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זכור את אשר עשה לך עמלקזכור את אשר עשה לך עמלק
שאנו  זכור  פרשת  ע"ש  זכור'  'שבת  נקראת  שאנו השבת  זכור  פרשת  ע"ש  זכור'  'שבת  נקראת  השבת 
הפורים  ימי  יחולו  הקרוב  בשבוע  וכמו"כ  הפורים קוראים,  ימי  יחולו  הקרוב  בשבוע  וכמו"כ  קוראים, 
התורה  בקריאת  נקרא  גם  שבהם  הבעל"ט,  התורה הקדושים  בקריאת  נקרא  גם  שבהם  הבעל"ט,  הקדושים 
למה  בשאלה:  ונפתח  עמלק,  מלחמת  מעשה  למה את  בשאלה:  ונפתח  עמלק,  מלחמת  מעשה  את 
חשוב כל כך לזכור את מלחמת עמלק, עד כדי כך שזה חשוב כל כך לזכור את מלחמת עמלק, עד כדי כך שזה 

אחד משש זכירות שעלינו לזכור כל יום?אחד משש זכירות שעלינו לזכור כל יום?
חסידי  מחשובי  זצ"ל  בנדר  רלוי"צ  הרה"ח  על  חסידי מסופר  מחשובי  זצ"ל  בנדר  רלוי"צ  הרה"ח  על  מסופר 
ובדרך  מירונה  פעם  שנסע  האחרון,  בדור  ובדרך ברסלב  מירונה  פעם  שנסע  האחרון,  בדור  ברסלב 
פגע,  ללא  יצא  גדול  ובנס  בו,  שנסע  הרכב  פגע, התהפך  ללא  יצא  גדול  ובנס  בו,  שנסע  הרכב  התהפך 
ואח"כ במשך שנים רבות בכל פעם שהיה עובר באותו ואח"כ במשך שנים רבות בכל פעם שהיה עובר באותו 
יוצא  והיה  הרכב  את  לעצור  ביקש  הנס,  שארע  יוצא מקום  והיה  הרכב  את  לעצור  ביקש  הנס,  שארע  מקום 
במקום  נס  לי  שעשה  'ברוך  בשמחה  ומברך  במקום מהרכב  נס  לי  שעשה  'ברוך  בשמחה  ומברך  מהרכב 

הזה'.הזה'.
טוב,  דבר  של  לזכירה  דוגמא  רואים  אנו  הנ"ל  טוב, בסיפור  דבר  של  לזכירה  דוגמא  רואים  אנו  הנ"ל  בסיפור 
של נס שקרה ליהודי, שאנו שמחים להזכירו ולהיזכר של נס שקרה ליהודי, שאנו שמחים להזכירו ולהיזכר 
ארע  הרי  זה  עמלק?  מלחמת  אבל  הזדמנות,  בכל  ארע בו  הרי  זה  עמלק?  מלחמת  אבל  הזדמנות,  בכל  בו 
את  קוראים  שכשאנו  היא  והאמת  שנים  אלפי  את לפני  קוראים  שכשאנו  היא  והאמת  שנים  אלפי  לפני 
ארע  בדיוק  מה  נזכרים  ממש  לא  אנחנו  'זכור'  ארע פרשת  בדיוק  מה  נזכרים  ממש  לא  אנחנו  'זכור'  פרשת 

שם.. אז למה בכל זאת הזכירה הזו כל כך חשובה?שם.. אז למה בכל זאת הזכירה הזו כל כך חשובה?
הפרשה,  בתוך  נמצאת  לשאלה  התשובה  הפרשה, למעשה,  בתוך  נמצאת  לשאלה  התשובה  למעשה, 
היא  מטרתו  כל  בדרך,  קרך'  'אשר  נקרא  עמלק  היא שהרי  מטרתו  כל  בדרך,  קרך'  'אשר  נקרא  עמלק  שהרי 
אחר  דבר  מכל  יותר  רוצה  שהוא  מה  אותך,  אחר לקרר  דבר  מכל  יותר  רוצה  שהוא  מה  אותך,  לקרר 
צריך  אתה  מה  תשכח  אתה,  מי  תשכח  שתשכח,  צריך זה  אתה  מה  תשכח  אתה,  מי  תשכח  שתשכח,  זה 
לעשות, תשכח מי ברא את העולם ומנהיגו בכל רגע, לעשות, תשכח מי ברא את העולם ומנהיגו בכל רגע, 
תשכח גם מה עמלק רצה לעשות לך בצאתך ממצרים, תשכח גם מה עמלק רצה לעשות לך בצאתך ממצרים, 
שאתה  תזכור  שזוכרים,  ע"י  היא  אתו  המלחמה  שאתה אז  תזכור  שזוכרים,  ע"י  היא  אתו  המלחמה  אז 
שהקב"ה  תזכור  ויעקב,  יצחק  אברהם  של  בנם  שהקב"ה יהודי  תזכור  ויעקב,  יצחק  אברהם  של  בנם  יהודי 
כל  את  והמנהג  המנהיג  והוא  העולם  כל  את  כל ברא  את  והמנהג  המנהיג  והוא  העולם  כל  את  ברא 
העולם לפרטיו בכל רגע ורגע, וגם זכור את אשר עשה העולם לפרטיו בכל רגע ורגע, וגם זכור את אשר עשה 

לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים.לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים.
איש  'כל  שכתב  אהרן'  ה'בית  דברי  את  להביא  איש וראוי  'כל  שכתב  אהרן'  ה'בית  דברי  את  להביא  וראוי 
ישראל כל מה שהוא עושה צריך לראות שבזו העשיה ישראל כל מה שהוא עושה צריך לראות שבזו העשיה 
יתמחה הזכר של עמלק, וכאשר יהי' נזהר בזה כל בר יתמחה הזכר של עמלק, וכאשר יהי' נזהר בזה כל בר 
מכל  פטורים  יהיו  מהר  שחיש  אני  בטוח  אזי  מכל ישראל,  פטורים  יהיו  מהר  שחיש  אני  בטוח  אזי  ישראל, 

הצרות'.הצרות'.
ויה"ר שנזכה לקיים הדברים ככתבם, ונזכה לקבל את ויה"ר שנזכה לקיים הדברים ככתבם, ונזכה לקבל את 

קדושת ימי הפורים ולקיימם כהלכתם.קדושת ימי הפורים ולקיימם כהלכתם.
(עפ"י טיב המועדים-פורים)(עפ"י טיב המועדים-פורים)
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מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א 
אך ורק בתא קולי שמספרו
052-7168366

ָזך¿   ˙ ƒַזי ן  מ∆ ∆ ׁ̆ יָך  ל∆ ≈‡ חּו  ¿̃ ƒי ו¿ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י  נ≈ ˙Œּב¿ ∆‡  ‰ ּו∆ ַ̂ ¿ ּ̇  ‰ ָ ּ̇ ‡ַ ָזך¿ ו¿  ˙ ƒַזי ן  מ∆ ∆ ׁ̆ יָך  ל∆ ≈‡ חּו  ¿̃ ƒי ו¿ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י  נ≈ ˙Œּב¿ ∆‡  ‰ ּו∆ ַ̂ ¿ ּ̇  ‰ ָ ּ̇ ‡ַ ו¿
י„: (כז, כ) (כז, כ) ƒמ ָּ̇ ר  ַ‰ֲעל̇… נ≈ ר ל¿ ‡ו… י˙ ַלּמָ ƒ̇ י„:ּכָ ƒמ ָּ̇ ר  ַ‰ֲעל̇… נ≈ ר ל¿ ‡ו… י˙ ַלּמָ ƒ̇ ּכָ

אך  למנורה,  השמן  ענין  על  מדבר  המקרא  זה  של  פשוטו  אך הנה,  למנורה,  השמן  ענין  על  מדבר  המקרא  זה  של  פשוטו  הנה, 
טמונים  שבהכרח  הרי  היא,  נצחית  הקדושה  שתורתינו  טמונים מאחר  שבהכרח  הרי  היא,  נצחית  הקדושה  שתורתינו  מאחר 
השייכים  ענינים  גם  שבפרשה  מקראות  ובשאר  זה  השייכים במקרא  ענינים  גם  שבפרשה  מקראות  ובשאר  זה  במקרא 
הלקחים  אלו  את  וללקט  בהם  להתבונן  הראוי  ומן  אנו,  הלקחים לזמנינו  אלו  את  וללקט  בהם  להתבונן  הראוי  ומן  אנו,  לזמנינו 

המורים לאדם דרכו, ולאורם נלך ונסע. המורים לאדם דרכו, ולאורם נלך ונסע. 
ואפשר כי הכתוב מכוון להורות לאדם דרכו האיך להגות בתורת ואפשר כי הכתוב מכוון להורות לאדם דרכו האיך להגות בתורת 
השי"ת ביגיעה עצומה, כי על ידי זה יזכה לידי זיכוך והתעלות, השי"ת ביגיעה עצומה, כי על ידי זה יזכה לידי זיכוך והתעלות, 
ותהיה תורתו כמחסה מן היצר האורב להכשילו תדיר. וזהו כוונת ותהיה תורתו כמחסה מן היצר האורב להכשילו תדיר. וזהו כוונת 
אמרו 'ואתה תצוה את בני ישראל' הכוונה שהקב"ה מורה לרועי אמרו 'ואתה תצוה את בני ישראל' הכוונה שהקב"ה מורה לרועי 
דור  בכל  דמשה  אתפשטותא  שהרי  משה,  בבחי'  שהם  דור ישראל  בכל  דמשה  אתפשטותא  שהרי  משה,  בבחי'  שהם  ישראל 
ודור, שעליהם לצוות את ישראל דהיינו לקשרם אל בוראם, כי ודור, שעליהם לצוות את ישראל דהיינו לקשרם אל בוראם, כי 
לחברם  הוא  בזאת  והכוונה  וחיבור,  צוותא  מלשון  הוא  לחברם 'תצוה'  הוא  בזאת  והכוונה  וחיבור,  צוותא  מלשון  הוא  'תצוה' 
אליך'  'ויקחו  שיקיימו  ע"י  זה  לכך,  יזכו  והאיך  העליון,  אליך' לשרשם  'ויקחו  שיקיימו  ע"י  זה  לכך,  יזכו  והאיך  העליון,  לשרשם 
דהיינו שיתעוררו ממה שאליך, דהיינו התורה, שהרי משה היה דהיינו שיתעוררו ממה שאליך, דהיינו התורה, שהרי משה היה 
הקדושה,  התורה  את  להם  ליתן  לישראל  הקב"ה  בין  הקדושה, הסרסור  התורה  את  להם  ליתן  לישראל  הקב"ה  בין  הסרסור 
וכשיתעוררו בני ישראל לקבל את התורה הנתונה אליו אז יזכו וכשיתעוררו בני ישראל לקבל את התורה הנתונה אליו אז יזכו 

