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 קדושה מול טומאה שבכל דור ודור – "ועשו את האפוד"

כי ימים רבים ישבו בני ישראל " ג' ד' הושע בנביאכתוב 
שר, ואין זבח ואין מצבה, ואין אפוד אין מלך ואין 

 עבודה זרה זהשתרפים מפרשים ומבואר שם ב", ותרפים
 ,המגיד עתידות אפוד ואורים ותומיםה זהאפוד ואילו 

?? הרי ?שניהםהקשר בין ומה החיבור יש כאן  ופלא גדול
 ???קדושה מול טומאההם דבר והיפוכו, 

 

גם אין שכשאין אפוד קודש אז , הגאון מווילנא עונה
ה יתשפעם הי ,הכוונהו, טומאה של תרפים ועבודה זרה

 נהלכן היה זמי, אז של עבודה זרה טומאה חמורה נהזמי
 אומר הנביאאבל של אפוד ורוח הקודש,  גם קדושה גדולה

טומאה זמינה תהיה לא יגיעו זמנים ששבעתיד כ הושע
 .זמינות לקדושה תהיה וממילא גם לאשל עבודה זרה 

  

עידן עוד קודם , לדור זהעד נכון כל זה היה ש אלא
שיש את  בדורנוהטכנולוגיה של האינטרנט ודומיו, אבל 

טומאת האינטרנט שבשנייה אדם יכול ליפול לשאול 
גם להיפך שבשנייה אתה יכול , אם כן חייב להיות תחתית

אז יש כאן ואם כן , להגיע לקדושה עצומה וזמינה מאוד
יש ניסיונות מטורפים בכל  היום ואכן הזדמנות פז!!!

את כל  סוגריםאנשים שלא מקום, דבר שלא היה מעולם, 
מעולם לא היה   !!!הפתחים ליצר הרע בקלות הם נופלים

קל יותר להתקדש , אבל זכור שוודאי גם ליפול קל יותר
 .לגבהים שפעם רק יכלו לחלום על זה

 

עבודה הבכיס כמו נמצאת הסכנה לדבר, היום  דוגמא
אנשים בכל  כי היום, שהייתה בתוך חיקו פעם זרה של

העולם צמודים לאיפון ודומיו, עד כדי כך שראיתי 
מקקים מעופפים סביבו  ,בור הביוב ךאינסטלטור בתו

והוא ממתין למשאית שאיבה אבל הוא מנצל כל רגע כי 
רבים נהגים כן אפשר למצוא כמו מרותק לאיפון, הוא 

ודה זרה, דבוקים ממש עבתוך כדי נסיעה!! שגולשים 
 .לגמרי בכל מקום, לא להאמין איזה דביקות זהב
 

על בחור או אברך שילך בפה מלא יצחקו  דאיובו הם
וכן כשיראו בחור או אברך ברחוב עם ספר פתוח וילמד, 

, תור ששייךבכל או לרופא  –חנות ב ותורהמתנה לב הלומד

, פותח ספר ולומדהוא וכדו' חתונה כבאירוע משפחתי או ש
 !!!מוזראדם  !!זה בחור שסתם מגזים ??יגידו עליוהם מה 

קים בכל ולאיפון הם דב אבל!! ועוד כינויי גנאי !!!מצומצם
בסדר מקובל וזה גם באירועים משפחתיים, זה  - מקום
!! בכל רגע קצר בתור לרופאגם באוטובוס ו גם ,גמור

ממש דבקות בעבודה זרה, מוציאו מחיקו מחבקו  שפנוי!!
 .וומנשק

 

מרוכזים הם , כי רוב זמנם עובדים ינםא העובדים
 ינםאהשומרים והמאבטחים במכשירים שבחיקם, 

במכשיר קטן עסוקים בעולם קטן הם כי  שומרים
!! אוי לדור זה שאלו הם עובדיו שמקטין את האדם לאפס

בשם השם נזכיר,  אנחנו אבל  פועליו ושומריו ורופאיו!!!!
נדבק בתורה ובתפילה בכל אלא ולא נבוש מהמלעיגים, 

בכוחנו להתגבר על היצר הרע יהיה , וכך מקום ובכל זמן
ננצל את כוח הקדושה בעוצמה כי של עבודה זרה של דורנו, 

 .היצר הרע העצום כנגדהזמינה יותר מתמיד בדורנו 
  

על גדולי ישראל שלמדו עד השעות  יםדוגמא, שומע ועוד
ואדם אומר הקטנות של הלילה וקמו בבוקר מוקדם, 

, אין מצב שאני ממניגדול זה  !!איזה עוצמהלעצמו: 
לא מסוגל להתמיד עד השעות ואני מת מעייפות כי מסוגל, 
אני  וכי? ??, ועוד לקום מוקדםשל הלילה הקטנות

לנוח ולישון  אני חייב !!!אני רק בן אדם בשר ודם ???מלאך
בשביל לקום רענן, אין מצב שאני ככה יתמיד, זה לא 

 !!!הם זן מיוחדיחידי סגולה, שי, זה רק לרבנים אנו
 

שברגע שיש להם פתאום ראו איזה פלא, יש אנשים  אבל
אין בעיה מחר לקום מוקדם , אינטרנט אין עייפות

שעות בהתמדה עד לשעות הקטנות , הם רובצים לעבודה
לא  גם הם יחידי סגולה וכמלאכיםפתאום , של הלילה

בשביל שטויות במקרה הטוב,  ובשביל מה???? אנושיים,
של טומאה  ההרע בשביל להיכנס עוד ועוד לעומקובמקרה 

לקום מוקדם, פלא עליהם בבוקר  וכמובןרחמנא ליצלן, 
, חצי וזה מיליארדי אנשים מכוריםעצום, זן מיוחד, 

מלאכי , כן, אבל פתאום כולם מלאכיםמיושבי תבל, 
 .חבלה

 

כמו שהם מתמידים לעבירה ולבטלה, וזה כבר מפורסם בטבע האדם בן זמנינו, אנחנו ננצל זאת שנכיר את  !!קדימה אז
כוחות הנפש שבנו, נגיד לעצמינו, אתה כן מסוגל להתמיד בתורה עד השעות הקטנות של הלילה, רק אנחנו מתעצלים, אז 

זה  ,תייתנצל את הטוב ואת הקדושה זה אמקום ו !!יםבן אדם מה לך נרדם קום קרא לאלוקיך, כי כוח הרע והטוב שוו
 .אמן ואמן זמין היום יותר מתמיד, בהצלחה

 

 המשך
 

 

אם לא תנצל את הקדושה העוצמתית הזמינה יותר  וגם
שם, שזה שבח  דוד המצודתשכתב  מה זכור נאמתמיד, 

 לעם ישראל, שבימי הגלות הארוכה לא יהיה לעם ישראל
 ".תרפים אין"ובכל זאת  עתידות בו לשאול ותומים אורים

 בהם לשאול התרפים אחרי יפנו לא שעם ישראל והכוונה
 יפנו לא גלותם שבימי לישראל טובה בשורה יהווז ,עתידות
 השכינה השראת להם שחסר אפילו זרה העבוד ויחפשו
 .ותומים והאורים והמזבח

 

, אבל דע לך שבלי להתחבר לקדושה קשה לא ולרע חלילה וחס טומאהל תפנהגם אם לא תתמיד בתורה לפחות אל  ולכן
 .בשמחה ובסיפוק להיגרר לטומאה כי הנפש חייבת להתמלאות

 
 גרמהאדמו"ר מפיטסבו – הוספה חשובה

 

הסכמה לספר, בקש אל האדמו"ר שליט"א ל בבואי
 והאדמו"ר מאוד נהנההראתי לו את המאמר הקודם, 

היום באמת גם יותר קל ויותר זמין אכן ש והוסיף לי
היום יש שיעורי להתעלות במעלות התורה והיראה, כי 

, ואפילו ספרים ההטכנולוגיתורה בכל פינה ובכל כלי 
מודפסים במהדורות נוחות עם ביאורים שווים לכל נפש, 
ובאמת בכל רגע נתון אפשר ללמוד גם על ידי שיחת טלפון 

חינמית בכל חלקי התורה ומכל הרבנים שאנחנו אוהבים, 
 מה שבעבר לא חלמו היום זה זמין ובקלות.

 

הטומאה שלא רק שטענתי לכבוד האדמו"ר שליט"א  אבל

אלא גם עוצמת , זמינה היא מאודשל האינטרנט בזמננו 
הטומאה היא איומה ומחרידה שאפשר להיטמאות 
בשניות בטומאה איומה ומחרידה עד שאול תחתיות, אם 
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כן בוודאי וכל שכן שגם כלפי הקדושה הדברים שווים 
בעוצמתם, שמלבד שהיום זמין הקדושה בכל רגע ורגע, 

חת להתעלות בעוצמת קדושה היום גם אפשר בשניה א
עצומה למעלה למעלה למעלות שבדורות הקודמים היו 
חייבים להתאמץ זמן רב בכדי להגיע לדרגה ולעוצמה 

ומעלת קדושה שכזו !! כי לא יתכן שאפשר להיטמאות 
ברגע בטומאה איומה ולא להיפך להתקדש ברגע בקדושה 

שמח ב"ה מאוד  וכ"ק האדמו"ר שליט"אעצומה ונשגבה!! 
, ואמר לי שכדאי מאוד שכל מאמר זה הללו מהדברים

 יהיה בתחילת הספר כי יש בו חיזוק עצום לדור שלנו!!!
 

לונן על ניסיונות הדור ולהתעלות תכף תכולנו בלי יוצא מהכלל חייבים לנצל את המתנות של הדור במקום לקטר ולה ולכן
והקדושה בכל העוצמה ובלי עייפות החומר!! ולהיות עבדי ה' באמת בכל רמ"ח אברינו ושס"ה גידנו ומיד במעלות התורה 

 בלב ובנפש לעשות רצון אבינו שבשמים.
 

 ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור 
 

להביא  ווכבר נצט תרומההרי בפרשת  המפרשים מקשים
 ??בציווי על השמן כפילותכאן מה יש שם שמן למאור, אז ל

שמן  "ויקחו לי"בפרשת תרומה כתוב מה הקשו ל וכן
למה  קשה ועוד ??"ויקחו אליך"למאור, ואילו כאן כתוב 

 בפרשה כתוב כאןאילו ו "דבר"כתוב בפרשת תרומה 
   ??"תצוה"
 

את השמן לדרוש צטווה נשמשה תב, וכ רמב"ןהוהנה 
היה והשמן  ,במדבר שמןכי אין דרך לעשות , מהנשיאים

 לכאורה צריכים ביאור, ודבריו ,משמרתב הנשיאים אצל
אם  שמה כוונתו שהשמן היה במשמרת אצל הנשיאים,

זה מצרים, אז למה שמן למאור עוד מהכוונה שהיה להם 
הרי הם טרחו עוד  ,נחשב שהשמן היה אצלם במשמרת

במצרים להכין את השמן, וגם לא מתאים הלשון שידרשו 
הנשיאים מצאו את השמן לדעתו  ואם מהם את השמן??

