתיהם שונות מכל עם, דלא 
אכלי מינן ולא נסבי מינן ולא מנסבי לן, ואת דתי המלך אינם עושים, דמפקי 
לכולא שתא בשה"י פה"י, שבת היום פסח היום ]יש להם כסדר שבתות 

פוטרים עצמם מלעבוד ולשלם מסים למלך[, ולמלך  וימים טובים, ובכך הם
.                                        אין שוה להניחם, דאכלו ושתו ומבזו ליה למלכות וכו'  

 

היה המבט המגושם של המן הרשע על כלל ישראל, אבל יש גם מבט  זה
רוחני ואמיתי, כלל ישראל נתחייבו בעונש על כך שחטאו בזה שנהנו 

עודתו של אותו רשע כמבואר בגמ' )שם יב.(, וזה היה פגם גדול לפי ערך מס
הדור ההוא שהיה דור גדול, כי היו אז מאנשי כנסת הגדולה, ואמנם לא חטאו 
באיזה חטא חמור, שהרי נאמר )אסתר א ח( לעשות כרצון איש ואיש. ודרשו 

מרדכי, )שם( כרצון מרדכי והמן. ופי' המהרש"א שתלה הכתוב כלל ישראל ב
והיינו כרצונו, שלא האכילן והשתותן דבר איסור, דמרדכי גופיה ודאי דלא 
היה נהנה מאותה סעודה, עיי"ש. שהכל היה כשר למהדרין מן המהדרין 
והשתיה כדת אין אונס, הם לא היו אנשים שפלים ומגושמים כל כך, אבל 
 מכל מקום כלפי הדור ההוא זה היה נחשב לפגם.
 

היה נהנה מאותה סעודה, עיי"ש. שהכל היה כשר למהדרין מן המהדרין 
והשתיה כדת אין אונס, הם לא היו אנשים שפלים ומגושמים כל כך, אבל מכל 

לכן אחר כך הגיע הזמן להתעורר  הדור ההוא זה היה נחשב לפגם, כלפימקום 
בתשובה, והלך מרדכי היהודי ולקח את תלמידיו ולמד עמהם הלכות קמיצה, 
וזה מה שהציל את כלל ישראל, וכמו שאמר המן )שם טז.( אתא מלי קומצי 
קמחא דידכי ודחי עשרה אלפי ככרי כספי דידי, רואים אנו מזה שכל מאורעות 

עולם, למרות שאפשר להסתכל עליהם באופן מגושם, ולומר שהכל תלוי ה
.         בטבע העולם, מכל מקום האמת היא שהכל הוא רוחני, והכל תלוי בתורה  

 

אנו נמצאים עכשיו בזמנים כאלה, שנאמר עליהם )אסתר ט כח( והימים  הרי
מים האלה האלה נזכרים ונעשים. ויש לפרש לענינינו שמזכירים בשמים את הי

לטובה, איך כל אחד ערך ועשה את הימים האלו, כל אחד ישתדל לפי מצבו 
להימנע מדיבורים אסורים מלשון הרע ורכילות, שאפשר לומר שהם הסם 
המות של כלל ישראל ממש, הלא הם מקיפים את כל האדם ונכנסים בו עמוק 

פלה עמוק, זה הורג כמה רצונות לטובה שיש לו, וזה מונע מהתורה והת
מלעלות למעלה, וממילא כבר אין עושים רושם, הבה נקבל על עצמינו, שלא 
ליתן עוד את הפה והאוזן שלנו ללשון הרע, כי אנו רוצים שדיבורי התורה 
והמצוות יעלו למעלה, יש לנו זכיה שההשגחה העליונה נותן לנו חיים, הוא 

יושבים ולומדים השאיר אותנו ואת בנינו בעולם הזה, והגענו ב"ה למצב כזה ש
היום תורה באופן יפה מאד, באופן כזה שאפילו לפני חמשים שנה היה אפשר 

אבל בכל זאת מן הסתם יש דברים המעכבים, והם הדיבורים , להתגאות בזה
האסורים, ולכן אבקש מכם להתחזק בענינים אלו, אולי זה חוצפה ועזות מצדי 

רה ועובדי ה', שכל אחד גדול לבקש את זה מציבור חשוב כזה, ציבור של בני תו
ממני בהרבה ואני קטן ממתניהם, ולב יודע מרת נפשו, אבל בכל זאת, הרי כל 
אחד יודע שהדברים האלה הם אמת, וקבל את האמת ממי שאמרם, הרי כל 
אחד מבין שהענין שהדור הזה צריך להתחזק בו ביותר הוא לשון הרע וליצנות, 

רות נפש גם כן יש קצת לפי ערכינו, יש שהרי תורה ותפלה ותפילין יש, מסי
שמירה על גדרי הצניעות, וכן כמה דברים שנזהרים בהם ביותר, ובכל זאת העון 

  שמעכב את הגאולה הוא עון הדיבורים האסורים, וצריכים להתחזק בזה.
 המשך יבוא בעז"ה בשבוע הבעל"ט

 
 

!שמחת פורים ושמחת תמיד  
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