לדבקות אמיתית בבוראם. לדבקות אמיתית בבוראם. 
וזהו שמפרש הכתוב הכוונה, 'שמן זית זך' כי שמן זית מורה על וזהו שמפרש הכתוב הכוונה, 'שמן זית זך' כי שמן זית מורה על 
התורה, שהרי היא המסייע לעמילי תורה כמו ששנינו, התורה, שהרי היא המסייע לעמילי תורה כמו ששנינו, (ברכות נז.) (ברכות נז.) 
'ויקחו  שנאמר:  תורה,  למאור  יצפה   - בחלום  זית  שמן  'ויקחו 'הרואה  שנאמר:  תורה,  למאור  יצפה   - בחלום  זית  שמן  'הרואה 
אליך שמן זית זך', וכן אמרו חז"ל אליך שמן זית זך', וכן אמרו חז"ל (הוריות יג:)(הוריות יג:) 'אמר רבי יוחנן: כשם  'אמר רבי יוחנן: כשם 
שהזית משכח לימוד של שבעים שנה, כך שמן זית משיב לימוד שהזית משכח לימוד של שבעים שנה, כך שמן זית משיב לימוד 
'זך' מורה על התורה הכלולה  'זך' מורה על התורה הכלולה של שבעים שנה', ע"כ. גם תיבת  של שבעים שנה', ע"כ. גם תיבת 
ומפרש  ומפרש   מנצפ"ך)  סופיות  אותיות  וחמש  פשוטות  אותיות  מנצפ"ך)(כ"ב  סופיות  אותיות  וחמש  פשוטות  אותיות  (כ"ב  אותיון  אותיון מכ"ז  מכ"ז 
להדבר  עצמם  את  שיקחו  מקודם  שאמר  בזה  שהמכוון  להדבר הכתוב  עצמם  את  שיקחו  מקודם  שאמר  בזה  שהמכוון  הכתוב 
המצוי עם משה, היתה הכוונה אל התורה המוגדרת כ'שמן זית' המצוי עם משה, היתה הכוונה אל התורה המוגדרת כ'שמן זית' 

וכ'זך'. וכ'זך'. 
ביגיעה  דהיינו  'כתית'  בבחינת  הלימוד  שתהיה  הכתוב  ביגיעה ואמר  דהיינו  'כתית'  בבחינת  הלימוד  שתהיה  הכתוב  ואמר 
את  מקדש  הרי  יגיעה  מתוך  לומד  כשהאדם  אז  רק  כי  את עצומה,  מקדש  הרי  יגיעה  מתוך  לומד  כשהאדם  אז  רק  כי  עצומה, 
מחשבתו  את  מזכך  זו  מעין  תורה  כי  להתעלות,  וזוכה  כולו  מחשבתו כל  את  מזכך  זו  מעין  תורה  כי  להתעלות,  וזוכה  כולו  כל 
סיבות  וכמה  החומרי.  העולם  חלאי  מכל  ומטהרתו  אדם  סיבות של  וכמה  החומרי.  העולם  חלאי  מכל  ומטהרתו  אדם  של 
בדבר, האחת כי עצם היגיעה היא כחומר המכבס ומזכך, והסיבה בדבר, האחת כי עצם היגיעה היא כחומר המכבס ומזכך, והסיבה 
השניה כי רק בכך זוכה האדם לרדת לעומקה של תורה ורק בכך השניה כי רק בכך זוכה האדם לרדת לעומקה של תורה ורק בכך 

זוכה ששבילי התורה מתבהרים לפניו. זוכה ששבילי התורה מתבהרים לפניו. 
וזהו אמרו 'למאור' כי תורה זו היא המאיר לאדם דרכו, כי לולא וזהו אמרו 'למאור' כי תורה זו היא המאיר לאדם דרכו, כי לולא 
היגיעה אינו רואה ברכה בלימודו ועל אף שזוכה להרבה ידיעות היגיעה אינו רואה ברכה בלימודו ועל אף שזוכה להרבה ידיעות 
לחלק  יודע  ואינו  לפניו,  סדורה  משנתו  אין  מקום  מכל  לחלק בתורה,  יודע  ואינו  לפניו,  סדורה  משנתו  אין  מקום  מכל  בתורה, 
בין דבר לדבר, ולפעמים נדמה לו כי יש דברים הסותרים זה לזה, בין דבר לדבר, ולפעמים נדמה לו כי יש דברים הסותרים זה לזה, 
והיה  אחרות,  למסקנות  מגיע  היה  בלימודו  מתעמק  היה  והיה ואילו  אחרות,  למסקנות  מגיע  היה  בלימודו  מתעמק  היה  ואילו 

מבין הדק היטב החילוקים בין דבר למשנהו, והיה ביכולתו להבין מבין הדק היטב החילוקים בין דבר למשנהו, והיה ביכולתו להבין 
בבחינת  היא  כזו  תורה  שרק  ונמצא  דבר,  כל  של  ונימוקו  בבחינת טעמו  היא  כזו  תורה  שרק  ונמצא  דבר,  כל  של  ונימוקו  טעמו 

ל'מאור' ורק תורה כעין זו מאירה וברורה היא. ל'מאור' ורק תורה כעין זו מאירה וברורה היא. 
ותורה זו דרכה זוכה האדם 'להעלות נר תמיד' דהיינו להתעלות ותורה זו דרכה זוכה האדם 'להעלות נר תמיד' דהיינו להתעלות 
כמאמר  מצוה  על  מורה  'נר'  כי  והמצוות,  התורה  בדרכי  כמאמר תמיד  מצוה  על  מורה  'נר'  כי  והמצוות,  התורה  בדרכי  תמיד 
הכתובהכתוב (משלי ו, כג)  (משלי ו, כג) 'כי נר מצוה' וכשהאדם זוכה לתורה, הרי בכח 'כי נר מצוה' וכשהאדם זוכה לתורה, הרי בכח 
אש התורה מכלה הוא את אש היצר וממילא מתבטלים מעליו אש התורה מכלה הוא את אש היצר וממילא מתבטלים מעליו 
כל המניעות לקיום מצוות התורה, וזוכה לקיים את כל המצוות כל המניעות לקיום מצוות התורה, וזוכה לקיים את כל המצוות 
כדבעי, וכמו כן יזכה לבחי' 'תמיד' היינו דבקות הנרמז בתיבה זו, כדבעי, וכמו כן יזכה לבחי' 'תמיד' היינו דבקות הנרמז בתיבה זו, 

כמאמר הכתוב כמאמר הכתוב (תהלים ז, ח)(תהלים ז, ח) שויתי ה' לנגדי תמיד.  שויתי ה' לנגדי תמיד. 
מפורשים  דברים  הם  הלוא  היצר  אש  לבער  התורה  של  מפורשים כוחה  דברים  הם  הלוא  היצר  אש  לבער  התורה  של  כוחה 
ישמעאל:  רבי  דבי  תנא  ישמעאל:   רבי  דבי  תנא  ל:)  קידושין  נב:,  ל:)(סוכה  קידושין  נב:,  (סוכה  הגמרא  וז"ל  הגמרא בחז"ל  וז"ל  בחז"ל 
 - הוא  אבן  אם  המדרש.  לבית  משכהו   - זה  מנוול  בך  פגע  - אם  הוא  אבן  אם  המדרש.  לבית  משכהו   - זה  מנוול  בך  פגע  אם 
דכתיב  נימוח,   - הוא  אבן  אם  מתפוצץ.   - הוא  ברזל  אם  דכתיב נימוח,  נימוח,   - הוא  אבן  אם  מתפוצץ.   - הוא  ברזל  אם  נימוח, 
הוי כל צמא לכו למים, וכתיב אבנים שחקו מים. אם ברזל הוא הוי כל צמא לכו למים, וכתיב אבנים שחקו מים. אם ברזל הוא 
- מתפוצץ, דכתיב הלא כה דברי כאש נאום ה' וכפטיש יפוצץ - מתפוצץ, דכתיב הלא כה דברי כאש נאום ה' וכפטיש יפוצץ 

סלע. סלע. 
רבי  מהרה"ח  שנים,  מיובל  יותר  לפני  ששמעתי  מה  עמדי  רבי זכור  מהרה"ח  שנים,  מיובל  יותר  לפני  ששמעתי  מה  עמדי  זכור 
מאיר גרוסמן זצ"ל, הוא לא היה ידועמאיר גרוסמן זצ"ל, הוא לא היה ידוע [לכלל הציבור] [לכלל הציבור] כי אם לעוסק  כי אם לעוסק 
בצרכי מצוה, אבל בדברו עמדי אז הוכר הדבר כי הינו בעל תורה בצרכי מצוה, אבל בדברו עמדי אז הוכר הדבר כי הינו בעל תורה 
ומוקיר תורה. אז כשהבחין בי הוא קרא לעברי: גמליאל התקרב ומוקיר תורה. אז כשהבחין בי הוא קרא לעברי: גמליאל התקרב 
לבית  אברך  לו  נכנס  הנה  לי:  אמר  ואז  אליו,  ניגשתי  אכן  לבית אלי!  אברך  לו  נכנס  הנה  לי:  אמר  ואז  אליו,  ניגשתי  אכן  אלי! 
שנגח  'שור  ללמוד  ומתיישב  גמרא  לעצמו  הוא  לוקח  שנגח המדרש,  'שור  ללמוד  ומתיישב  גמרא  לעצמו  הוא  לוקח  המדרש, 
את הפרה' וכו'. כלום יש לו לאותו אברך שור או פרה? יודע הוא את הפרה' וכו'. כלום יש לו לאותו אברך שור או פרה? יודע הוא 
זאת  בכל  אך  לא!  זה  גם  לפעמים  לפרה?  שור  בין  להבחין  זאת כלל  בכל  אך  לא!  זה  גם  לפעמים  לפרה?  שור  בין  להבחין  כלל 

כשהוגה באלו בתיבות הינו שורף ומכלה את היצר הרע שלו. כשהוגה באלו בתיבות הינו שורף ומכלה את היצר הרע שלו. 
הזה  היום  ועד  הלב,  אל  ונכנסים  הלב,  מן  יוצאים  היו  הזה הדברים  היום  ועד  הלב,  אל  ונכנסים  הלב,  מן  יוצאים  היו  הדברים 
צורך  רואה  שהנני  אימת  וכל  בלבי,  הדברים  חקוקים  צורך עדיין  רואה  שהנני  אימת  וכל  בלבי,  הדברים  חקוקים  עדיין 
ר'  של  מפיו  הדברים  יצאו  האיך  לפני,  ממחיש  הנני  ר' להתעורר,  של  מפיו  הדברים  יצאו  האיך  לפני,  ממחיש  הנני  להתעורר, 

מאיר הנזכר, והנני מתחזק לאור דבריו. מאיר הנזכר, והנני מתחזק לאור דבריו. 
מידי דברי בגודל מעלתה של לימוד התורה מן הראוי להביא את מידי דברי בגודל מעלתה של לימוד התורה מן הראוי להביא את 
האדם  שזקוק  שכשם  בכתבים,  הקדוש  האר"י  של  דבריו  האדם תוכן  שזקוק  שכשם  בכתבים,  הקדוש  האר"י  של  דבריו  תוכן 
בעולם  בהיותו  הוא  זקוק  כך  ולמזון,  למלבושים  בעולם  בעולם בהיותו  בהיותו  הוא  זקוק  כך  ולמזון,  למלבושים  בעולם  בהיותו 
שעושה  טובים  והמעשים  והמצוות  אלו,  בחינות  לב'  שעושה הנצחי  טובים  והמעשים  והמצוות  אלו,  בחינות  לב'  הנצחי 
האדם בעודו בעולם המה הם בחינת מלבושים לנשמה, והתורה האדם בעודו בעולם המה הם בחינת מלבושים לנשמה, והתורה 
אם  שגם  הקדוש,  האר"י  אומר  כן  ועל  למזון,  לו  היא  אם שלמד  שגם  הקדוש,  האר"י  אומר  כן  ועל  למזון,  לו  היא  שלמד 
זאת  בכל  בעולם,  בעודו  טובים  מעשים  בהרבה  האדם  זאת יעסוק  בכל  בעולם,  בעודו  טובים  מעשים  בהרבה  האדם  יעסוק 
אם לא יקדיש את עתותיו ללימוד התורה לא יזכה לקיום נצחי אם לא יקדיש את עתותיו ללימוד התורה לא יזכה לקיום נצחי 

בעולם העליון, כי בלא מזון אין האדם זוכה לקיום...בעולם העליון, כי בלא מזון אין האדם זוכה לקיום...
לאור כל האמור מוטל עלינו להתחזק בלימוד התורה בכל עת, לאור כל האמור מוטל עלינו להתחזק בלימוד התורה בכל עת, 
ולעמידה  והעבודה,  התורה  במעלות  להתעלות  בזכותה  ולעמידה ונזכה  והעבודה,  התורה  במעלות  להתעלות  בזכותה  ונזכה 

איתנה מול רוחות הזמן, ולקיום נצחי בעולם שכולו טוב. איתנה מול רוחות הזמן, ולקיום נצחי בעולם שכולו טוב. 