לא מובן  אם כן ,כדברי התרגום יונתן המןביחד עם במדבר 
הנשיאים  הרי ,מהם את המשמרת לדרושלמה צריך 

להחזיר את מיד לבוא מרצונם ו צריכים היובעצמם 
 ??המשמרת

 

שכתב לכאורה,  ניםמוב אינםהרמב"ן דברי המשך  וגם
הוא זך ה אם יראשלמשה שיביאוהו  - "אליך ויקחו"

 כדברי התרגום יונתן נאמרולכאורה אם  ,וכתית כראוי
 ,יחד עם המן מעשה ניסיםבשהשמן הגיע בענני הכבוד 

משמים איזה צורך יש למשה לבדוק את איכותו, הרי 
 קשה שכתב על המשך עודו ???וודאי הגיע דבר מושלם

בני ישראל שיקחו השמן מאת  - "מאת בני ישראל" הפסוק
, והרי הרמב"ן כתב שהנשיאים הביאו אשר ימצא בידם

אז  ,ולא מצוי שמן במדבר, תממה שהיה אצלם במשמר
 ? לקחת גם מבני ישראל??וגם לא שייך לכאורה אין צורך 

 

 שכתוב תרומהפרשת מבאר, שבש רשב"םבוראיתי 
בפרשתנו זה אבל כאן  ,לצורך המשכן" זה היה זמני ויקחו"
שכשיגמר השמן שהתנדבו בנדבת המשכן, דהיינו " והתצ"

זה מיד צוואה ש ,לכל הדורותשמן עוד להביא חובה 
למה חשוב להזהיר וכי  ,לא מובןלכאורה זה  וגם ,לדורותו

 ותפולתקלדאוג לשמן עכשיו באמצע מצוות הכנת המשכן 
הרי לעכשיו כבר  ",ולדורות מיד"ומה שייך כאן  ???ותהבא

  המשכן??? תנתנו בנדב
 

הציווי  תנופרשבכתב שש ,חולק הרע"בנראה ש ובאמת
 שכתוב בפרשת אמוראילו הציווי ולפי שעה,  לשמן זמני

 הרי היא, "צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זךשם "
 .לדורותואזהרה לישראל 

 

גם על התרומה  תמדבר תנופרש שאכן, ענ"דל ונראה
, ואכן העתידיתעל התרומה וגם של השמן הזמנית 

 ת, והעתידימהנשיאים ההתקבל תזמניתרומה הה
וזה  ,מכלל עם ישראלכשיגיעו לארץ ישראל בעתיד תקבל ת

 ,בדברי הרמב"ןשלכאורה קיימת על הסתירה גם  עונה
הנשיאים מצאו את השמן הזמני של תרומת המשכן  אכןש

 זאת הם ובכל, כמו שכתוב בתרגום יונתןהם ואבני השיחד עם 
במלאכת המשכן  כימיד, אותו ולא הביאו  על השמןשמרו 

שמן פשוט שהוא   שמן המשחהגם עבור צריכים שמן  היו
ולא הביאו הזך והמושלם הם שמרו על השמן  לכןיותר, 
בכדי ששמן זה ישמש מיד עם כל תרומות המשכן, אותו 

 ישתמשו בו בטעות למשחה. ולא, אך ורק למאור
 

קודם בפרשת תרומה היה דיבור כללי שיתרמו, וכאן  ולכן
את השמן  מהנשיאיםשייקחו היה ציווי מיוחד  בפרשה

שהשמן בורא עולם רצה , כי ששמרו במשמרתהזך 
השגחתו של משה השמירה ויהיה תחת המיוחד למאור 

קצת קשה  ואולי כתוב לשון ציווי, כי יתכן שזה היה ,בלבד רבינו
 עלנשיאים שמעכשיו לא מספיק השמירה שלהם, והיה עליהם להיכנ

בפני משה רבינו ששמירתו עדיפה משמירתם למרות שהם מצאו את 
גם השמן העתידי, כי  הוזכר וכאן השמן ושמרו עליו בהתחלה,

לבדוק את השמן שקיבל  צווה ע"י בורא עולםמשה רבינו 
לבדוק את השמן שיתקבל בעתיד  שחובהמהנשיאים כפי 

כמו שעכשיו יש ציווי לתרום מיד, כך גם בעתיד ואולי  מעם ישראל,
 יש לתרום מיד שמן למאור שיהיה מוכן זמן רב מראש בבית המקדש.

 

שהביאו השמן  שהרי ,חידוש גדולבציווי זה יש  ובעצם
הגיע דאי וומהשמים היה ממעשה ניסים, הנשיאים עכשיו 

כי  את איכותו, בכל זאת הביאו למשה לבדוק, דבר מושלם
השנים הרי בהמשך ש, הזהרה מיד ולדורותכאן ה תיהי

שלא הגיע ממעשה  שמן זית זךבתרומה יביאו כלל ישראל 
לבדוק היטב האם אכן הוא זך,  חייביםאז בוודאי ש, ניסים

, גם שמן על כן כבר מהתחלה נקבע שכל שמן צריך בדיקה
 .של מעשה ניסים

 

, כי קשה לאדם זירוזשזה לשון צו יש כאן לשון  ולכן
כאן היה מיותר שהרי , לעשות פעולות מיותרות כביכול

, משה בדק כראוי ולא זלזלבכל זאת ו, מעשה ניסים לבדוק
שיתרגלו ששמן זך צריך בדיקה  השקיע לדורותכי הוא 

 ווזה ,כראוי ובאמת, ומשה בדק בתמימות אחריו כראוי
, שבזכות המאמץ שמשה "ויקחו אליך"אמר הכתוב ש

מזכה את בודק דבר שלכאורה מיותר לבדוק אותו, זה 
כדרך , בתרומת המשכן שיהיה לו חלק ושייכותמשה 
., ועיין עוד לקמן בענייןבהדלקת הנרות על אהרן שנכתב

קשורים אליך, ואצלך זה לא שייך כי תקנתם זה  לאשגם אם אתה חושב שכל מיני החלטות של הרבנים ממש ללמדנו, 
רק לחלשי אופי וסתם עמך או קלי הדעת וכדו', דע לך שבורא עולם מעריך אותך דווקא אם תלך בתמימות ותקיים את 

 כביכול בחינם.וגם בלי סיבה ותועלת עבורך,  ציווי הרבנים כפי שדורשת התורה "ושמרת לעשות ככל אשר יורוך"
 

ציל אותך או את משפחתך הקרובה, ואפילו ית את עצמך ובאמת תקנון הרבנים יעזור לך וישלפעמים תגלה שרימלך  ודע 
הנך מחזק אתה בהקפדתך לקיים את תקנתם  - , וגם אם לאחייךבהמשך מיד דע לך שתגלה זאת אם לא תגלה זאת 

פורצי גדר ילה אל תהיה מוחל גדולה משלהם!!מצווה בתמימות, ושלך הקרבה גדולה לעשות  אחרים הזקוקים לכך, וזוהי
  .ו וכן יעשומא לציות לדברי רבותינו, וממך יראתהיה הראשון המראה דוגא, אלא ושעוונם קשה מנש
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 המשך – בקר עד מערב
 

לא תרם ש היה מצטעראהרן ש בהעלותך במדרש כתוב
לו הקב"ה שלך גדולה משלהם  אמרכשאר הנשיאים, 

לאהרן  שהייתה והמעלה ,שאתה מטיב ומדליק את הנרות
וכתב  "ויעש כן אהרן"כתוב כ ייתכן שזה בהדלקת הנרות

 .השלא שינמלמד  רש"י
 

בהדלקת שגדולת עבודת אהרן  מסבירים והמפרשים
שחוזרת  עבודה יום יומית קבועההנרות היא, כי יש כאן 

 ,חייבים להמתין עד שהשלהבת עולה מאליה וגם, על עצמה
 ולאדם שרגיל בהדלקה שכבר מנוסה בהדלקת נרות,

עד להמתין  מיותרלו  לפעמים מתוך ניסיונו הרב זה נראה
ולא תמיד בכל זאת אהרן הקפיד שהשלהבת תעלה מאליה, 

יותר עוד  !!זה נחשב התרומה הגדולה מכולםוזלזל, 
 .ערך ייקרשל פריטים שהקריבו רשימה ממתנת הנשיאים 

 

חייב לדאוג  הנה כתוב שאהרן היה ש, לפרש עוד ויתכן
, לא יותרבפשטות ו ,רק עד הבוקרשידלק שיהיה שמן 

למרות  וגם ,כל היוםגם שהנר המערבי דלק  שכתובלמרות 
 רבי חנינא סגן הכהניםשאמר  במדרש תנחומאכתוב ש

דולק מראש השנה עד במנורה שהיה היה  ניסיםמעשה 
, ואם נעשה נס כזה הרי שכל הנרות דלקו גם ראש השנה

שנוח לבורא עולם שמע זה מא רק בלילה, ומלך היום ובמש
זאת אהרן לא שינה ולא חרג  בכל, שהנרות ידלקו גם ביום

גם ללילי  שיספיקאלא תמיד שם חצי לוג שמן מהציווי, 
שהיה כלי קיבול  ועי' בשפתי חכמים) ,טבת הארוכים

כל פתילה לא יכלו לשים פתילה עבה, ואכן לפתילה ולכן 
לה אפילו בלילות שנכנסה לבית קיבול היה דולק כל הלי

לכוון את עובי הפתילה שתמיד הקפיד אהרן ו, חודש טבת(
בכדי שלא  ידלק בדיוק כל הלילה עד הבוקר ולא יותר

ישאר שמן מיותר בבוקר וגם יש שאלה אם צריך ומותר 
אם ו, ח צח' יב' בדעת הרשב"א()מנ"לכבות את הנרות בבוקר 

וזה באמת לא  בדיקותוהרבה מחשבה צריך ברור שלזה כן 
 –לא שינה שבחו של אהרן שהכוונה ש ולפי זהפשוט, 
שכשם שבלילי טבת זה הספיק בדיוק לכל הלילה  הכוונה

שלא יהיה שינוי בשאר לילות השנה,  ולא יותר, כך הקפיד
על ידי ישאר שמן מיותר בבוקר ישגם בשאר הלילות לא 