התורה לימוד  התורהבמעלת  לימוד  במעלת 

א
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ב

מן  מחצית  פורים  קודם  ליתן  נוהגין  מן   מחצית  פורים  קודם  ליתן  נוהגין  א.א. 
המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן, המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן, 
נותנים בחודש  למחצית השקל שהיו  זכר למחצית השקל שהיו נותנים בחודש זכר 
פעמים  ג'  בפרשה  שכתוב  ומאחר  פעמים אדר.  ג'  בפרשה  שכתוב  ומאחר  אדר. 
תרומה יש ליתן ג' חצאיןתרומה יש ליתן ג' חצאין (רמ"א סי' תרצ"ד ס"א). (רמ"א סי' תרצ"ד ס"א).
קטנות  מטבעות  חצאי  מצוי  ובמדינתינו  קטנות   מטבעות  חצאי  מצוי  ובמדינתינו  ב.ב. 
זה  אין  מ"מ  אך  מדינא,  בזה  שיוצאין  זה ונראה  אין  מ"מ  אך  מדינא,  בזה  שיוצאין  ונראה 
ויש  הקב"ה  שעזרו  ומי  כלל,  חשוב  ויש מטבע  הקב"ה  שעזרו  ומי  כלל,  חשוב  מטבע 
ממטבע  אחת  מחצית  עכ"פ  לתת  ממטבע ביכולתו  אחת  מחצית  עכ"פ  לתת  ביכולתו 
חשוב בנוסף לשלש חצאי מטבעות פשוטות, חשוב בנוסף לשלש חצאי מטבעות פשוטות, 

ודאי טוב ונכון הדבר ודאי טוב ונכון הדבר (ביה"ל שם ד"ה ויש). (ביה"ל שם ד"ה ויש). 
ובספר כף החייםובספר כף החיים (סק"כ)  (סק"כ) כתב וז"ל: מי שידו כתב וז"ל: מי שידו 
השקל  למחצית  זכר  לעשות  יש  השקל משגת  למחצית  זכר  לעשות  יש  משגת 
שמצוי  מטבע  שיתן  דהיינו  שמצוי בשלימות,  מטבע  שיתן  דהיינו  בשלימות, 
כסף  בו  ויש  מחצית  ששמו  מקום  כסף באותו  בו  ויש  מחצית  ששמו  מקום  באותו 
יתר,  או  השקל  מחצית  שיעור  יתר, מזוקק  או  השקל  מחצית  שיעור  מזוקק 
הנוהגין  שקלים  בענין  הרמב"ם  הנוהגין וכמ"ש  שקלים  בענין  הרמב"ם  וכמ"ש 
כסף,  דראה"ם  ג'  ושיעורו  הבית,  כסף, בזמן  דראה"ם  ג'  ושיעורו  הבית,  בזמן 
פדיון  בענין  ש"ה  סי'  יו"ד  בשו"ע  פדיון כמ"ש  בענין  ש"ה  סי'  יו"ד  בשו"ע  כמ"ש 
במקומו  כזה  נמצא  לא  ואם  יעו"ש,  במקומו בכור  כזה  נמצא  לא  ואם  יעו"ש,  בכור 
בו  לקנות  שיוכל  כסף  מטבע  יתן  בו אז  לקנות  שיוכל  כסף  מטבע  יתן  אז 
כסף,  דראה"ם  ג'  דהיינו  השקל,  כסף, מחצית  דראה"ם  ג'  דהיינו  השקל,  מחצית 
הבן  מפדיון  הזה  בזמן  זכר  עדיף  הבן דלא  מפדיון  הזה  בזמן  זכר  עדיף  דלא 
כסף  שוה  או  כסף  לתת  דיוכל  כסף דאורייתא  שוה  או  כסף  לתת  דיוכל  דאורייתא 
ליתן  יש  דעכ"פ  אלא  שם,  בשו"ע  ליתן כמ"ש  יש  דעכ"פ  אלא  שם,  בשו"ע  כמ"ש 
השקל  למחצית  זכר  אפשר,  אם  השקל כסף  למחצית  זכר  אפשר,  אם  כסף 
שהיה כסף, ואם אין ידו משגת לזה אז יתן שהיה כסף, ואם אין ידו משגת לזה אז יתן 
מטבע ששמו חצי הנהוג באותו מקום כפי מטבע ששמו חצי הנהוג באותו מקום כפי 
אלא  שאינו  כיון  שיהיה,  מה  יהיה  אלא יכולתו  שאינו  כיון  שיהיה,  מה  יהיה  יכולתו 

לזכר בעלמא עכ"ל.לזכר בעלמא עכ"ל.
ג.ג. יש מקומות שנוהגין הגבאים ליתן תחילה  יש מקומות שנוהגין הגבאים ליתן תחילה 
גדולים,  חצאין  שלושה  צדקה  של  גדולים, בקערה  חצאין  שלושה  צדקה  של  בקערה 
לו  נותן  השקל  מחצית  ליתן  אחד  לו וכשבא  נותן  השקל  מחצית  ליתן  אחד  וכשבא 
חצאין  השלשה  את  מעותיו  תחת  חצאין הגבאי  השלשה  את  מעותיו  תחת  הגבאי 
במתנה והוא נותנן לקערה, ואח"כ נותנין שוב במתנה והוא נותנן לקערה, ואח"כ נותנין שוב 
דלכאורה  ואף  הלאה,  וכן  אחריו  שבא  דלכאורה למי  ואף  הלאה,  וכן  אחריו  שבא  למי 
הראשון  ע"י  לצדקה  המעות  הוקדשו  הראשון כבר  ע"י  לצדקה  המעות  הוקדשו  כבר 
ואיך יכול הגבאי ליתן אותם שוב לאחר, י"ל ואיך יכול הגבאי ליתן אותם שוב לאחר, י"ל 
התנו  כאילו  הוי  כך  נהגו  שכבר  כיון  התנו דאולי  כאילו  הוי  כך  נהגו  שכבר  כיון  דאולי 
על  הוא  לצדקה  שנתינתם  מקודם  על הנותנין  הוא  לצדקה  שנתינתם  מקודם  הנותנין 
האופן הזה שיהא רשות להגבאי ליתן אח"כ האופן הזה שיהא רשות להגבאי ליתן אח"כ 
זכר  עי"ז  לקיים  יוכל  השני  שגם  כדי  זכר לאחר  עי"ז  לקיים  יוכל  השני  שגם  כדי  לאחר 

למחצית השקללמחצית השקל (ביה"ל שם).  (ביה"ל שם). 
ששם  כזו  מטבע  נמצא  שלא  מקום  ששם   כזו  מטבע  נמצא  שלא  מקום  ד.ד. 
מטבעות  ג'  ליתן  יוכל  עליו,  מטבעות מחצית  ג'  ליתן  יוכל  עליו,  מחצית 
שלימות, חצי מכל אחד דרך חיוב והשאר שלימות, חצי מכל אחד דרך חיוב והשאר 
(דעת  (דעת   יחד  אנשים  ב'  בעד  שיתן  או  יחדמתנה,  אנשים  ב'  בעד  שיתן  או  מתנה, 

תורה למהרש"ם).תורה למהרש"ם).

תפילת  קודם  פורים  בערב  ליתנו  תפילת יש  קודם  פורים  בערב  ליתנו  יש  ה. ה. 
המנחה, וי"א ליתנו בשחרית קודם קריאת המנחה, וי"א ליתנו בשחרית קודם קריאת 
קודם  ליתנו  עכשיו  המנהג  אבל  קודם המגילה,  ליתנו  עכשיו  המנהג  אבל  המגילה, 
מנחה, ובשחרית נותנין מעות מגילהמנחה, ובשחרית נותנין מעות מגילה (רמ"א  (רמ"א 

שם ובמ"ב סק"ד). שם ובמ"ב סק"ד). 

שהוא  למי  רק  זו  נתינה  חיוב  דאין  שהוא י"א  למי  רק  זו  נתינה  חיוב  דאין  י"א  ו. ו. 
מבן עשרים ומעלה, וי"א דמבן י"ג ומעלה מבן עשרים ומעלה, וי"א דמבן י"ג ומעלה 
מחצית  ליתן  חייב  איש  בכלל  מחצית שהוא  ליתן  חייב  איש  בכלל  שהוא 
וכ"ז וכ"ז  סק"ג).  סק"ג). (מג"א  (מג"א  פטורות  ונשים  פטורות השקל,  ונשים  השקל, 
בעד  אפילו  ליתן  המנהג  אבל  בעד מדינא,  אפילו  ליתן  המנהג  אבל  מדינא, 
מעוברת  אשה  ואפילו  הקטנים,  מעוברת הבנים  אשה  ואפילו  הקטנים,  הבנים 
בעד ולדה. וכל קטן שהתחיל אביו לשקול בעד ולדה. וכל קטן שהתחיל אביו לשקול 

על ידו שוב אינו פוסקעל ידו שוב אינו פוסק (רמ"א שם ומ"ב סק"ה). (רמ"א שם ומ"ב סק"ה).
והטעם והטעם  ם ז. ז.  י ש נ ם ד י ש נ ד

ם  י ד ל י ם ו י ד ל י נותנים נותנים ו

דכתיב  משום  נראה  השקל,  דכתיב מחצית  משום  נראה  השקל,  מחצית 
בפרשת שקלים לכפר על נפשותיכם, ועל בפרשת שקלים לכפר על נפשותיכם, ועל 
כן נותנים גם בעד הנשים וילדים כדי לכפר כן נותנים גם בעד הנשים וילדים כדי לכפר 

על הנפשעל הנפש (כה"ח סקכ"ז). (כה"ח סקכ"ז).
אם  צ"ע  הצדקה  מן  המתפרנס  עני  אם   צ"ע  הצדקה  מן  המתפרנס  עני  ח.ח. 

מחוייב במחצית השקלמחוייב במחצית השקל (ביה"ל ד"ה י"א).  (ביה"ל ד"ה י"א). 
ט. ט. בשעת נתינת המטבעות, לא יתנו לשם בשעת נתינת המטבעות, לא יתנו לשם 

כפרה אלא יתנו לשם נדבהכפרה אלא יתנו לשם נדבה (דרכי משה).  (דרכי משה). 
מעשר,  ממעות  בא  אינו  השקל  מעשר, מחצית  ממעות  בא  אינו  השקל  מחצית  י. י. 
ואם בא להוסיף יכול להוסיף משל מעשר ואם בא להוסיף יכול להוסיף משל מעשר 

(באר היטב סק"ב בשם השל"ה).(באר היטב סק"ב בשם השל"ה).

השקל  למחצית  זכר  שנותנים  השקל המעות  למחצית  זכר  שנותנים  המעות  יא. יא. 
וא"צ  שירצו,  צדקה  לאיזה  לחלקם  וא"צ אפשר  שירצו,  צדקה  לאיזה  לחלקם  אפשר 
ליתנם דוקא לתיקון ביהכ"נ שהוא כמו בדק ליתנם דוקא לתיקון ביהכ"נ שהוא כמו בדק 
הבית שהיה בזמן המקדש, שהרי אינו אלא הבית שהיה בזמן המקדש, שהרי אינו אלא 
חיים  רוח  חיים ובספר  רוח  ובספר  ס"ח).  (ערוה"ש  ס"ח).   (ערוה"ש  בעלמא  בעלמאלזכרון  לזכרון 
אות  תרצ"ד  (סי'  אות   תרצ"ד  (סי'  זצ"ל  פאלאג'י  חיים  ר'  זצ"ללהרה"ק  פאלאג'י  חיים  ר'  להרה"ק 
ב') ב') כתב וז"ל: באחד באדר יוצאין שני תלמידי כתב וז"ל: באחד באדר יוצאין שני תלמידי 

חכמים עם שמש הרב הכולל שבעיר וגובים חכמים עם שמש הרב הכולל שבעיר וגובים 
ומביאים  השקל,  המחצית  היחידים  ומביאים מכל  השקל,  המחצית  היחידים  מכל 
שבעיר,  הכולל  הרב  ליד  שגובים  מה  שבעיר, כל  הכולל  הרב  ליד  שגובים  מה  כל 
ועושה פדיון מאותן מעות נדבה בעד ובשם ועושה פדיון מאותן מעות נדבה בעד ובשם 
לכל  ידו  על  מחלק  ואח"כ  העיר,  יחידי  לכל כל  ידו  על  מחלק  ואח"כ  העיר,  יחידי  כל 
וקצת  שבעיר  הנצרכים  חכמים  וקצת התלמידי  שבעיר  הנצרכים  חכמים  התלמידי 
לעניים צנועים בעלי כבוד יראי שמים עכ"ל. לעניים צנועים בעלי כבוד יראי שמים עכ"ל. 
לגבות  פקידים  שמניחים  מקומות  ויש  לגבות   פקידים  שמניחים  מקומות  ויש  יב.יב. 
ואח"כ  העיר,  בני  מכל  השקל  ואח"כ מחצית  העיר,  בני  מכל  השקל  מחצית 
מאספים אותם יחד ושולחים אותם לחכמי מאספים אותם יחד ושולחים אותם לחכמי 
א"י, והוא זכר למחצית השקל בזמן הבית א"י, והוא זכר למחצית השקל בזמן הבית 
שהיו גובין אותן מחו"ל ושולחין לירושלים שהיו גובין אותן מחו"ל ושולחין לירושלים 
יש  עצמה  ובא"י  המקדש,  בית  יש לעבודת  עצמה  ובא"י  המקדש,  בית  לעבודת 
בית  להוצאות  לגבאי  אותם  לתת  בית נוהגין  להוצאות  לגבאי  אותם  לתת  נוהגין 
אותם  נותנין  ויש  למקדש,  זכר  אותם הכנסת  נותנין  ויש  למקדש,  זכר  הכנסת 

לת"ח הנצרכים בצנעה לת"ח הנצרכים בצנעה (כה"ח סקכ"ב). (כה"ח סקכ"ב). 
יג. יג. י"א דבמקום שנהגו ליתן המעות לחזן י"א דבמקום שנהגו ליתן המעות לחזן 
תשובה  בשערי  ועי'  בדבר,  איסור  תשובה אין  בשערי  ועי'  בדבר,  איסור  אין 
מטעות  נובע  שהוא  זה  פסק  על  מטעות שהעיר  נובע  שהוא  זה  פסק  על  שהעיר 

שנפל במג"א עיי"ששנפל במג"א עיי"ש (וכ"כ בשמו בשעה"צ סק"ט). (וכ"כ בשמו בשעה"צ סק"ט).
יד. קודם שיפריש מחצית השקל יאמר זה יד. קודם שיפריש מחצית השקל יאמר זה 
שבזמן  לפניך  וידוע  גלוי  רבוש"ע  שבזמן הנוסח:  לפניך  וידוע  גלוי  רבוש"ע  הנוסח: 
שהיה בית המקדש קיים היו ישראל נותנין שהיה בית המקדש קיים היו ישראל נותנין 
כל אחד ואחד מחצית השקל בחודש אדר כל אחד ואחד מחצית השקל בחודש אדר 
לכפר בעדם, ועתה  לעבודת בית המקדש לכפר בעדם, ועתה לעבודת בית המקדש 
ואין  המקדש,  בית  חרב  הרבים  ואין בעוונותינו  המקדש,  בית  חרב  הרבים  בעוונותינו 
מחצית  של  זו  מצוה  לקיים  יכולין  מחצית אנחנו  של  זו  מצוה  לקיים  יכולין  אנחנו 
או"א  ה'  מלפניך  רצון  יהי  ולכן  או"א השקל,  ה'  מלפניך  רצון  יהי  ולכן  השקל, 
פרשת  שקורין  שפתותינו  שיח  זה  פרשת שיהא  שקורין  שפתותינו  שיח  זה  שיהא 
למחצית  זכר  כסף  ונותנין  השקל  למחצית מחצית  זכר  כסף  ונותנין  השקל  מחצית 
קיימנו  כאילו  לפניך  יעלה  לצדקה,  קיימנו השקל  כאילו  לפניך  יעלה  לצדקה,  השקל 
וכל  היא  בפועל,  השקל  מחצית  וכל מצות  היא  בפועל,  השקל  מחצית  מצות 
ויהי  עליון  במקום  בה  הכלולות  ויהי מצוות  עליון  במקום  בה  הכלולות  מצוות 

נועם וכו'נועם וכו' (כה"ח סקכ"א).  (כה"ח סקכ"א). 
לכפר  עד  תשא  כי  פרשת  יקרא  לכפר ואח"כ  עד  תשא  כי  פרשת  יקרא  ואח"כ 
קודשא  יחוד  לשם  ויאמר:  נפשותיכם,  קודשא על  יחוד  לשם  ויאמר:  נפשותיכם,  על 
זכר  מצות  לקיים  בא  הריני  וכו'  הוא  זכר בריך  מצות  לקיים  בא  הריני  וכו'  הוא  בריך 
מטבע  חצי  נותן  והריני  השקל  מטבע למחצית  חצי  נותן  והריני  השקל  למחצית 
וכל  זו  מצוה  שורש  את  לתקן  לצדקה  וכל זו  זו  מצוה  שורש  את  לתקן  לצדקה  זו 
מצוות הכלולות בה במקום עליון ויהי נועם מצוות הכלולות בה במקום עליון ויהי נועם 
וכו', ואח"כ ילמוד פ"ג ופ"ד משניות דמס' וכו', ואח"כ ילמוד פ"ג ופ"ד משניות דמס' 
של  הגבאי  ליד  אותו  יתן  ואח"כ  של שקלים,  הגבאי  ליד  אותו  יתן  ואח"כ  שקלים, 
ת"ח או של עניים, או יתן הוא בידו לאיזה ת"ח או של עניים, או יתן הוא בידו לאיזה 
ירא  טובים  בן  לעני  או  בצנעה  עני  ירא ת"ח  טובים  בן  לעני  או  בצנעה  עני  ת"ח 

שמיםשמים (שם).  (שם). 

קליפת עמלק – כידוע - היא הקשה שבקליפות, ואשר על כן ציוותה לנו התורה למחות את זכרו בכל התוקף ובכל הכח, 
שלא ייזכר ולא ייפקד שם עמלק עוד, ומן הנכון היה להתבונן מעט במהותו של אותו טומאה שבעטיה נזעקה התורה עד שלא ייזכר ולא ייפקד שם עמלק עוד, ומן הנכון היה להתבונן מעט במהותו של אותו טומאה שבעטיה נזעקה התורה עד 
שאמרה "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח", והדבר אומר דרשני, מה כל כך גרוע בה עד שחייבים לאבד שאמרה "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח", והדבר אומר דרשני, מה כל כך גרוע בה עד שחייבים לאבד 

את שמה מתחת הארץ?את שמה מתחת הארץ?
תחשב  שכאשר  הקדמונים  שאמרו  עמלק,  של  הקליפה  מהות  בביאור  הקודש  בכתבי  המרומז  פי  על  ייאמר  תחשב ולדרכינו  שכאשר  הקדמונים  שאמרו  עמלק,  של  הקליפה  מהות  בביאור  הקודש  בכתבי  המרומז  פי  על  ייאמר  ולדרכינו 
בגימטריא את תיבת 'עמלק', תמצאהו עולה מכוון כמנין 'ספק', ומדוע, כי זו הייתה דרכו כסל למו של עמלק, להטיל ספק בגימטריא את תיבת 'עמלק', תמצאהו עולה מכוון כמנין 'ספק', ומדוע, כי זו הייתה דרכו כסל למו של עמלק, להטיל ספק 

בכל הקדשים, ספקות שהביאו להרס ואבדון.בכל הקדשים, ספקות שהביאו להרס ואבדון.
הוא היה החלוץ מבין האומות שהחציף פניו להתגרות בבני ישראל אחר שנפל פחד היהודים עליהם בראותם את הנסים הוא היה החלוץ מבין האומות שהחציף פניו להתגרות בבני ישראל אחר שנפל פחד היהודים עליהם בראותם את הנסים 
והנפלאות שעשה עמהם השי"ת בצאתם ממצרים, ומכח העזה זו גרם לספיקות אצל כל העמים בנוגע לחוסנם ותוקפם והנפלאות שעשה עמהם השי"ת בצאתם ממצרים, ומכח העזה זו גרם לספיקות אצל כל העמים בנוגע לחוסנם ותוקפם 
של ישראל, ככתוב בתורהשל ישראל, ככתוב בתורה (דברים כה, יח) (דברים כה, יח): "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים אשר קרך בדרך", ופירש : "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים אשר קרך בדרך", ופירש 
והתחיל  זה  ובא  בכם,  להילחם  יראים  האומות  שהיו  מרתיחתך,  והפשירך  ציננך  וחום,  קור  לשון  קרך -  רש"י: "אשר  והתחיל שם  זה  ובא  בכם,  להילחם  יראים  האומות  שהיו  מרתיחתך,  והפשירך  ציננך  וחום,  קור  לשון  קרך -  רש"י: "אשר  שם 
והראה מקום לאחרים, משל לאמבטי רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה, בא בן בליעל אחד קפץ וירד לתוכה, אף והראה מקום לאחרים, משל לאמבטי רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה, בא בן בליעל אחד קפץ וירד לתוכה, אף 

על פי שנכוה, הקרה אותה בפני אחרים".על פי שנכוה, הקרה אותה בפני אחרים".