 מפורשוב"ה זכיתי ומצאתי  –שעשה פתילות דקות יותר 
 .הודו לה' הריב"א בדעת התוס' בכל בעליכן 

 
יש לנו תירוצים כרימון שכל שלפעמים הניסיון הגדול הוא דווקא מתוך קיום מצווה ומתוך לשם שמים, כאשר , ללמדנו

לשם שמים ה של המסכהזה רצון ה' האמתי, אבל בבדיקה יסודית תגלה שמאחורי ש וברורנו לשם שמים ממש ימעש
עצלות או מידה מגונה אחרת ואפילו סוג של רשעות, לכן עלינו לקיים מצוות ה' בשלימות ובתמימות ובלי  תמסתתר

השקרים של הלשם שמים, נזכה גם לברכת ה' כפשוטו בלי תירוצים  חשבונות, ואם נתנהג בתמימות ונבטל את
 אמן ואמן. והתחכמויות בקרוב

 

 המשך –ויקחו אליך, פח השמן הטהור 
 

לא , אמר לו הקב"ה מצוה להדליק בלילה: "הרא"ש כתב
שלא  בצער, ולפי שהיה אהרן בשבילך אלאתדליק, בשבילי 

תטול היה לו חלק בקרבנות הנשיאים בחנוכת המזבח א"ל 
תחילת יש סתירה בין  ולכאורה ,"חנוכת המנורה לבדך

 – בשבילךכתב שההדלקה היא  שבתחילה דבריו לסופם,
חלק שחנוכת המנורה זה רק כתוב  , ואילו בסוףלמשה

  ???ואהרן לבד
 

 הואאהרן  שאכןייתכן שהכוונה כאמור קודם,  אלא
הטיב את לבדו הוא ש בכךחלק לבד והיה לו הקריב ש

לה עשהשלהבת תתמיד השקיע כאמור הוא ו ,הנרות
לא  מנם, אבהדלקההיה זכות משה לגם  אבלמאליה, 
את איכות  בדקבכך שהוא כי אם הדלקה ממש, הבמעשה 

כפי ו, "ויקחו אליךבביאור " הרמב"ןכדברי  ,השמן
ההדלקה לעניין זה ולכן  ,קודםבזה  שהרחבנו את הביאור

 בשביל משה.– הייתה בשבילו
  

, תורה שבעל פהה מיסודות שהרי, יש כאן יותר מזה אבל
 ,שלא יכשלו באיסור תורה בכדי לעשות סייגים לתורהזה 

כך לא יתקרבו  ,גדרות וגזירותתקנות על כן חכמים תיקנו 
 "ויקחו אליך" ווזה ,להיכשל חלילה באיסורי תורה

שבא בנס למרות  הבדיקה של השמן ההקפדה עלבזכות ש
כל זה  זאת בכללכאורה,  תמיותרוממילא הבדיקה היא 

כלל ישראל, שתרמו שמן הבשביל המשך תרומות  היה
בדיקה, על כן כבר  חייביםבוודאי שלא בדרך נס, ש שהוכנו
וזה , עבור הדורות הבאיםיש לבדוק  כף ומידית עכשיו
כדי המותר , שאסרו תקנת חכמים באיסורי דרבנן כעניין

 .שיישמר כראוי האסור מן התורה
 

 קיבל משה מתנה על ידי השקעתו" ויקחו אליך"ב ואכן
 התורה שבעל פה ישורשבזה טמון  יהיה שבהדלקת הנרות

את התורה שבעל פה  וזה יחזקתקנת חז"ל וגזירתם,  -
שישמח את  וזה בעצם מה, כלל ישראל מיד ולדורותל

 ,לדורותו בימי המכביםחג חנוכה  שקיבל את הכהן אהרן
גם  חג שמעצים את כוחם של מצוות חכמים כי חנוכה זה

, מגילת אסתר שהייתה בסוף תקופת התנ"ךתקופת אחרי  זמן רב
וצוונו שמברכים על הדלקת נרות " שבת כג'כמאמר הגמרא ו

.חכמים" כי מצווה לשמוע בכל דברי להדליק נר חנוכה
 

שעיקר ההקרבה זה לא הערך הכספי, אלא הערך הנפשי והאכפתיות להשקיע מכל הלב ולעשות גם דברים , ללמדנו
זה לא לקנות לילד כל מה שהוא  האכפתיותכן כמו  !!אדם לעשותם, רק בשביל תועלת עתידיתנפש המיותרים שקשה ל

למרות מהמנוחה שלך  - לוותר מהנוחות שלךאכפתיות היא כל סכום, אלא ולשלם מבקש וגם עוד לפני שהוא מבקש 
מיד  ,חובתך אבא יהוזמן ומחשבה מעמיקה וזסבלנות שלך לרדת לרמה של ילדיך ולהשקיע בהם ובעייפות שלך, ה

 .", תגדל משפחה לשם ולתפארת אמן ואמןשלך גדולה משלהםכך יהיה "ולדורות, 
 

 ויקחו אליך להעלת נר תמיד
 

כתוב, אמר בורא עולם, וכי אני תצוה ו'  תנחומא במדרש
להאיר בשביל  אלא?? צריך שתאירו לי" יוצר אורהבורא "

העין הזו לבנה, אמר ר' יוחנן  :מוסיף המדרש לך למשה,
לא מהחלק  ??, מאיפה הוא צריך לראות?והשחור באמצע

, ואת האדם רואה רק מתוך השחורהלבן?? אבל זה לא כך, 
אור העיניים אתה לא יכול להבין, ואתה מבקש להבין את 

  !!!!דרכי

י שנמצא מאחר מביא המדרש רעיון דומה, " ובמקום
רק את מה שנמצא באור, ואילו מי  ??בחושך את מי רואה?

הקדוש  אבלשנמצא באור אינו רואה מה שנמצא בחושך, 
 ".רואה מה שבחושך וגם מה שבאורברוך הוא 

 

של חנוכה,  , "שהתבוננתי בנר הקדושבחנוכה דרשתיו
מקיף אותו אור שוראיתי שצמוד לפתילה עיגול שחור 

אחרי  אבל ,זה אש שמאיר" עם השחור אדום צהוב וביחד
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, חוט משולש של רעיון בקשר לאורדברי המדרש, יש לנו 
שהאור אצל בני האדם בנוי שהמכנה המשותף הוא, 

, שכרוכים וצועדים יחדיו מהחושך ומהשחורומשולב גם 
 להעניק אור וראיה.

 

אור, שנקיף את השחור באור מאיר ה, שלכל אחד מאתנו יש שחור של עבירות, אבל ככה בנוי עצום מזה מסר ולמדתי
לא יציבים, אבל עדיין מאירים לתפארת, לפעמים לא יציב, כי גם אנחנו הוא לפעמים הוא מרצד לפי הרוח, וואדום וצהוב, 

 השחור שבנרות. כמווק אוש, אתם מאירים למרות כל הנפילות, זה האור שמאיר בדייולכן יהודים אל י
 

, שכל דבר בעולם בין בתורה ובין בחוקי הטבע, יש דברים שאנחנו לא מבינים, אבל הם באמת מובנים מזה נלמד ועוד
ממשיכי דרכו, ולכן גם אם אנחנו נתקלים בקשיים עצומים ולא צדיקים משה רבינו, שמשפיע מהבנתו לללבורא עולם או 

לפעמים דווקא כשאתה בשיא החיזוק דווקא אז הכל מתמוטט לך ואתה ומובנים לא לאבד תקווה, לא לאבד את האמונה, 
 והשחור, לבנה הזו העין יוחנן:' ר "אמרלא מובן!!! זכור את משפט המפתח  ממש זה לא הגיוני!!!הרי לא מבין, למה??? 

 העיניים את אור", השחור רק מתוך מהחלק הלבן?! אבל זה לא כך, האדם רואה לא לראות? צריך מאיפה הוא, באמצע
 ???"תיולהבין את דרכי ואת חוק מבקש ואתה, להבין לא יכול אתה

 

מסירות יך הרבים ואת כל שבורא עולם יודע בדיוק את עבודתך ואת קדושתך, ואת מאמצותירגע בידיעה תתנחם  אבל
בדיוק התוכנית  ! זובעצם זה לא בלגאןודע לך שנפש שלך, והוא מבין בדיוק למה כל הבלגאן קורה לך בדיוק עכשיו, ה

ידיים  ,ואתה בידיים טובות ,מובן אצל בורא עולםזה  ,זה מסודר !!עתירג אזהמסודרת של בורא עולם רק אתה לא מבין, 
 של אבא אוהב.

 

 

 המשך
 

שמתוך החושך אפשר לראות את  אפשר ללמוד,דבר  ועוד
 כשאתה בחושך עדיין יש בכוחך להתחזק, אז גם האור

 ,ולראות את הטוב שבאורולראות את האור ולהגיע לאור, 
 שנמצא באור הצדיק - לפי זה יוצא שמי שנמצא באור אבל

ולכאורה המשמעות היא , יכול לראות את מי שבחושך לא
ממילא , ויכול לראות ולהבין את הרשעיםלא  שהצדיק

?? להתקרב אל האורלרשעים לעזור הוא לא יכול 
 הייתכן???

יתכן שזה בדיוק מה שבורא עולם אומר למשה,  אבל
" האור הזה שמדליקים בלילה במשכן, כשאין יקחו אליך"

 שגם !!זה בשבילך, משהשם אדם כי אין עבודה בלילה, 
 מעין מה שישתקבל גם אתה כוח של אור  אתה משה

כך , רואה בכל מצב את כולם הקב"הלבורא עולם, שכפי ש
זה וכפי שמשה קיבל כך, כוח  תזכה לכך גם אתה משה,

יכולת להבין ולעזור שתהיה לו  קדוש וטהורצדיק לכל עבר 
למרות שהצדיק רחוק מהחושך  ,באשר הוא שםלכל יהודי 

 .ונמצא רק באור
  

, שאם נפלת וכשלת אל תבוש לגשת לצדיק הקדוש והטהור, ואל תתפתה ליצר הרע שרוצה ברעתך וטוען לעומתך ללמדנו
לך שזה שקר כי כל  שהצדיק הקדוש לא יבין אותך ורק יצעק עליך וירחק אותך ויגרום לך נזק ולא תיקון ועזרה כנדרש, דע

החושך מעמקי תוך  לאשמתוך האור הם יראו גם  ,הצדיקים שבדורנו קיבלו את כוחו של משה להנהיג את עם ישראל
 ויעזרו לכל השרוי בחושך להוציאו מאפילה לאורה אמן ואמן.