קליפת עמלק – להטיל ספק באמונהקליפת עמלק – להטיל ספק באמונה
אתה ישן והוא ער לך, עמלק מזנב אחר הנחשלים כדי למנעם מיראת ואמונת השי"ת, ולא, אין הוא בא אצל האדם בבת אתה ישן והוא ער לך, עמלק מזנב אחר הנחשלים כדי למנעם מיראת ואמונת השי"ת, ולא, אין הוא בא אצל האדם בבת 
אחת להטיל ספיקות על ידי טענות כפירה ומינות, שהרי יודע הוא היטב כי מי פתי ויאמין לו, אלא בערמה הוא בא, דרכו אחת להטיל ספיקות על ידי טענות כפירה ומינות, שהרי יודע הוא היטב כי מי פתי ויאמין לו, אלא בערמה הוא בא, דרכו 
הטבע,  מדרכי  הוא  בעולם  שקורה  מה  כל  כי  לומר  בנפשו  שידמה  האיש  בלב  מחשבות  ולהטמין  לשכנע  הוא  למו  הטבע, כסל  מדרכי  הוא  בעולם  שקורה  מה  כל  כי  לומר  בנפשו  שידמה  האיש  בלב  מחשבות  ולהטמין  לשכנע  הוא  למו  כסל 
עכנאי  של  וכארס  טיפין  טיפין  אך  הטבע,  בדרך  אירעה  זאת  התרחשות  מדוע  טעמים  בק"ן  לו  יסביר  מקרה  דבר  כל  עכנאי על  של  וכארס  טיפין  טיפין  אך  הטבע,  בדרך  אירעה  זאת  התרחשות  מדוע  טעמים  בק"ן  לו  יסביר  מקרה  דבר  כל  על 
לילך  ומסוגל  הטהורה  האמונה  מן  לגמרי  להידחות  הוא  עלול  שלבסוף  עד  בליבו  הספיקות  ועולים  הדברים  לילך מתגלגלים  ומסוגל  הטהורה  האמונה  מן  לגמרי  להידחות  הוא  עלול  שלבסוף  עד  בליבו  הספיקות  ועולים  הדברים  מתגלגלים 

מדחי אל דחי רח"ל.מדחי אל דחי רח"ל.
ראה דברים נוקבים אותם כתב ה'שם משמואל'ראה דברים נוקבים אותם כתב ה'שם משמואל' (ויקרא וזכור תרע"ט)  (ויקרא וזכור תרע"ט) על כח ההרס וההתנגדות דקדושה של עמלק: "והנה כ"ק על כח ההרס וההתנגדות דקדושה של עמלק: "והנה כ"ק 
אבי אדמו"ר אבי אדמו"ר [ה'אבני נזר'] [ה'אבני נזר'] זצללה"ה הגיד, כי אלמלא נצחו את עמלק מקודם לא היה אפשר להיות מתן תורה, שקליפת עמלק זצללה"ה הגיד, כי אלמלא נצחו את עמלק מקודם לא היה אפשר להיות מתן תורה, שקליפת עמלק 
היתה מטילה ספק ופגם אף במקום שנראית התגלות אלקית, ובודאי היה מוצא ביאור על הקולות והברקים וקול השופר היתה מטילה ספק ופגם אף במקום שנראית התגלות אלקית, ובודאי היה מוצא ביאור על הקולות והברקים וקול השופר 

ועצם הדברות לתרץ את הכל, כי אין קץ לשקריו והטעייתו".ועצם הדברות לתרץ את הכל, כי אין קץ לשקריו והטעייתו".

עבודתנו - שנדע שאין טבע בעולםעבודתנו - שנדע שאין טבע בעולם
ואם אלו הם פני הדברים, הרי שזהו עבודתנו ועמלנו בימים אלו, לערוך בדק בית עמוק ומקיף בחדרי ליבנו פנימה, לתור ואם אלו הם פני הדברים, הרי שזהו עבודתנו ועמלנו בימים אלו, לערוך בדק בית עמוק ומקיף בחדרי ליבנו פנימה, לתור 
ולבקש בחפש מחופש, היכן נגועים אנו בקליפה עמלק - קליפת הספיקות, ולבערה מן העולם בכל תוקף, ולא נזוז משם עד ולבקש בחפש מחופש, היכן נגועים אנו בקליפה עמלק - קליפת הספיקות, ולבערה מן העולם בכל תוקף, ולא נזוז משם עד 

שהיטב נשריש בקרבינו את ההכרה שכל מה שקורה בעולם הכל רק מהשי"ת הוא ואין שום מקרה בעולם כלל.שהיטב נשריש בקרבינו את ההכרה שכל מה שקורה בעולם הכל רק מהשי"ת הוא ואין שום מקרה בעולם כלל.
והמפורסמות אינן צריכות ראיה, הלא המה דברי הרמב"ן בפרשת בא והמפורסמות אינן צריכות ראיה, הלא המה דברי הרמב"ן בפרשת בא (שמות יג, טז) (שמות יג, טז) שכתב: "שאין לאדם חלק בתורת משה שכתב: "שאין לאדם חלק בתורת משה 
רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד. אלא אם יעשה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד. אלא אם יעשה 

המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו, הכל בגזרת עליון".המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו, הכל בגזרת עליון".

מגילת אסתר – גילוי הנהגת הבורא שבתוך ההסתרמגילת אסתר – גילוי הנהגת הבורא שבתוך ההסתר
ענין זה של ההכרה בהשגחה הפרטית ושלילת ההסברים הטבעיים והמקריים, התגלו והתעוררו בימיו של קליפת ה'נעצוץ' ענין זה של ההכרה בהשגחה הפרטית ושלילת ההסברים הטבעיים והמקריים, התגלו והתעוררו בימיו של קליפת ה'נעצוץ' 
הלא הוא המן האגגי - מזרעו של עמלק - שביקש להשמיד להרוג ולאבד מנער ועד זקן, אך זה לעומת זה קמה וגם ניצבה הלא הוא המן האגגי - מזרעו של עמלק - שביקש להשמיד להרוג ולאבד מנער ועד זקן, אך זה לעומת זה קמה וגם ניצבה 
הקדושה של 'ברוש' ו'הדס', הלא המה מרדכי היהודי ואסתר המלכההקדושה של 'ברוש' ו'הדס', הלא המה מרדכי היהודי ואסתר המלכה [על פי הגמרא במסכת מגילה (י:) בביאור הפסוק (ישעיה נה, יג) 'תחת  [על פי הגמרא במסכת מגילה (י:) בביאור הפסוק (ישעיה נה, יג) 'תחת 
הנעצוץ יעלה ברוש ותחת הסרפד יעלה הדס'],הנעצוץ יעלה ברוש ותחת הסרפד יעלה הדס'], ולאחר השתלשלות של נסים מופלאים התהפך עליו הגלגל ונהייתה לו לפח ולמוקש  ולאחר השתלשלות של נסים מופלאים התהפך עליו הגלגל ונהייתה לו לפח ולמוקש 

וגאותו נשבתה, ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר.וגאותו נשבתה, ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר.
כל  על  והסתכלות  בעיון  ורק  והמקרה  הטבע  בתוך  היו  מלובשים  כלל,  בגלוי  היו  לא  העת  באותה  שנעשו  הנסים  כל ברם,  על  והסתכלות  בעיון  ורק  והמקרה  הטבע  בתוך  היו  מלובשים  כלל,  בגלוי  היו  לא  העת  באותה  שנעשו  הנסים  ברם, 
המקרים יחד מתגלה לעין כל כי כולם היו מקשה אחת רצופה של יד ה' מכוונת, כשמכל אלו נארגה לאחר מכן מגילת המקרים יחד מתגלה לעין כל כי כולם היו מקשה אחת רצופה של יד ה' מכוונת, כשמכל אלו נארגה לאחר מכן מגילת 
אסתר, למן מלכות אחשוורוש והריגת ושתי, עבור גדולתו של המן והפלת הפור, עד שלבסוף הופרה עצתו ונעשה מרדכי אסתר, למן מלכות אחשוורוש והריגת ושתי, עבור גדולתו של המן והפלת הפור, עד שלבסוף הופרה עצתו ונעשה מרדכי 

גדול בבית המלך והעיר שושן צהלה ושמחה.גדול בבית המלך והעיר שושן צהלה ושמחה.
מלוכה  חצר  בכל  מתרחשים  כמותם  אשר  טבעיים  מקרים  מיני  כל  רואה  היה  המאורעות  באמצע  מתבונן  אחד  היה  מלוכה אם  חצר  בכל  מתרחשים  כמותם  אשר  טבעיים  מקרים  מיני  כל  רואה  היה  המאורעות  באמצע  מתבונן  אחד  היה  אם 

למאות ולאלפים, ורק למפרע הוברר בבירור גמור שהכל היה נס בתוך נס המוסתר בתוך הטבע.למאות ולאלפים, ורק למפרע הוברר בבירור גמור שהכל היה נס בתוך נס המוסתר בתוך הטבע.
שמהפסוק  ועונה  הגמרא  שואלת  מנין?"  התורה  מן  "אסתר  שמהפסוק   ועונה  הגמרא  שואלת  מנין?"  התורה  מן  "אסתר  קלט:)  (חולין  קלט:)  (חולין  הגמרא  דברי  את  הקדושים  הספרים  ביארו  הגמראבכך  דברי  את  הקדושים  הספרים  ביארו  בכך 
"ואנכי הסתר אסתיר "ואנכי הסתר אסתיר (דברים לא, יח)(דברים לא, יח)", ולומר לך בא, שכל מהות מגילת אסתר הוא לגלות את המתרחש בתוך ההסתר, הנסים ", ולומר לך בא, שכל מהות מגילת אסתר הוא לגלות את המתרחש בתוך ההסתר, הנסים 
הנסתרים שבתוך הטבע, להתוודע ולהיגלות כי הוא מלך על כל הארץ ומנהל את עולמו בחסד וברחמים, וכלשון הרמב"ן הנסתרים שבתוך הטבע, להתוודע ולהיגלות כי הוא מלך על כל הארץ ומנהל את עולמו בחסד וברחמים, וכלשון הרמב"ן 

המובא לעיל: 'שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד'.המובא לעיל: 'שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד'.

כי הוא הנותן לך כח לעשות חילכי הוא הנותן לך כח לעשות חיל
קה  כס  על  יד  "כי  קה נאמר:  כס  על  יד  "כי  נאמר:  טז)  יז,  (שמות  טז)   יז,  (שמות  בשלח  בפרשת  דהנה  עמלק,  של  בעניינו  העוסקות  המקראות  לביאור  נבוא  בשלחמעתה  בפרשת  דהנה  עמלק,  של  בעניינו  העוסקות  המקראות  לביאור  נבוא  מעתה 
מלחמה לה' בעמלק מדור דור", משמע מזה שהקב"ה עצמו הוא המנהל את המלחמה כנגד עמלק. ואילו בפרשת כי תצא מלחמה לה' בעמלק מדור דור", משמע מזה שהקב"ה עצמו הוא המנהל את המלחמה כנגד עמלק. ואילו בפרשת כי תצא 
(דברים כה, יט)(דברים כה, יט) נאמר: "והיה בהניח ה' אלקיך לך מכל אויביך וכו', תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח", משמע  נאמר: "והיה בהניח ה' אלקיך לך מכל אויביך וכו', תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח", משמע 

שחיוב המלחמה הוא על עם בני ישראל שהם צריכים להילחם בו, ויש ליישב זאת, על מי מוטל חובת המלחמה?שחיוב המלחמה הוא על עם בני ישראל שהם צריכים להילחם בו, ויש ליישב זאת, על מי מוטל חובת המלחמה?
ישראל  בני  על  החובה  מוטלת  דלעולם  מידי,  ולא  לך  יקשו  לא  ותחבולותיו  עמלק  קליפת  מהות  את  שידענו  אחר  ישראל אבל  בני  על  החובה  מוטלת  דלעולם  מידי,  ולא  לך  יקשו  לא  ותחבולותיו  עמלק  קליפת  מהות  את  שידענו  אחר  אבל 
לדעת  לנו  יש  זאת  מעל  אולם  כלות,  עד  ובחנית  בחרב  השמים,  שמי  מתחת  עמלק  זכר  למחיית  חרמה  במלחמת  לדעת לצאת  לנו  יש  זאת  מעל  אולם  כלות,  עד  ובחנית  בחרב  השמים,  שמי  מתחת  עמלק  זכר  למחיית  חרמה  במלחמת  לצאת 
ולהכיר שאין אנחנו נוקפים אצבע למטה עד שמכריזין עליו מלמעלה, וחובה שתחדור בנו ההכרה הוודאית שכל מעשינו ולהכיר שאין אנחנו נוקפים אצבע למטה עד שמכריזין עליו מלמעלה, וחובה שתחדור בנו ההכרה הוודאית שכל מעשינו 
הטהורה  האמונה  על  המערערת  עמלק  מקליפת  ולאפוקי  בעצמו,  הקב"ה  של  ובגבורתו  בכוחו  אלא  אינם  מלחמתנו  הטהורה וכל  האמונה  על  המערערת  עמלק  מקליפת  ולאפוקי  בעצמו,  הקב"ה  של  ובגבורתו  בכוחו  אלא  אינם  מלחמתנו  וכל 

ומטילה ספקות בקדשים.ומטילה ספקות בקדשים.
לפיכך, בפסוק "תמחה את זכר עמלק" נצטוו בני ישראל על המלחמה, ואילו הכתוב "מלחמה לה' בעמלק" הוא כדי לגלות לפיכך, בפסוק "תמחה את זכר עמלק" נצטוו בני ישראל על המלחמה, ואילו הכתוב "מלחמה לה' בעמלק" הוא כדי לגלות 
סיוע  ללא  השום  כקליפת  שווים  שאינם  העצמיים  כוחותינו  מצד  זה  ואין  הגדול  בכוחו  זה  אף  נלחמים  שאנו  מה  סיוע שכל  ללא  השום  כקליפת  שווים  שאינם  העצמיים  כוחותינו  מצד  זה  ואין  הגדול  בכוחו  זה  אף  נלחמים  שאנו  מה  שכל 

והשגחה פרטית מלמעלה.והשגחה פרטית מלמעלה.

ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננוועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו
אכן, בשעה שתתבטל קליפה נוראה זו וכל הרשעה כעשן יכלה, אזי יהיה התיקון השלם, ואמרו זאת במדרש (תנחומא כי אכן, בשעה שתתבטל קליפה נוראה זו וכל הרשעה כעשן יכלה, אזי יהיה התיקון השלם, ואמרו זאת במדרש (תנחומא כי 
תצא יא): "רבי לוי בשם רבי אחא בר חיננא אומר, כל זמן שזרעו של עמלק בעולם לא השם שלם ולא הכסא שלם, אבד תצא יא): "רבי לוי בשם רבי אחא בר חיננא אומר, כל זמן שזרעו של עמלק בעולם לא השם שלם ולא הכסא שלם, אבד 
זרעו של עמלק השם שלם והכסא שלם, מה טעם, 'האויב תמו חרבות לנצח וערים נתשת אבד זכרם המה (תהלים ט, ז)', זרעו של עמלק השם שלם והכסא שלם, מה טעם, 'האויב תמו חרבות לנצח וערים נתשת אבד זכרם המה (תהלים ט, ז)', 

מה כתיב אחריו, 'וה' לעולם ישב כונן למשפט כסאו', הרי השם שלם והכסא שלם אמן וכן יהי רצון".מה כתיב אחריו, 'וה' לעולם ישב כונן למשפט כסאו', הרי השם שלם והכסא שלם אמן וכן יהי רצון".

טיב ‰˙חז˜ו˙טיב ‰לכ‰ נכ˙ב ע"י ‰ר"ר מ‡יר רבינוביı ˘ליט"‡

זכר למחצית השקלזכר למחצית השקל

מלחמ‰ ל‰' מלחמ‰ ל‰' 
בעמל˜ מ„ור „ורבעמל˜ מ„ור „ור



ג

'המקרב את קרובו''המקרב את קרובו'
של  בחתונה  לנגן  נעים  לא  מאוד  היה  של זה  בחתונה  לנגן  נעים  לא  מאוד  היה  זה 
מצוה  בר  סעודת  עשה  שאחי  בלילה  מצוה לקוח  בר  סעודת  עשה  שאחי  בלילה  לקוח 
לבנו, אך מה יכולתי לעשות שהאירוע נסגר לבנו, אך מה יכולתי לעשות שהאירוע נסגר 
עוד בטרם עודכנתי על מועד הבר מצוה וגם עוד בטרם עודכנתי על מועד הבר מצוה וגם 
צורך הפרנסה אינו דבר של מה בכך, אומנם צורך הפרנסה אינו דבר של מה בכך, אומנם 
ניגנתי שירים שמחים אך בלב צבוט... בליבי ניגנתי שירים שמחים אך בלב צבוט... בליבי 
גמלתי החלטה כי שוב זה לא יקרה ויהי מה.גמלתי החלטה כי שוב זה לא יקרה ויהי מה.
עצמו,  על  חזר  הסיפור  שוב  אחרי,  עצמו, שנתיים  על  חזר  הסיפור  שוב  אחרי,  שנתיים 
אותו אח ושוב בר מצוה לבנו בלילה שכבר אותו אח ושוב בר מצוה לבנו בלילה שכבר 
הפעם  לקוח...   של  באירוע  לנגן  הפעם הוזמנתי  לקוח...   של  באירוע  לנגן  הוזמנתי 
כבר ידעתי שזה לא יקרה ועשיתי מאמצים כבר ידעתי שזה לא יקרה ועשיתי מאמצים 
על  מקובל  שיהיה  מחליף  נגן  לארגן  על רבים  מקובל  שיהיה  מחליף  נגן  לארגן  רבים 
מערכות  בארגון  מדובר  שכן  השמחה,  מערכות בעל  בארגון  מדובר  שכן  השמחה,  בעל 

הגברה וכל מה שכרוך בהפקת אירוע...הגברה וכל מה שכרוך בהפקת אירוע...
ביום הבר מצוה, מכר נתקל בי ברחוב באופן ביום הבר מצוה, מכר נתקל בי ברחוב באופן 
מוסר  לי  להטיף  והחל  לחלוטין  מוסר אקראי  לי  להטיף  והחל  לחלוטין  אקראי 
הארוע  את  שבטלתי  עשיתי  טוב  לא  הארוע כי  את  שבטלתי  עשיתי  טוב  לא  כי 
כלכלי  במצב  אתה  "הלוא  עימו:  כלכלי וסברתו  במצב  אתה  "הלוא  עימו:  וסברתו 
דחוק, ומאירוע כזה אתה יוצא עם רווח נאה דחוק, ומאירוע כזה אתה יוצא עם רווח נאה 
פרנסה  על  לוותר  למה  אז  הבית,  פרנסה לכלכלת  על  לוותר  למה  אז  הבית,  לכלכלת 

בזמן שמצב הפרנסה דחוק לך?!"בזמן שמצב הפרנסה דחוק לך?!"
את  לקרב  מיוחדת  מצוה  יש  כי  לו  את השבתי  לקרב  מיוחדת  מצוה  יש  כי  לו  השבתי 
צריך  אחד  וכל  משמים  והפרנסה  צריך קרובו  אחד  וכל  משמים  והפרנסה  קרובו 
נכנס  לא  זה  ומבחינתי  השתדלות,  נכנס לעשות  לא  זה  ומבחינתי  השתדלות,  לעשות 
חשבון  על  בא  זה  כאשר  השתדלות  חשבון לגדר  על  בא  זה  כאשר  השתדלות  לגדר 

שמחה משפחתית...שמחה משפחתית...
החלו  שכבר  עד  שחרר  ולא  אלי  נטפל  החלו הוא  שכבר  עד  שחרר  ולא  אלי  נטפל  הוא 
עלי  ריחם  שאז  אלא  בי,  לקונן  עלי הספיקות  ריחם  שאז  אלא  בי,  לקונן  הספיקות 
הבורא והסלולארי צלצל בכיסי, שלפתי את הבורא והסלולארי צלצל בכיסי, שלפתי את 
מחמת  ממנו,  להתחמק  בתקווה  מחמת המכשיר  ממנו,  להתחמק  בתקווה  המכשיר 
על  השיחה  את  שמתי  בסביבה  על הרעש  השיחה  את  שמתי  בסביבה  הרעש 
רמקול, הקול מאחורי הקו שאל לשמי ושם רמקול, הקול מאחורי הקו שאל לשמי ושם 
ואז  בדריכות  לשאלות  עניתי  ואז משפחתי.  בדריכות  לשאלות  עניתי  משפחתי. 
טוב,  "מזל  מהפלאפון:  בוקע  הקול  טוב, נשמע  "מזל  מהפלאפון:  בוקע  הקול  נשמע 
מזל טוב!!!  זכיתה בפרס השני בהגרלה!!!"מזל טוב!!!  זכיתה בפרס השני בהגרלה!!!"
לא הבנתי על מה מדובר, אחרי בירור עם בר לא הבנתי על מה מדובר, אחרי בירור עם בר 
שיחי נזכרתי שלפני חודשים מספר תרמתי שיחי נזכרתי שלפני חודשים מספר תרמתי 
והכניסו  חשובה  למטרה  שקלים  והכניסו עשרה  חשובה  למטרה  שקלים  עשרה 
לשם  הייתה  לא  התרומה  להגרלה,  לשם אותי  הייתה  לא  התרומה  להגרלה,  אותי 
הבר  ביום  כי  תכננו  משמים  אך  הבר ההגרלה  ביום  כי  תכננו  משמים  אך  ההגרלה 
מצוה של בן אחי התבשרתי כי זכיתי בדיוק מצוה של בן אחי התבשרתי כי זכיתי בדיוק 
באירוע  להרוויח  אמור  שהייתי  באירוע בסכום  להרוויח  אמור  שהייתי  בסכום 

באותו לילה!!!באותו לילה!!!
אותי  לשכנע  ניסה  כך  שכל  המכר  אותי עכשיו  לשכנע  ניסה  כך  שכל  המכר  עכשיו 
והחל  השתכנע  דעתי,  בשיקול  טעיתי  והחל כי  השתכנע  דעתי,  בשיקול  טעיתי  כי 
הסיפור  את  לשלוח  עלי  כי  אותי  הסיפור ללחוץ  את  לשלוח  עלי  כי  אותי  ללחוץ 
כי  כולם  ידעו  למען  ההשגחה'  'טיב  כי למדור  כולם  ידעו  למען  ההשגחה'  'טיב  למדור 

מי שעושה רצון ה' לעולם אינו מפסיד!!!מי שעושה רצון ה' לעולם אינו מפסיד!!!
בעל המעשה: ז.נ.ר.בעל המעשה: ז.נ.ר.