 

 המשך
 

הכל בבהירות מושלמת כפי שבורא עולם רואה כמו כן 
, ה'כראיית  ורואה זוכהגם משה בכל מצב באור ובחושך, 

את כל התורה  והבין בלי הגבלות,והכל בבהירות  אהושר
 .וכדלקמן מכוח הדלקת הנרות, וכל זה האת חוקי גםו

 

 ישראל בני מאת לדרתם עולם חקת ה' לפני בקר עד מערב -זית  שמן אליך ויקחו
 

 במשכן כתוב בתורה שהיא הדלקת הנרותבמצוות  גם
 מקבילה נראה זובעצם "ויקחו אליך",  כתוב"חקת" וגם 

פרה  , שאצלהפוךרק הסדר  פרה אדומה למה שכתוב אצל
ויש לעיין  "ויקחו אליך", זהקודם "חקת" ואחרי  כתוב

הללו, וגם מה פשר האם יש קשר וחיבור בין שני החוקים 
 שינוי הסדר???

 

מה כוונת  המפרשים דנוהדלקת הנרות במצוות והנה 
", וכי איזה חוקת עולםהתורה במצוות ההדלקה שהיא "

 חוק לא מובן יש במצות ההדלקה??
  

שבורא  במדבר ח' ב' האבן עזראמבאר על פי  חכמה והמשך
 אומנם ע"פ מכילתא דפסחא א'עולם לא התגלה למשה בלילה 

כאשר דלקו הנרות במשכן אז הקב"ה התגלה למשה רבינו 
שלמרות  חו"מ ה' ב'בסמ"ע מצאנו  זה וכעין גם בלילה,

שנרות דולקים מותר שאסור לדון דין תורה בלילה אבל כ
  .לדון גם בלילה

 

בשאר הדורות שלאחר משה רבינו, הדלקת הנרות  אומנם
לקיום ", כי אין להם טעם והסבר חוקאכן היו בגדר "

המצווה בלילה דווקא, ובפרט כשאין עבודה בלילה באוהל 
 מועד.

 

זצ"ל, שכתב  רבי יונתן אייבשיץנוסף ראיתי בשם  והסבר
שבזמן בית המקדש מובן שלא היה צורך להדליק את 
המנורה ביום, כי בבית המקדש היו חלונות, אבל במשכן 
שלא היו בו חלונות אם כן היו צריכים לכאורה להדליק 

אגב זה מתאים רק לדעת שאר הראשונים נרות גם ביום, 
 נגד דעת הרמב"ם שהדליקו גם ביום. 

 

" דהיינו חוקת עולם לדורתםכי "זאת לא עשו כן,  ובכל
שלא ישנו את המצווה פעם כך ופעם כך, אלא תמיד היא 
שווה בעשייתה ובלי שינויים, ולכן גם במשכן הדליקו נרות 

 רק בלילה ולא ביום.
 

שאין , לכאורה יצא לנו נחבר את שני ההסברים יחד ואם
, שבתקופת בית המקדש הכל מובןכי  -" חוקת עולם" כאן

מובן  ואילו בתקופת משהמובן שלא הדליקו ביום, 
כי היה תועלת מהדלקת הנרות בלילה  רק בלילהשהדליקו 

ביום, כי גם בלי הנרות משה  ין כןמשאלמשה רבינו, 
 התנבא ככל הנביאים המתנבאים ביום.

 

שבכל זאת מסתתר כאן סוד שלא מובן, שאכן אם  אלא
אין עבודה בלילה, לשם מה יש מצוות הדלקת הנרות בזמן 

שכמו שביום יש אור ואין צורך בנרות, כך בית המקדש?? 
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, ולבורא עולם אין צורך בלילה אין עבודה ואין צורך בנרות
אז מה " לא זקוק לאור, יוצר אורבאור, כדברי המדרש ש"

לפרש כי במשכן בתקופת  ודוחק נרות???סוד הדלקת ה
משה היה צורך בהדלקה לצורך נבואת משה, ולכן גם 

 לאחר פטירת משה עדיין עושים כן בחוק בלי טעם כלל.
 

מצווה מקבילה למצווה יש שכפי האמור קודם, ונקדים 
 -"ויקחו אליך", שגם בה כתוב "פרה אדומה, והיא "זו

 והחזקוני "חוקת התורה",לטובתך, ומצד שני כתוב בה גם 
בא' ניסן שנה כותב שפרשה זו נאמרה  בפרשת חוקתשם 

, ובעצם זה הזמן שבו אהרן ובניו התחילו להדליק שניה
נראה שיש קשר בין  ולכאורהאת הנרות בבית המקדש, 

 הדברים, ודבר א' תלוי בחברו.
 

שהיה עוד לפני מתן כתב שבמרה  שמות טו'שרש"י  ואע"פ
 בהם שיתעסקו תורה של פרשיות מקצת להם נתן תורה
סותר  , זה לא(מ' מהגמרא סנהדרין) ודינים אדומה ופרה שבת

ומשה ידע את המצווה  שיתכן את דברי החזקוני,
טעם המצווה התגלה , אבל והלכותיה עוד לפני מתן תורה

כמעט שנה אחרי מרה ומתן  למשה רק בפרשת חוקת
שהאבות קיימו את כל התורה כולה כמפורש  וכמותורה, 

שאכלו מצות בפסח, למרות שעדיין לא היה יציאת מצרים, 
 כי טעמי המצוות התגלו לאחר מכן. 

 

דברים שלא נתגלו למשה נגלו רבה יט ד'  כתוב במדרש  ואכן
הקדוש  "האור החיים" וביארלרבי עקיבא וחבריו, 

, וגם כל מה שעיקרי כל התורה וודאי נאמרו למשה מסיני
לחבר בין החידוש  אבלשתלמיד וותיק עתיד לחדש, 

זה  וההלכה שבתורה בשעל פה למקורות שבתורה שבכתב
 .לרבי עקיבא וחבריוהתגלה 

 

גם הלכות פרה אדומה אכן ניתן למשה בהר סיני  וכאמור
התגלה  "פרה אדומהמצוות טעם "אבל או קודם במרה, 

למשה אחרי מתן תורה כשהדליקו את הנרות במשכן על 
, שבדיוק באותו יום כדברי החזקוניידי אהרן ביום א' ניסן 

 נתגלה למשה טעם חוקת פרה אדומה.
 

רבינו אכן מצאנו עוד תועלת שהיה למשה , כן ואם
מהדלקת הנרות שמלבד כוח הנבואה בלילה שקיבל בזכות 

את הכוח לגלות את סודות הדלקת הנרות, הוא קיבל גם 
התורה וטעמיה חוקי התורה, אבל שוב לאחר פטירת משה 
בבית המקדש לכאורה כבר לא היה צורך בהדלקת הנרות 

 ומה טעם הדליקו בכל זאת???

בפרשת בהעלותך,  תנחומאמדרש לבאר על פי  ונראה
שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור לאהרן אל תירא, 
לגדולה מזו שהקריבו הנשיאים אתה מיועד ומתוקן, 

אבל הנרות רק בזמן שבהמ"ק קיים, נוהגים שהקרבנות 
הברכות  ן, וכ"מול פני המנורה יאירואל ש", הם לעולם

ונשאלת לעולם,  םשנתתי לך לברך את בניי, אינן בטלי
, הרי משחרב בית מה הכוונה שהנרות הם לעולם השאלה

המקדש שיבנה במהרה בימינו אין לנו עוד את מצוות 
 ???הדלקת הנרות

 

כשם שהשפיעו על מנורה הוזך  ששמן זיתייתכן  אלא
ידיעת התורה של משה רבינו שנתגלו אליו טעמי חוקי 

 עולםהתורה ל תחוכמ התורה וסודותיה, כך הם השפיעו
ב"ב כה'  הגמראוכמאמר , חוכמת התורה לנצח ומשפיעים

יתפלל בנטייה לצד דרום כי  - ידריםשהרוצה להחכים  ב'
כוח , וכן כפשוטו וזה נר תמיד המנורה הייתה בדרום,

הנרות נמשכים בנרות חנוכה הקיימים תמיד כל שנה 
 .ושנה

 

למרות ההסבר יש כאן חוקת לדורות לעם ישראל כי  אבל
 להשפיע לחוכמת התורה לדורי דורותעצם סגולת המנורה 

במציאות , אבל זה חוק בלי טעםגם כשאין בית המקדש 
", ולכן הרוצה להחכים ידריםולנצח כי " זה עובד תמיד

חוקת ואחר כך  ויקחו אליךבהדלקת הנרות כתוב קודם 
, כי הכוח שקיבל משה בעת הדלקת הנרות השפיע עולם

חוכמת התורה לכל כחוק לדורי דורות כנר תמיד להשפעת 
 לומדי התורה גם כשאין בית המקדש.

 

משמע קצת מהפסוק, שבהדלקת הנרות החוק הוא  וכן
 לדרתם עולם "חקתשזה ישפיע לדורות עם ישראל, ככתוב 

 ".חוקת עולםולא כתוב כמו בפרה "ישראל",  בני מאת
 

כאן החוקת עולם היה שההשפעות של החוכמה ימשיך  כי
מתוך שאין בית המקדש אלא להשפיע לדורות וגם כ

ומתוך הדלקת נרות חנוכה  בני ישראלשל  הלימוד
להשפעת הנר בקדושה ובהתבוננות בנר חנוכה הם יזכו 

 .תמיד
 

שהיות וסודות חוקי התורה כבר נתגלו למשה על  ויתכן
 חוקתידי הדלקת הנרות, לכן כלפי פרה אדומה כתוב קודם 

כבר הדליקו נרות במשכן והתגלו כי  ויקחו אליך,ואחרי זה 
שמה שאצל עם אם כן כוונת התורה ולמשה החוקים, 

כי לך זה כבר לא בגדר  יקחו אליך את זהחוקים ישראל זה 
 חוקים כי לך זה ברור הגיוני ומובן וכמשמעות המדרשים. 

קיים כוח זה בנרות חנוכה, ונתבונן בהם ונסתכל בהם זמן רב, כי דרכם , לנצל את אור קדושת הנרות, ובזמננו גם ללמדנו
 מתגלים אורות התורה, כפי שנגלו סודות בתורה למשה רבינו, כן יגבר בנו חשקת התורה ויתגלו לנו סודות התורה אמן ואמן.

 

בר להשפעת החוכמה בכוחנו להתחכוח עצום של חוכמת התורה, כי בו נלמד שלכל יהודי ויהודי עד סוף הדורות טמון  וגם
הנר תמיד יבער בקרבנו לנצח, על ידי פך השמן הטהור שזה לימוד מתוך סביבה טהורה וראש נקי וקדושת התורה, ש

וצלול מטומאה רח"ל, ובעזרת השם נגלה את מתיקות התורה והמצוות, ונשמח לקיים את מצוות ה' מתוך אהבה עזה 
ים את דבריו מתוך אהבתנו אליו, רק כי בורא עולם כך ציווה!!! ונזכה בעזרת ה' יתברך לבורא עולם, שאפילו בלי הבנה נקי

 להאיר ולזכות את הרבים אמן ואמן.
 