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

טיב ‰מע˘יו˙

˘ילוב ענין נ‰נו מסעו„˙ו ˘ל 
‡ו˙ו ר˘ע עם ‰‰˘˙חוו‡‰ לˆלם

"ּוָמְרֳּדַכי ָיַדע ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה""ּוָמְרֳּדַכי ָיַדע ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה" (אסתר ד, א).
פירש רש"ירש"י: "ומרדכי ידע. בעל החלום אמר לו, שהסכימו העליונים 
מסעודת  ושנהנו  נבוכדנצר,  בימי  לצלם  שהשתחוו  לפי  לכך. 

אחשוורוש" ע"כ.
מבואר מדברי רש"י ז"ל, שהודיעו למרדכי הצדיק מן השמים גם את 
לצלם,  השתחוו  נבוכדנצר  בימי  באשר  הגזירה,  גורמי  סיבת  שורש 

ובימי משתה אחשוורוש נהנו בסעודתו. 
מה  מפני  תנאי,  בה  דפליגי  משמע  יב.)  (מגילה  דידן  בסוגיא  והנה 
משום  הוא  דאמר  מאן  לחד  כליה,  הדור  שבאותו  ישראל  נתחייבו 
מסעודתו  שנהנו  מחמת  דאמר  מאן  ולאידך  לצלם,  שהשתחוו 
את  שמחבר  נראה  הללו  רש"י  בדברי  ואילו  עי"ש.  רשע  אותו  של 
מה  גם  גזירה,  אותה  לקטרוג  גרמו  ותרווייהו  יחדיו,  הטעמים  שני 

שהשתחוו לצלם וגם שנהנו מן הסעודה.
וצריך ביאור בקישור שני גורמים אלו יחדיו, כיצד מתקשרים הם זה 

עם זה לחדא גזירה.
דסוגיא  מסקנא  שנראה  לצלם,  שהשתחוו  מה  מצד  לדעת  יש  גם 
במגילה שם שזה עיקר גורם הגזירה עי"ש. ולכאורה, הרי כבר חלפו 
לא  שנים  אותם  ובכל  שנה,  לשבעים  קרוב  נבוכדנצר  מימי  ועברו 
התעורר עליהם הקטרוג כלל, ומדוע דייקא עתה לסוף שבעים שנה 
מצא בעל חוב מקום לגבות את חובו הישן, של העבודה זרה שבימי 

נבוכדנצר.
• ~ • ~ •

ונראה בעזהי"ת בהקדם טיב מעשה נאה. 
בביתו של אחד מגדולי הנגידים בדורו נולדה בת יחידה למזל טוב, 
והם  רבות,  שנים  לאחר  להוריה  שנולדה  זקונים  בת  היתה  היא 
הרעיפו עליה כמובן אהבה רבה, ו'פינקו' אותה בשפע של פינוקים, 

כנאה וכיאה לבת יחידה למשפחה עשירה...
הבת גדלה לשם ולתפארת, היא היתה מוכשרת ומיוחדת, ומאומה 
לא חסר לה. – בהגיעה לפרקה חיפש לה אביה העשיר שידוך הולם, 
חתן תלמיד חכם וירא שמים מרבים, ובעל מידות טובות. הוא בא 
בדברים עם הרבנים וראשי הישיבות, ואכן מצא עבורה חתן כחפצו, 
בר אוריין ובר אבהן, כליל המעלות! ישבו אפוא וכתבו  עילוי גדול 

'שטר תנאים', 'שטר תנאים', והשידוך יצא לדרך.
העשיר,  בבית  התכונה  רבתה  הנישואין,  עת  ובאה  שהתקרבה  ככל 
ידיהם של בעלי המלאכה היו מלאות עבודה, האופים והמבשלים, 

ותופרי הבגדים היקרים לכלה ולכל בני משפחת האצולה.
ובכן, הגיע יום הכלולות, כפי המוסכם בתנאים נקבע מקום החתונה 
ממקום  רבים  מילים  של  מרחק  החשוב,  החתן  של  מולדתו  בעיר 
מגורי הכלה, הנסיעה הארוכה עברה דרך נהר ענק ועמוק. בהגיעם 
הנהר  לחציית  מעבורות  שתי  הנגיד  הכלה  אבי  שכר  נהר,  אותו  אל 
השוצף, האחת עבורו ועבור אשתו עם כל משרתיהם, והשניה עבור 
הכלה המהוללה ונערותיה עם כל צרכיה וצרכי החתונה, המלבושים 
היקרים והתכשיטים, וכל המאכלים המיוחדים והיינות המשובחים 

שנשאו עמם לחתונה, וכדומה.
תקלה.  כל  ללא  השם  ברוך  הראשונה,  במעבורת  והאם  האב  עברו 

אך בעת מעבר המעבורת השניה קמה לפתע רוח סערה, הנהר זעף 
טבעה  והיא  תכולתה  כל  על  המעבורת  את  שהפך  עד  בעוז  וגעש 
במצולות. בנסי נסים משו את הכלה מן המים כל עוד רוחה בה, אך 

כמובן שכל צרכי החתונה כולם נשארו עמוק בתהום. 
על בתם  של הנהר  רב מעברו השני  זמן  האב והאם שכבר המתינו 
לדאוג  החלו  הם  היא,  מתמהמהת  מדוע  מאוד  התפלאו  הכלה, 
סיבת  את  לבדוק  הנאמן  משרתו  את  הגביר  שלח  ותיכף  לשלומה, 

איחור הגעת המעבורת השניה.
חזר המשרת כשפניו חיוורות כסיד, מה קרה? שאל האב בבהלה.

אסון! השיב המשרת בקול בוכים, כל התכשיטים היינות והכיבודים 
המיוחדים ירדו תהומה!

ומה עוד קרה שם? זעק העשיר ברוב פחד ודאגה.
אוי ואבוי, גנח המשרת, כל בגדי הכלולות שקעו בתחתית הנהר!

נו, ומה עוד?
המעבורת כולה שקעה במים!

העשיר ואשתו החלו זועקים בקול גדול: אמור נא כבר! מה אירע לה 
לבתנו הכלה האהובה?

אה, הבת! ענה המשרת, היא, כלומר... אהם... לאחר שמשו אותה 
מן המים היא התעלפה! וברוך השם עכשיו הכל בסדר עמה.

פתי שכמוך! צווח העשיר, מה לי כעת תכשיטים ויינות וממתקים 
ניצלה  שבתי  ובראשונה,  בראש  לי  בישרת  לא  מדוע  ומלבושים? 
ממתקים  עם  כזו,  קשה  בשעה  תבלבלני  כי  לך  מה  ממוות, 

ומעבורות?...
• ~ • ~ •

את טיב זה המעשה, סיפר הגאון רבי יעקב המגיד מדובנא זצ"להגאון רבי יעקב המגיד מדובנא זצ"ל, לא 
התבאר  וכבר  הארוך,  הסיפור  פרקי  בכל  זו  במסגרת  להאריך  נוכל 
בסייעתא דשמיא בספר 'טיב המועדים – פורים''טיב המועדים – פורים' מהדורה החדשה. 
מגיד  הדובנער  פעם  שנדרש  בעת  היה  שהמדובר  רק  כאן  נזכיר 
המונח  בספר  לפניו  ייפתח  אשר  מקום  בכל  מיידית  דרשה  לשאת 
לפניו על הבימה. הוא התבקש להמשיל משל שעל פיו יקשה את 
קושייתו על אותו מקום שנפתח בספר, ושוב להמשיך עוד בסיפור 
[ראה  בה.  שפתח  קושיא  אותה  את  פיו  על  לתרץ  כדי  משל,  אותו 

השתלשלות העניינים בספר שם].

הספר הראשון שמצאו אז על הבימה היה 'חומש', שנפתח בפרשת 
כי תצא בפסוקים (דברים כג, ד-ה): "לא יבא עמוני ומואבי בקהל 
ה' וגו', על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם 
נהרים  ארם  מפתור  בעור  בן  בלעם  את  עליך  שכר  ואשר  ממצרים, 

לקללך".
הנ"ל  הנאה  המשל  את  לחרוז  מגיד  הדובנרער  החל  אתר  על  תיכף 

שפתחנו בו. 
ועתה! רעם קולו של המגיד הצדיק בבית המדרש, הבה נתבונן גם 

בנמשל:
• ~ • ~ •

שתי עוולות עוללו עמון ומואב לישראל, האחת היא מיתה גמורה, 
"אשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהריים לקללך", 

לכבוד חג הפורים הבא עלינו לטובה, הננו להגיש בזה בפני קוראינו הנאמנים, מתוך מבחר לכבוד חג הפורים הבא עלינו לטובה, הננו להגיש בזה בפני קוראינו הנאמנים, מתוך מבחר 
צוף אמרותיו הנעימים של רבינו הרב הצדיק שליט"א בעניינא דיומא. – אשר שאבנו מתוך צוף אמרותיו הנעימים של רבינו הרב הצדיק שליט"א בעניינא דיומא. – אשר שאבנו מתוך 

העריכה למהדורה המחודשת של הספר המופלא "טיב המועדים – פורים", המשולב כדרכנו העריכה למהדורה המחודשת של הספר המופלא "טיב המועדים – פורים", המשולב כדרכנו 
בטיב מעשה נחמד.בטיב מעשה נחמד.

שמחת פורים ושמחת עולם לכל בית ישראל, אמן!שמחת פורים ושמחת עולם לכל בית ישראל, אמן!