 

 קחו אליך שמן זית להעלות נר תמידוי
 

בפרשת בהעלותך כתוב, שאמר הקדוש  תנחומא ובמדרש
ברוך הוא למשה לך אמור לאהרן אל תירא, לגדולה מזו 
שהקריבו הנשיאים אתה מיועד ומתוקן, שהקרבנות 

, אבל הנרות הם לעולםהמ"ק קיים, ירק בזמן שבנוהגים 
רכות שנתתי לך הב ן, וכ"מול פני המנורה יאירואל ש"

 .לעולם םבטלי םלברך את בניי, אינ
 

 השפיעומנורה הוזך  שמן זיתביארנו העניין, שה וקודם
ב"ב  הגמראוכמאמר , ומשפיעים זאת לנצח עולםלכמה ח
יתפלל בנטייה לצד דרום  - ידריםשהרוצה להחכים  ב' "הכ

כך  וכל ,כפשוטו וזה נר תמיד כי המנורה הייתה בדרום,
, ההכנה כך גודל ההצלחה וההשפעהגודל לפי  כילמה??? 

הכין את השמן למנורה תיכף ומיד, חודשים  והיות ומשה
רבים לפני קיום המצווה כפי שנראה במאמר הסמוך, לכן 
זה משפיע גם כשכבר אין הדלקת נרות בפועל, ועד לימינו 

 ממש.
 

" על עצי שיטיםעל " בפרשת תרומהכתבתי לזה  ובדומה
, סכוין בטל סברן אבד תאמר שלא "ביומא ע הגמראפי 

 לעולם םשעומדי "עומדים שטים עצי" :לומר תלמוד
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מהמשך המדרש, שעצי שיטים  וכפי שהבאתים!! ולעולמי
, וכן ריפאו את החטא שחטאו ישראל בזנות בשיטיםאלו 

 24הארכתי שם על פי המקובלים שבזה תוקנה תורתם של 
, ועד עצם היום אלף תלמידי רבי עקיבא על ידי רשב"י

 ישראל.ולנצח הם עוזרים ומסייעים לתקן את עם 
 

היא  התשובה , שזכותם עומדת לעד??כוחם כה רב ולמה
 יעקבש שהביא רש"י בתרומה תנחומא רביעל פי המדרש 

 משכן לבנות ישראל שעתידים הקודש ברוח צפה אבינו
 ליטלם לבניו הוצוו ,ונטעם למצרים ארזים והביא ,במדבר
  .ממצרים כשיצאו עמהם

 

יעקב הכין את שנים, אם כן  210במצרים היו  והנה
וכגודל ההכנה , שנה לפני שהיה בהם צורך 210הקרשים 

, לכן כוחם עומד לעד, זמן רב אחרי כך גדול העוצמה
 שסיימו את תפקידם כמשכן בנוי.

 

כגודל , ועד עצם היום הזה תורת משה - שהאור שבמנורה הדולק בלילה מאיר ומחכים את לומדי התורהללמדנו 
כשמן לימוד זה  ,הנרותדלקו זמן בו  - יתכן שלימוד התורה בעיקר בלילהוההשקעה וההכנה כך תגדל עוצמת הקדושה, 

אשריכם הלומדים  !!כפתור ופרח !!מושלם !!כמה קדושה וטהורה וצלולה, זהב טהור מקשהח - זית זך אור נקי וצלול
 ביום ובלילה. ,בהתמדה בקדושהתורה 

 

 המשך – אהרן אל הקודשבזאת יבוא 
 

ושם כתוב זה כתוב בפרשת אחרי בספר ויקרא,  פסוק
זכות שכהן גדול נכנס לקודש פנימה ב, ה' "ארבה כבמדרש 

וממשיך ", אשר תשמרו יוזאת בריתמצוות מילה שנאמר "
דים, כנגד מילה בג 8מדרש שכהן גדול משמש דווקא ב ה

  .השמינישהיא ביום 
 

ימי מילואים בהקמת  8לכן גם היו אולי להוסיף ש ונראה
הנים שבזכות קדושת שמירת והמשכן, כדי להזכיר לכ

 הברית הם זוכים ועובדים בבית המקדש.

 האדמו"ר רא"מ מגור זצ"לפי המדרשים הללו מבאר  ועל
": ואתה תצוהעל הפסוק בפרשתנו " תנחומאאת מדרש 

קטן נימול  כך שנו רבותינוילמדנו רבינו קטן לכמה נימול?? 
תמוה מה  וכמובן ,אבינו יצחק שנמול כשםלשמונה ימים 

 עונה ךעל כוהקשר בין ברית מילה לפרשת תצוה??? 
שבזכות שמירת ברית מילה, יש  האדמו"ר הרא"מ מגור

מתאים  ולכןכוח לאהרן ובניו להיכנס ולהקריב קרבנות, 
שהתחיל המדרש תנחומא בעניין הברית כהקדמה לפרשת 

להקריב קורבנות  שמדבר על עבודת הכוהנים במשכן תצוה
 .ולכפר על עם ישראל

 

 המשך
 

מי לא  הקודם הוא מדרש פליאה שהריהמדרש בעצם 
תלמידי  שאלתאז מה בכלל ימים??  8יודע שקטן נימול ל 

 מבליטים שאלה זוועוד  שהיו גדולי עולם?? רבי תנחומא
נימול התשובה שכתוב שוגם  כפתיחה של פרשת תצוה!!!

וכי מה העניין  צריכה ביאור,ימים כשם שיצחק נימול  8ל 
 יש הווה אמינאוכי  ימים??? 8להזכיר שיצחק נימול ל 

שנה כישמעאל???  13נימול בגיל  שקטן יהיה ומחשבה
 ובכלל מה הקשר ענין מילה לפרשת תצווה??

 

שהתורה  ,רשב"ם וכהרחבתהספרא  על פילתרץ  ונראה
ציוותה את משה רבינו שיתנו לו שמן למנורה, וכתבו 

 וכבר ,ולדורות מידשמשמעותו  ציוויזה לשון " והתצ"ש
למה חשוב וכי  ,מובןלא הקשינו קודם שלכאורה זה 

שהתחיל להזהיר עכשיו באמצע מצוות הכנת המשכן 
 ומה? שאחרי חודש ניסן ??לתקופות בתשרי לדאוג לשמן 

הנשיאים הרי לעכשיו כבר נתנו  ",ולדורות מיד"שייך כאן 
 המשכן??? תבנדב

 

 עולםלכמה ח השפיעומנורה הוזך  שמן זיתכאמור  אלא
שהרוצה  ב' "הב"ב כ הגמראוכמאמר , ומשפיעים זאת לנצח

יתפלל בנטייה לצד דרום כי המנורה  - ידריםלהחכים 

ההכנה שכגודל וידוע  ,כפשוטו וזה נר תמיד הייתה בדרום,
, ולכן משה רבינו הכין את כך גודל ההצלחה וההשפעה

חודשים רבים לפני קיום  כף ומידיתהשמן למנורה 
גם ומשפיע על חוכמת התורה שפיע הולכן זה המצווה, 

 כשכבר אין הדלקת נרות, ועד לימינו ממש.
 

הדמיון לברית מילה, שגם ברית מילה אין עושים בגיל  וזה
מקדימים  אלאשנים שאז מתגבר היצר הרע באדם,  13

שנים רבות קודם שמתעורר בו טעמו של ימים  8בגיל  למול
נצרך הכנה למצווה זמן רב קודם שהוא , כי גם זה חטא

שאלו תלמידיו של רבי תנחומא, רבינו ברור  וזה ,לקיימו
על הקטן  הממתי משפיע אבלימים,  8שברית עושים בגיל 

ה שיוכל בכוח זה להישמר מחטא הקדושה של המיל
 ומעוון אי שמירת הברית??? 

 

ולכן  מיד כשנולד,זה משפיע עליו  :להם רבי תנחומא ענה
כשבאים הניסיונות,  13יהודי אינו נימול כישמעאל בגיל 

נחשב כמחוסר זמן להקרבה ימים  8 עד)אלא מיד עם לידתו 
 ק שהיא הכנה מושלמת לשמירת הברית,כיצח( כבבהמה

 רבותחזקה של שנים  תיוצרההכנה לניסיונות  שהקדמת
 . לשמור קדושה בגדלותווכך נקל לאדם  שמירת הברית,ב

 

לת חיינו חתם בנו קדושת הברית, שאכן קשה מאוד להיות קדוש וטהור אבל לכן הקב"ה קידש ידיד מבטן, עם תחי, ללמדנו
 נו כקדם.ילחדש ימלהתחזק ונוכל שלנו אם כהיה לנו חזקה ארוכת שנים בקדושה, שנזכה לשמור בנקל על הקדושה וגם שת

 

 "ואפוד"
 

לא שמעתי ולא מצאתי בברייתא )שהוא  -רש"יכתב 
שהוא כמין סינר שקורין פורצני"ט  "ולבי אומר לי" לבוש(,

 ,"שחוגרות השרות כשרוכבות על הסוסים")שורץ( 
 בנותיושהיה זוכר זאת מילדותו או רש"י אם  ולכאורה
היה מזכיר זאת בכדי שנבין איך רש"י כנראה , אז סיפרו לו

, ולא מה חוגרות השרות כשרוכבות על הסוסיםידע הוא 
, שרש"י מפורסם אלא, שראה זאת בעיניו הקדושות

התבטא בלשון ולבי אומר לי, כי רש"י התפלא שנכשל 
בראיה של שרות רוכבות, ואז כשהתבונן בדבר מדוע  קרה 

לו זאת בכדי קלט שבכוונה משמים הראו ולו דבר זה, 

למרן , וכפי שלאחרונה שמענו ששילמד את צורת האפוד
בעת לימדו על חגבים הופיע לו על  רבי חיים קנייבסקי

 .שולחנו חגב שיוכל להבין טוב יותר
  

הבין שלא הייתה לו נפילה שרש"י ברגע אזי  ,זה נכון ואם
איך בדיוק קוראים  לא התבייש לבררהוא בראיה אסורה, 

לבגד הזה שלובשות השרות בעת הרכיבה, כי ברגע שהבין 
שש שמפני ח ויתכןהלימוד אז הוא לא התבייש,  עבורשזה 

כדי  ר מה זה אפודרלשון הרע הודיע להם שמטרתו לב
 , ואז אמרו לו שזה "פורצני"ט )שורץ(".לבארו לציבור
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ועוד רש"י לשון זה, וזה לשונו "נוקט בהמשך שוב  מנםא
ם יונתן , שתרגאומר לי לבי שיש ראיה שהוא מין לבוש

וגם במעשה תמר  ,כרדוט דבוץ -" ודוד חגור אפוד בד"
כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות אחות אבשלום "

 ונשאלת השאלה ,"כרדוטין -מעילים ותרגם מעילים 
? "??לבי ועוד אומר לי"בלשון רש"י למה כאן שוב השתמש 

 ונראה ??ראיה ולימוד רגיל מפסוקים?הרי כאן זה כבר 
שרש"י בכוונה נקט לשון זה גם בלימוד הרגיל,  לתרץ

בעניין להודיע לנו, שכמו שהוא רש"י הקדוש התבונן 
בחקר הלב כשראה את השרות רוכבות המוסרי שקרה לו 

להגיע לאמת הנסתרת, כך בדיוק הוא גם מתבונן במטרה 
בי אומר יל"הוחוקר בכל לימוד תורה שהוא לומד, דהיינו 

 .  לימוד התורהעיון במוסר והן בבעיון אותו לב הן זה  "לי
 

רבי חיים הגאון מזכיר לי סיפור שמספרים בשם  וזה
הלך עם תלמידו וראה חתול שחור  שפעם מבריסק זצ"ל

רב חיים התחיל לחקור בפני ואחרי חתול לבן,  ודףר
החתול השחור רודף אחרי , האם יש לחקורהתלמיד, "

כרגע שניהם באותו רק  שהוא לא רודףאו , החתול הלבן
ומצד כיוון ועוד כמה רגעים הם יתפצלו כל אחד לדרכו, 

אבל  ,אכן שניהם צריכים להגיע לאותו יעדאולי  שלישי
התלמיד עומד ו ??"?ריצה אלא סתםאין כאן רדיפה, 

למאי נפקא מינא, מה זה : רבי הוא שואלו, משתהה
חתול שחור חתול  בחקירה זו?? תועלתהמה וכי ? ?משנה

 לבן כן רודפים לא רודפים מה זה משנה????
 

הבנת מועיל לזה כי  ,נפקא מינא יש, רב חייםלו  ענה
עמוד א' למעלה,  ג"תוספות במסכת עירובין דף עה

ולא מצא אפילו רמז קל מיד חיפש בתוספות  התלמיד
חזר  ושובהרצים ברחוב, וכ"ש לחתולים  הקשור לחתולים

, בדקתי בתוספות ולא מצאתי רבינולרב חיים וטען לו: 
  ??זכר וקשר בכלל לעניין החתולים?

 

מתרגל להתבונן ולחקור לו רב חיים בחיוך, אם אדם  ענה
זה יעזור לו , אזי בכל דבר ולא לראות ראייה שטוחה

 ובכל לימוד שהוא לומד בתורה הקדושה. בתוספות
 

בכל עניין שבהתבוננות ובעמקות, יהיה הכל ש, צריך גם בחיים גם ברחוב גם במוסר וגם בלימוד, "ליבי אומר לי", אותו כן
ביראת בעמקות ו, ללמוד תורה ות רוחניותלהיות שטחי, ושהתבוננות תביא אותנו רק למטרולא  להתבונן היטבהלב צריך 

 "וטהר ליבנו לעובדך באמת" אמן ואמן.ושיתקיים בנו , שמים וניקיון הלב
 

 המשך – "ולבי אומר"
 

והוא  שרש"י נוקט בלשון הזה,בלבד  אחד עוד מקום יש
 על מברך אינוש "אומר ולבישכתב " נ' א' עירוביןבגמרא 
 לה,לבט ברכה יהיה לאבכדי ש הסמיכה ועל התנופה

שרש"י התאמץ בכל כוחו למצוא מקורות לפירושיו,  וייתכן
ורק כשלא הייתה לו ברירה כי לא מצא רק אז השתמש 

אמר איני יודע כי לא רצה להמציא ולפעמים בסברת עצמו, 
 סברה לא בטוחה מעצמו.

 

כן אין עוד בש"ס ובתורה כולה דבר שרש"י החליט  אםו
להיות ת"ח גדול מסברה לא מוכרחת, אבל בשביל זה צריך 

רק כאן לגבי האפוד נקט רש"י  אבל לדעת האם זה נכון,
", כי כאן זה היה חייב להיות דבר ראשון לי"ולבי אומר 
", שזה גילה לו שלא נכשל חלילה אומר לי" –לרש"י עצמו 
מתאים לצדיק, אלא להתלמד וללמד וכאמור במראה שלא 

 ליחגור אפוד שם נקט רש"י "אומר שהיה דוד הראיה מ)ולגבי  קודם
עיקר לשון זה נקט כאמור  כילמרות ששם זה לא עניין מוסרי, ליבי", 

הראיה מה שעל רוכבות, וכשהשרות  שראהרש"י כלפי הבגד 
", כי רש"י רצה לדמות אומר לי ליבימהפסוקים נכתב לשון דומה "

שאותו עומק וחקר הלב שיש במוסר וחשבון הנפש זה אותו לב שיש 
לכן כאן שינה רש"י  ואוליבחקר העיון בתורה וכאמור במאמר הקודם, 

 .ויל"ע(" ואומר לי לבי" ולא  "אומר לי לבי" –והקדים לי לליבי 
 

עלינו לברר  ,כל השמירה בכל זאת נכשלנולמרות שאסור לראות שום ראיה אסורה, עד כדי כך שאם , זה מלמדנועניין וכל 
לעומק מה סיבת הדבר וללמוד מזה לעתיד או לתוספת שמירה אם צריך ושייך, או תועלת אחרת כפי שמפרשים שרש"י 

ס ולהשחית את נשמתנו ולהביאה למד ממראה נשים עם האפוד, אבל סתם לראות אוי לנו אוי לנפשנו חלילה לנו להרו
 לבאר שחת חס ושלום.

 

 ת את שתי האבנים על כתפות האפוד""ושמ
 

משה רבינו ההלכה הייתה ברורה לעם ישראל,  בתקופת
, וכל זה ת בהלכהוהמחלוק וורק באמצע בית שני התחיל

ולכן  ,מבורא עולם והתרחקנו קצת, בגלותבגלל שאנחנו 
זה  ועל ,יש דעות מה בדיוק התכוון ורוצה אבא שבשמים

השיבה שופטינו כבראשונה " 18תפילת ב אנחנו בוכים
שלא יהיו מחלוקות בעם ישראל,  ,"ויועצינו כבתחילה

והסר ממנו יגון אלא תהיה דעה אחת, וממשיכים בתפילה "
י הדרך הישרה והנכונה לדעת מה" כי המחלוקות ואנחה
 ."יגון ואנחה" - את הלב ותשוברממש 

 

באבני , שהמלבי"םנפלאים של ה ודבריב והתנחמתי
למרות המילואים שהיו על כתפות האפוד של הכהן גדול, 

בצד של השבטים היו כתובים באבן ששששה משמותם 
בפשטות ו ,ימין וששה הנותרים על האבן בצד השמאלי

השבטים הפונים לימין הם במעלה יותר מהפונים שמות 
בכל זאת הם מתאחדים על כתפות אפוד אחד לשמאל, 
זה יהיה לפני  ידי שאהרן לבוש באפוד אחד ועל ,שמחברם

שמות השבטים שכל  להקב"הכרון, להזכיר יה' לז
ביחוד את שמו הקדוש של בורא עולם יחד יל מאוחדים

 בארץ.ם, שה' אחד וישראל גוי אחד של
 

היו למעלה בכתפות הם אכן לי עוד לפרש, ש ונראה
כשהם למטה על הלב אבל דעות,  2אבנים, כ 2מחולקים ל

 12בחושן הם ממש מחולקים כל אחד בנפרד כי שם היה 
מכנה משותף של כמה  עםכביכול כל שבט בנפרד, ואבנים, 

 תזהב מחברהמסגרת בכל זאת  אבל ,ביחד לפי השורות
היה שכש, יוצא דבר השם באורים ותומים ומכולם, ניהםיב

באותיות  ,אותיות מאירותבמקבל תשובה היה הכהן שואל 
 .של שמות השבטים

 

שגם למעלה בשתי האבנים היו שמות כל  ולמרות
השבטים בכל זאת בורא עולם רצה שדבר ה' יצא דווקא 

שיש מסגרת נפרדת לכל שבט ובכל זאת  תמתוך הייחודיו
אורים דבר ה' יתברך שמו " –מתוך כולם יצא דבר מאוחד 

למרות ש" שמגלים את דבר ה' לעם ישראל, ותומים
, במסגרת אחת עם ישראל מאוחדעדיין הם  12החלוקה ל 

כולם באמת מתכוונים להתקרב לאבא ולעשות את רצונו ש
המחלוקות והדעות  כל למרותוגם בימינו בשלמות, 
 החלוקות.

 

ולא יזח הקפדת התודה "להמתיק בטעם זה מובן לי  ולפי
באה התורה ללמדינו ולהדגיש את ", שהחשן מעל האפוד

בכל מצבי החלוקה שיש בעם ישראל תמיד שעלינו לזכור, ש
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אותו בגד, בין למעלה ובין למטה, ו - בגד אחדעדיין כזה 
כי  !!!תורה אחת אםכי  ,תורות 2לא גם ותורות  12לא 

לעשות רצון אבינו שבשמים איש על מחנהו  !!אחת כוונתנו
 ואיש על דגלו.

 

ממש שלו מזכיר לי מה שסיפר לי ידידי, שפעם הילדים  זהו
וכל אחד ניסה להראות  !!רבו והתווכחו קשות בצעקות

נבהל לשמע הצעקות, אבל הוא ולהוכיח שהוא צודק, ו
מבטיח לכם הקטן צועק " ושומע את בנהוא מאחורי הדלת 

קלט שכל הוא , ואז "שאבא ישמח יותר בשעון כמתנה
מה המתנה לדעת בבירור  והמריבה הייתההוויכוח 

ליום הולדת, אז באמת כולם  לאבאהמושלמת לקנות 
כל , כי אותם מתוך אהבה רבה אהובים מתוקים, רק לנשק

מתוק מדבש!!! - מה אבא הכי ישמחהייתה בה המרי
 

דעה בכמו פעם כבראשונה", שנחיה השיבה שופטינו "שנה  2000 בכל זאת זה מבלבל, לכן מתחננים כבר קרוב ל אבל
 אחת, וזה מה שמובטח בגאולה, דעת אחת ושכם אחד לעובדך, בקרוב ממש אמן.