ד

כשעיקר חפצם לאבד את שונאיהם של ישראל חלילה לגמרי 
מן העולם, כהמן הרשע בשעתו. והעוולה השניה "על אשר לא 
ה'ממתקים'  כדוגמת  המשולים  ובמים",  בלחם  אתכם  קדמו 

שבמשל...
כאן  נוצרת  שבמשל,  הסיפור  פי  על  המגיד,  הקשה  לכאורה, 
משרת,  תורה, כביכול כאותו  מה הקדימה  מפני  רבתי,  תמיהה 
את סיפור ה'ממתקים', אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים. ורק 
אחר כך מזכירים את העיקר, אשר שכר עליך את בלעם לקללך, 

וכי מה נחשבת העוולה הראשונה, לעומת העוולה השניה?
על  התשובה,  אל  לגשת  הנני  המוסכם,  כפי  המגיד  סיים  עתה, 

פי המשך אותו משל:
• ~ • ~ •

המשרתים  בעזרת  ומשפחתו  העשיר  התגברו  מהרה  עד 
הנאמנים על המכשול שקרה בנהר, והמשיכו בדרכם. הנישואין 
בטוב  עליהם  עברו  המשתה  ימי  שבעת  כראוי,  בזמנם  נחוגו 
של  מולדתה  עיר  אל  הטרי  הזוג  חזרו  ולאחריהם  ובנעימים. 
הכלה, כדי שתהא קרובה וסמוכה לבית הוריה העשירים. שכן 
הבטיח הנגיד דנן, לספק את כל מזונותיהם בכבוד ובהרחבה, כל 

עוד שהחתן יושב על התורה ועל העבודה.
ונתעלה  עלה  בלימודיו,  חיל  ועשה  הצעיר  החתן  לו  ישב  ואכן 

שמנעוריה  והמפונקת,  הצעירה  אשתו  אולם  ועבודה.  בתורה 
עד  מבוקר  לו  להציק  החלה  והנאות...  לתענוגות  היתה  רגילה 
קפה  לבתי  עמה  אותו  משכה  היא  מתלמודו,  לבטלו  כדי  ערב 

ושאר בילויים שונים, שלא תאמו את אופיו של החתן הנכבד. 
בצעקות  לו  הציקה  הקלוקלת,  בדרכה  להלך  אבה  ומשלא 
ובגערות, עד שקץ החתן בסבלו הרב, וביום אחד הוא פשוט קם 
ועזב את בית חותנו, שכר לו חדר צדדי והמשיך בעסק התורה 

כלבבו.
ביתו,  אל  להשיבו  הדרכים  בכל  ניסה  כן,  כי  החותן  בראות 
חדרו  אל  לו  לשלוח  המשיך  ואף  וצופים,  נופת  בדברי  מתחילה 
והפסיק  קשות,  עמו  לדבר  החל  מכן  לאחר  אך  ארוחותיו.  את 
זה,  לכל  לבו  שת  לא  החתן  אבל  מזונותיו.  את  אליו  לשלוח 

והמשיך להלך בתומו צדיק על התורה ועל העבודה.
יום אחד שמע החותן, כי בעיירה סמוכה יושב לו 'קוסם', אשר 
יצא שמעו כי כוחו רב בקללות. יצא אל הקוסם ושילם לו סכום 
שב  מכן  ולאחר  וימות,  חתנו  את  שיקלל  כדי  ומפולפל,  הגון 

לביתו שמח וטוב לב.
לראש  וסח  לישיבתו,  לשוב  מיהר  זאת  כל  החתן  כששמע 
הישיבה את כל השתלשלות העניינים, הרגיעו ראש השיבה, אל 

תירא ואל תחת כלום, זכות התורה תגן בעדך!
נשאר החתן הצעיר בספסלי הישיבה, שקע בנבכי ים התלמוד, 
עמו.  אירע  אשר  כל  את  ושכח  בתלמודו,  להתעלות  והמשיך 
אולם חותנו העשיר שהיה איש קשה, לא חפץ להניח לו לחתנו, 
הישיבה,  ראש  של  לחדרו  נכנס  הישיבה,  אל  אחריו  דלק  הוא 

וזעק:
עני  חתן  לקחתי  אנכי  הנה  כאן!  לי  נעשתה  גדולה  עוולה  הלא 
נחסר  לא  כשמאומה  שולחני,  על  אותו  וכלכלתי  אותו  רוממתי 

לו, ועתה מה לו כי ברח, ושב אל משכנות עוני הללו? – התחסד 
החותן...

גער בו ראש הישיבה:
כלך לך מכאן, מחוצף! כיצד מלאך לבך לומר כי סיפקת את כל 
אותו  'הרעבת'  בעצמך  אתה  כי  שמעתי  והלא  חתנך?  מחסורי 

בעת האחרונה, וחדלת מלהגיש לפניו את ארוחותיו!
הצטדק החותן בלחש, ואמר:

עדיין  גיליתי  לא  אשר  כמוס,  סוד  הישיבה  ראש  לכבוד  אגלה 
מנכסי  מטה  מטה  ירדתי  האחרונים  בחודשים  אדם...  לשום 
ירחם,  ה'  לחם  פת  עד  והגעתי  מאוד,  צלל  רכושי  ערך  הרבים... 

ובמה אפוא אכלכל את חתני? – שיקר האיש...
צחק לו ראש הישיבה במרירות:

עוד  לך  ואין  מנכסיך,  שירדת  דבריך  צדקו  אכן  אם  הדבר!  שקר 
מעות כדי לכלכל את חתנך, מנין השגת הון רב כל כך, לתשלום 

עבור המכשף כדי שיקלל את חתנך?...
מיד חזר החותן העשיר בפחי נפש לביתו.

והנמשל:והנמשל:
לעתיד לבוא יטענו בני עמון ומואב בהתחסדותם, אמנם חפצנו 
היה  מה  אך  ובמים,  בלחם  ישראל  בני  את  ולקדם  לצאת  מאוד 
להעניק  כסף  לנו  ומנין  בו...  ואין  ריק  הכיס  הרי  לעשות,  בידינו 

מזון לעם זר?
אכן  אם  דוברים,  הנכם  שקר  השמים,  מן  להם  ישיבו  כך  על  אך 
כן  אם  מנין  ומים,  בלחם  ישראל  את  לקדם  מעות  לכם  היה  לא 

נטלתם המעות כדי לשכור את בלעם הרשע לקללם?...
בפסוק,   תמיהתנו  יפה  מתורצת  המגיד,  המשיך  זה  לפי  ואשר 
"לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה', על דבר אשר לא קדמו אתכם "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה', על דבר אשר לא קדמו אתכם 
כך  על   – בידם...  מעות  היו  שלא  אלו  יטענו  וכי  ובמים",  ובמים"בלחם  בלחם 

משיב הכתוב ואומר: "ואשר שכר עליך את בלעם לקללך""ואשר שכר עליך את בלעם לקללך", ואם 
כן היו המעות מצויות בידיהם לרוב, ונפל תירוצם בבירא!

• ~ • ~ •
המגיד הצדיק המשיך בפרקי דרשתו המופלאה, אך אנו נסתפק 

כאן בטיב זה המשל הנאה.
נבוכדנצר  של  בימיו  הנה  בדידן,  כן  כמו  נראה  דרכו  לפי  אשר 
דניאלדניאל  בספר  להדיא  מפורש  כאשר  בדבר,  אנוסים  ישראל  היו 
נּוָרא  ַאּתּון  ְלגֹוא  ִיְתְרֵמא  ַׁשֲעָתא,  ַּבּה  ְוִיְסֻּגד  ִיֵּפל  ָלא  ִּדי  ו): "ּוַמן  (ג, 

הרי  בו,  אנוסים  שהיו  בדבר  כליה,  לחייבם  ניתן  וכיצד  ָיִקְדָּתא". 
אין להעניש על דבר שהיה האדם אנוס עליו, ובוודאי לא בגזירת 
כליה גמורה חלילה. וכבר הקשה כן בשו"ת הריב"ש בשו"ת הריב"ש (סי' קעא), עיין 

שם במה שתירץ לפי דרכו.
תיכף  ישראל  נענשו  לא  אכן  גופא  טעמא  דמהאי  נראה  אולם 
אנוס  שהאדם  בדבר  להעניש  ניתן  לא  שכן  לצלם,  כשהשתחוו 
אותו  של  מסעודתו  'נהנו'  כאשר  שנה,  שבעים  כעבור  אך   – בו. 
רשע, ולא רק השתתפו באותו משתה, שאולי בזה היו מחויבים 
מצד המלכות להתייצב בסעודת משתה המלך, אבל על ה'הנאה' 
אותה  הוכיחה  כן  ואם  אנוסים.  היו  לא  בוודאי  משתה  שבאותו 
בו  שאנוסים  דבר  על  רק  עוברים  הם  שאין  למפרע,  'הנאה' 
להנאתם  שם  נמשכים  אלא  כורחם,  בעל  בכפייה  בו  ומוכרחים 
בדבר עבירה. ונודע בזה מה היא טיב הנאתם ורצון ליבם, שאינו 
השתחוואה  באותה  גם  למפרע,  מילתא  איגלאי  כן  ואם  לטוב. 
לצלם, שלא היתה רק מצד האונס כמי שכפאם שד, אלא מתוך 

הנאה ורצון היו חוטאים בו. 
ולפיכך נתעורר עליהם אותו קטרוג של ההשתחוויה לצלם, רק 

לאחר שבעים שנה כשנהנו מסעודתו של אותו רשע, כמבואר.
האדם  ילמד  שמכאן  המעשה,  זה  מטיב  המורם  השכל  האדם המוסר  ילמד  שמכאן  המעשה,  זה  מטיב  המורם  השכל  המוסר 
רבות  פעמים  כי   – וביה...  מיניה  עצמו  את  סותר  יהא  רבות שלא  פעמים  כי   – וביה...  מיניה  עצמו  את  סותר  יהא  שלא 
מצטדק האדם בכל מיני טצדקי המופרכים מתוך מה שעשה או מצטדק האדם בכל מיני טצדקי המופרכים מתוך מה שעשה או 

אמר הוא עצמו במקום אחר...אמר הוא עצמו במקום אחר...
על דרך שפירשו בספרים על דרך שפירשו בספרים (אבות ג, א)(אבות ג, א) "לפני מי אתה עתיד ליתן דין  "לפני מי אתה עתיד ליתן דין 
וחשבון", בשלמא חשבון ניחא, שיחשב כל מעשיו שעשה, אבל וחשבון", בשלמא חשבון ניחא, שיחשב כל מעשיו שעשה, אבל 
 – דינו.  את  פוסק  האדם  ולא  לפסוק,  דין  הבית  צריך  הלא  – 'דין'  דינו.  את  פוסק  האדם  ולא  לפסוק,  דין  הבית  צריך  הלא  'דין' 
אלא שיפסקו את דינו למעלה, מתוך מה שהוא עצמו עשה ופעל אלא שיפסקו את דינו למעלה, מתוך מה שהוא עצמו עשה ופעל 
ודיבר בעולמו, והאדם עצמו חורץ את דינו לפי מה שהוא אדם ודיבר בעולמו, והאדם עצמו חורץ את דינו לפי מה שהוא אדם 

בכל חייו ופעליו, לטובה.בכל חייו ופעליו, לטובה.
[מתוך עריכה מחודשת לספר 'טיב המועדים – פורים' מהדורה תליתאי]
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