 

 הטור הרביעי תרשיש ושהם וישפה משבצים זהב יהיו במלואתם"ו"
 

לחרוט את שמות השבטים על אבני קושי עצום  היה כידוע
יהיו " ככתוב להחסיר מהאבן, כי היה אסור ,החושן

 באזמללהשתמש ושלימים בלי חסרון, שיהיו " במלאותם
אלא הם הצליחו רק על האבן, את מחסר לא יכלו כי זה 

שכותב  ,ב' "חמ סוטהשכתוב בגמרא  כפיו ידי מעשה פלאי,
עליהם בדיו ומראה להן שמיר מבחוץ והן נבקעות 

, והשמיר הוא יצור מזערי כשעורה שנברא בששת מאליהן
 ימי בראשית, ואין כל דבר קשה יכול לעמוד בפניו.

 

בצורת אותיות בלי לחסר, אם  חריץ ךרק חתהשמיר  ואם
, וקשה לבן אדם לראות ולקרוא בו שמות, קו דקכן זה היה 

יקשה לכהן לקרוא תשובות באורים ותומים לכאורה ו
השמיר נראה לי שפשוט  אלאהאותיות האירו,  אפילו אם

לא רק לחתוך אלא כוח עצום  ו, וזהדחסה את האבן פנימה
זה מדויק בלשון הגמרא ואכן , אבן יהלום קשה גם לדחוס

כתאנה זו שנבקעת בימות החמה ואינה שתיארה זאת 
ואינה  וכבקעה זו שנבקעת בימות הגשמים, חסרה כלום
 . , שזה לא רק חתך של קו אלא פתח ממשחסרה כלום

 

 "חבגיטין  סשהרי מפורש בגמרא  ,נשאלת השאלה ועתה
מדוע על זה ו שמשה רבינו הביא את השמיר לאבני האפוד,

 איך הגיע השמיר לא מפרטת התורה שבכתב או שבע"פ, 
על שלמה  ואילו? משה רבינו??לידי  בימי הקמת המשכן

 ונראה ???איך בא השמיר לידובאריכות  בגמראמסופר 
שמשחרב בית המקדש  "חסוטה מ על פי הגמראלתרץ 

 ,אמנה אנשי ופסקו צופים ונופתהראשון נגנז ובטל השמיר 
כוח היצר וקשה  התגברשזה מרמז ש, הקרן אורהוכתב 

נאבד , ולכן פסקה האמונה המושלמת, כי לפצחו ולשברו
והנפש חזרה להשתוקק אחרי , טעם התורה והמצווה

כסף, ל םשמשתוקקי - ושמים מר למתוק, ההבל
כמתוקים שהם מרים בסוף שהם ומתאווים לדברים 

 בהתחלה  מכוח הדמיון.
 

שנאת חנם, כמפורש בתוספתא  הגברהתזה  ובגלל
מקדש שני חרב מפני שאוהבים את הממון ושונאים זה "

כל זמן שהתענגו בנופת צוף מתיקות התורה ש ,"את זה
והמצוות היה כל אחד שמח בחלקו, ואהבה ואחווה 
ביניהם בלי קנאה ושנאה, אבל כאשר חזרו לאהוב כסף 

ד, ביניהם השנאה והפירו ושהוא ראש התאוות הזרות גבר
ועין כל אחד רעה בשל חברו, וכל זה מקטנות האמונה 

 השלימה.
 

בזמן משה היו בעלי אמונה ש, לשאלה התשובה יהווז
טעם עצום בלימוד התורה, ולכן פשוט להם עצומה, והיה 

עד כדי כך הדבר שיהיה כוח שמיר מצוי לשבור את האבן, 
ורק בתקופת שלמה שאפילו התורה לא טרחה לפרט זאת, 

, אז היו צריכים ישראל היה ברמה נמוכה יותרשעם 
מאמצים מיוחדים למצוא את הכוח של השמיר לשבור את 

באשמדאי לצורך כך האבן, עד כדי שהיו צריכים להשתמש 
 מלך השדים.

  

 !!"אנשי אמונה" בתקופת משה רבינו עם ישראל היו ואכן
כל מי שיש לו פת : "שם הגדולאמר רבי אליעזר וכפי ש

", אינו אלא מקטני אמנה -בסלו ואומר מה אוכל למחר 
לא ומידי יום ביומו,  היה להם את המןאבל בתקופת משה 

בגדיהם לא בלו, כי גם להם דאגות של פרנסה בכלל,  והי
, לכן הם לא דאגו למחר, מהקב"הקיבלו ממש הם הכל 

.להם אמונה שלימה יותר מדורו של שלמה תהיוממילא הי
  

 !!שמחת, ברוך השם ,עלינו להתחזק מאוד באמונה, ולבטוח בבורא עולם בעניין הפרנסה, היום יש אוכל בבית לכן
חיה בצניעות, ותבטח בבורא תאין מחר, אלא  כביכולזה לא אומר להתפרע ולבזבז ואל תדאג מה תאכל מחר, ותתחזק ו

בחלקך ואל תקנא באחרים, ואל תחיה בתחרות עם אחרים, כי זה גורם לך לאהוב כסף ושמח , מחרגם שיפרנס אותך 
, אז תרגיש ובישר אל תתאווה לדברים הנראים כמתוקים שאחריתם מרה, ואם תהיה חזק באמונה באמתוולרדוף כסף, 

אף ובכל ניסיון תצליח, וצוות, וככה תגיע לעוצמות שתוכל לנצח כל דבר קשה נועם בלימוד התורה ומתיקות בקיום המ
 .רק חזק ואמץ אחד לא יעמוד בדרכך, בהצלחה

 

 "יהיו במלואתם" -המשך  העניין הקודם 
 

אבני ללשמיר רק שמשה רבינו נזקק מדייק  הרמב"ן
, "תםואומל", כי רק בחושן כתוב אבני האפודלהחושן ולא 

דרשה תורה שרק אבני החושן אכן למה השאלה  ונשאלת
יש להבין מדוע  וגם? ??אבני מילואיםהיחרטו בשמיר ולא 

ששואלים שאלה  - ר השם לענות לעם ישראל בצורה כזובח
ומקבלים תשובה באותיות שמאירות בשמות שעל גבי 

 ושז ויקרא ח' ח' ברבינו בחייכתוב אגב  ??אבני החושן?
מבת עדיפה ו מנבואה הפחות ,ה מדרגה ברוח הקודשתיהי

 ה בבית שני.תיקול שהי
  

כתוב שיתכן שאחרי שנתן משה בחושן את  וברמב"ן
עברו השמות במסורת ממנו לגדולי  ,השמות הקדושים

, היה לדוד אפודעם ספרי התורה, ולכן יחד  חכמי ישראל
חושן כדמות  בו חושןוהיה  ,שזה כדמות אפוד של משה

שכתוב שהיה  ,שמואלהיה ל וכן ,הקודש רק שהיה מבד
שמונים הנים עיר הכ בנוב וכן, "נער חגור אפוד בד"

מבני , והלבישו בזה את הכהן אפוד בד יוחמשה איש נושא
 שואלים בו ונענים.היו הנביאים ו

 

מאיפה להם לשמואל ולדוד ולשמונים פלא עצום, וכי  זהו
, ונניח שהיה להם כסף אפוד עם אבני החושןאיש וחמשה 

לקנות אבנים יקרות, ואת השם המפורש באורים ותומים 
בכל זאת מאיפה להם את השמיר ת ממשה, במסור וקיבל

על האבנים את שמות בני ישראל, שהרי הם היו  שיחרוט
 ומקבלים תשובות על ידי האותיות החרוטות?? שואלים בו

 

חרטו עם ולא היה שמיר בו לומר שכמו שבבית שני  ודוחק
למרות שהיו עוד לפני הבית הראשון בכל , אז גם הם אזמל
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בבית שני כי כאמור  - וזה דוחק, באזמל חרטוזאת גם הם 
לא גם לא היה אורים ותומים שזה השמות הקדושים, לכן 

, ואילו להם שהיה את תלוי בשני אחדהיה שמיר, כי 
 א"כ אמור היה להיות להם גם שמיר.השמות הקדושים 

 

, הקרן אורהבשם קודם שכתבתי  היא כפיהתשובה  ואכן
שמשחרב בית המקדש הראשון נגנז ובטל השמיר, וזה 
מרמז כי התגבר כוח היצר וקשה לפצחו ולשברו, כי פסקה 
האמונה המושלמת, ולכן נאבד טעם התורה והמצווה, 

קודם ציינתי ש פיוכ ,והנפש חזרה להשתוקק אחרי ההבל
היו בעלי אמונה עצומה, והיה טעם עצום  משה שבתקופת

שמיר מצוי השיהיה כוח בלימוד התורה, ולכן פשוט הדבר 
שעם ישראל המלך ורק בתקופת שלמה לשבור את האבן, 

היה ברמה נמוכה יותר, אז היו צריכים מאמצים מיוחדים 
למצוא את הכוח של השמיר לשבור את האבן, עד כדי שהיו 

 דים.צריכים להשתמש באשמדאי מלך הש
 

בעלי האמונה החזקה הפרושים לגמרי לעבודת גם  ולכן
, כמו שמואל העולם הזה מתאוותלגמרי השם, שהתרחקו 

שראה את בני עלי ולא למד ממעשיהם להתעסק באכילה 

ובשתייה ובתענוגות העולם, אלא מקטנותו היה חגור אפוד 
נים וחמשה ודוד וכן שמבד כי הוא נבדל לעבודת השם, וכן 

הנים נושאי אפוד בד, שהיו פרושים והני נוב עיר הכוכאיש 
היה הם שברו את יצרם לגמרי, ו שהיות ,לעבודת ה' לגמרי

 ,להם אבני החושן בנס םיימצו והיוגם , מצוי להם השמיר
ה להם תיכדרך שהזדמן בנס לנשיאים יחד עם המן, ולא הי

בא אליהם בקלות  זהכל כלל טרחה להשיג את זה, אלא 
 .כבימי משה רבינו ובפשיטות

 

לדבר עם בני ישראל  בורא עולםבחר שבכוונה  ויתכן
, כי והכהן מתבונן באותיותבאופן כזה שהאותיות מאירות 

שנזכור שיש לנו כוח לשבור כל דבר קשה בורא עולם רצה 
ובכוח כיבוש , שדחס את האבנים הקשותכמו השמיר 

 ,הנכונות מבורא עולם היצר אנחנו מקבלים את התשובות
כי זה מזכיר את הכוח שיש  ,באבנים "לזיכרון"כתוב  ולכן

ובעצם יהלום,  -שבכוח מרסק את הקשה מכולם  ,בשמיר
חלשים וקטנים כמו שגם לנו שלמרות שאנחנו לנו מזכיר 
, לנצח את היצריש את הכוח , בכל זאת גם לנו תולעת

כשם שלא עמד בפני  שום דבר קשה לא יעמוד בפנינוש
השמיר.

 

 א – וזה אשר תעשה על המזבח, כבשים בני שנה שנים ליום תמיד
 

לבאר את עניין ומהות הקורבנות, שיובן אפילו  בכדי
לאנשים הרחוקים מהיהדות, יש לי לשאול שאלה קצת לא 

לאכול בשר של חיה או בהמה או דגים,  לנונעימה, מי התיר 
מה?? בשביל ו !!!חיים, הרגו אותםאת ההרי לקחו להם 

 רצח???נחשב למה זה לא לאכל אותם, ואתה נשאני בכדי 
 

, מאדם מותר כי הם בדרגה פחותהשהדבר שיענו,  יש
נניח אחוז חיים, והבעל חיים פחות ו 100 הוא אדםש

טענה זו ממש לא  אבלאחוז חיים,  50רק שנחשב שיש בו 
 100ואם תטען שבכל זאת אדם שייך במינו  !!מתקבלת

אחוז אחוזי חיים, ואילו אצל בעלי חיים לא שייך במינם 
מודדים היתר להרוג אחוזי חיים, מי החליט שכך  100

ולשחוט, אולי נקל על עצמנו ונטען שתמיד זה נמדד 
 באחוזים גם כלפי בני אדם??

  

מותר להרוג טען שש!! היטלר ימ"שטען  כך ובעצם
חיים,  יאחוז 20להם רק  ונשארכי אנשים חולים וזקנים 

, פחות לבריאים ולצעירים זה עושה חיים קלים יותר וככה

אולי  הלך מחשבה זה ולפי !!וכדומההוצאות על המדינה 
אחוז  30להם רק  ונשארנאכל בני אדם שגם נהרוג ו

, "צמחוניים" כי הם אלו שלא אוכלים בשר וגםחיים??? 
 שהרי !!ממש לא??? ומוסריים הם צודקיםבגלל זה האם 

 ,נכוןניהם, יידוע שגם לצמחים יש חיים, והם מתקשרים ב
אחוז חיים, אבל עדיין, יש להם חיים??  20אולי יש להם רק 

 ,אז מה לא נאכל!!! לאכול צמחיםגם אם כך אסור ו
 ונמות?????

 

אסר להרוג בעלי חיים אכן  הקב"ה בתחילת העולם הנהו
נתן רשות לנח  ה' ורק אחרי המבוללצורך אכילת אדם, 

כי   ??ולמה?לשחוט ולאכול בעלי חיים, ולדורות הבאים 
כהכרת הטוב  לה'רבנות קריב מיד כשיצא מהתיבה קנח ה

 בהכרת הטוב של נח,מאוד שמח בורא עולם ועל הניסים, 
במסירות נפש ביום ובלילה לנח שטרח וגם כשכר טרחה 

הציל בזמן המבול, וכך  בתיבה להאכיל את בעלי החיים
רשות לבני אדם ה' נתן לכן , שיהיה להם המשך אותם

.בשרמהם בשביל לאכול גם ליהנות ולהרוג בעל חיים 
 

 

 המשך -קורבנות תמיד 
 

, ששאל מדוע בפרשת האברבנאללדברי  נמשיך כאןמו
מזכירה המשכן ובגדי הכהונה,  יםמתואר התצוה שב

לאחר מספר רק הרי  ,רבנות התמידאת קגם התורה 
 תשרי( "אישהיה ב)חודשים מאז ציווי מלאכת המשכן 

למה הוזכר יש לדעת  עוד???  ניסן(בא' )רבנות הקריבו ק
חטאת כמו רבנות קילו שאר האו רבן תמידרק קבפרשה זו 

 .אינם מוזכרים כלל בפרשה ואשם
  

, שיתכן ואדם יטעה ויטען, שבורא עולם האברבנאל עונה
חטוא, עבור עבירות ולשלנו לקבע והכריע את הטבע 

חטאת שם וה להקריב יוצ ,משכן שציווה לבנות והראיה
 לו טוב לפניו שנחטא ונשוביכאונראה הדבר ואשם, 

וה ישהרי הקב"ה לא צ, ממש לא נכוןזה  אבל בתשובה!!
להקריב קרבנות, ורק אחרי מעשה העגל כשראה את העם 

התרופה את כי ברע הוא ומוכן לחטוא אז נתן לפניהם 
שאמר הנביא  וכמו ,ת מחלתם לפי הצורך בקרבנותא לרפא

כי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים ביום ")ירמיה ז'( 
 ."הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח

 

שמוטב שלא יחטא באמת בורא עולם לא רצה שנחטא,  כי
, ורק אחרי העגל ביקש האדם ולא יקריב קרבן לכפר עליו

 וכדי ,רבנותשכן שיוכלו לתקן חטאים על ידי הקשיבנו מ
 ךלכ שבורא עולם לא חפץ בחטאים וכפרה,להדגיש לנו 

עגל ונזקקו למשכן למרות שחטאו בש הדגישה התורה
הבליט בכל זאת גם אז עדיין בורא עולם ברחמיו לכפרה, 

להורות לנו , בציווי מלאכת המשכן תמידהרבנות ק את
רבנות בורא עולם חפץ רק בקעדיין שגם אחרי חטא העגל 

 רבנות קבועים שלא באים על חטאיםק, שהם התמיד
אלא  רבן לכפר ולתקן(,)שעושים חטא ובאים עם ק פרטיים

, על כל הטובות שעושה לה'תודה הבעת לרבן קבוע קזה 
שנח  כשם, וממילא הוא גם מכפר על הכלל לעם ישראל

  לה'.נחת רוח בהם עשה שנהקריב אחרי המבול 
 

 המשך -מהות הקורבנות 
 

הוא שירגיש תודה ושלמים,  ,בעולהרבן קעניין ה ובאמת
שגופו וידמה בעצמו , הנשחט לו הוא הכבשיכאהמקריב 

וכל כוחותיו מזומנים לעבודת יוצרו כתודה על החיים 
מסכים אפילו הוא והחסד שעושה עמו, עד כדי כך שמצדו 
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בורא עולם אבל  ,לבורא עולם למות ולהקריב את החיים
כך אני ממחיש את ברבן ואני מקריב קלכן  ,הרוצה שנחי

חטאת,  רבןובק ,לבורא עולםמוקדש כל כולי אהיה רצוני ש
שמה שמגיע לבהמה  ממחיש ומדמה לעצמיאני המקריב 

הייתי צריך להישחט ולהישרף על עצמי אני שמגיע לי, 
וסומך את ידיו ומתוודה, וככה  שציערתי את אבא,

 .מצווה צה' בחינוך, ועיין בהמחשה זו הוא חוזר בתשובה
 

לצורך הנאת הגוף לאכול בשר לשחוט ו מותראם  וממילא
 לשחוט מותרשודאי בווכל שכן , בבשר הכרסוהנאת 

 ו, שזלעשות נחת רוח לבורא עולםשלי,  לצורך הנשמה
ואין  לבורא עולם, זכות לבעל החיים שהוקרב בקדושה

 גםו ,ספק שזו התכלית המושלמת ביותר לבהמה בעולמו
הרבה יותר  מאוד, השמח ,הבהמה - איספק שהאין 

 .לצלחת לארוחת צהרים הה מגיעתיהיאם מאשר 
 

שמבטלים איסור צער  משפטיםשביארתי בפרשת  וכפי
שכתב כמו  ,וחינוכי בעלי חיים בשביל רעיון מוסרי

 מותר לבטל איסור צער בעלי חיים, שאם הנימוקי יוסף
מנת  לשחוט בהמה בשביל לאכוללצורך בני אדם, כמו 

תלמיד  ינואואפילו  כל שכן שמותר מפני כבוד זקןבשר, 
פטור  ולכן הוא, שלא מכבודו לפרוק ולטעון בהמה ,חכם

 . את המצווה לקייםאין עניין שיחמיר  ואולי גם מהמצווה
 

נחטא ונכפר, אז הבה ניזהר ונתחזק שבורא עולם מעדיף שלא נחטא, מאשר שלזכור, כפי שהוכיח האברבנאל,  ועלינו
נכפר על ידי תורה רבנות ואין קובימינו שאין מזבח  ,רבנותקשלא נחטא חלילה, ואם בכל זאת נכשלנו וחטאנו נכפר על ידי 

 צדקה ומעשים טובים.בותפילות בכוונת הלב ו
 

 שם אליך לדבר שמה לכם אועד אשר ה' לפני מועד אהל פתח תמיד עלת
 

 מזבח שמעל מכאן מדיםולש מרבותינו יש: רש"י כתב
 ,המשכן משהוקם משה עם מדבר ה"הקב היה הנחשת

 אתך ודברתי"( כה שמות) שנאמר הכפרת מעל ומריםאש וי
תולה את המחלוקת הזו  כמהחוהמשך  ,"הכפורת מעל

כנסת בית  ,מה יותר קדוש "זמגילה כבמחלוקת בגמרא 
כלפי הדין האם  לתפילה או בית מדרש של לימוד תורה

 מותר להפוך בית כנסת לבית מדרש ולהיפך.
 

שבמדרש  "ואות פ" השתפכות הנפשבספר " וראיתי
כתוב שהגאולה הראשונה הייתה  שופטים ט' תנחומא

בכך זאת  וביאר ,זמנית, אבל הגאולה האחרונה היא נצחית
הגאולה שהגאולה הראשונה הייתה רק מכוח התורה, אבל 

 האחרונה היא בצירוף של כוח התורה עם כוח התפילות
 .יוצר גאולה נצחיתוכוח מושלם זה 

 

אלא  ,מעל הכפורתאכן הקב"ה דיבר עם משה זה  ולפי
, אבל הדיבור לתקופת הגאולה הראשונהרק זה היה ש

, שבה יש האחרונהמיועד לגאולה היה  מעל המזבחשהיה 
 ,רבנותק – כוח העבודהאת מלבד כוח התורה יש בו גם 

 .התפילה בימינוכוח שזה 
  

 שניכביכול  שהיו "ושמה" "שם"כתוב בפסוק פעמים  ולכן
אוהל מועד דהיינו קודש הקדשים מ דיבורהיה  ,דיבורסוגי 

לדבר "גם יה ", והשמהאועד " ו שנאמרמעל לכפורת וזה
לבד יש תורת משה כי , חהמזבעל מזה ש "םשאליך 

בת תורת משה המשול ויש ,המתאימה לגאולה ראשונה
 .מתאימה לגאולה הנצחית הקרובה ממשבכוח התפילה ש

 

למרות  (כז' כ')אור החיים  נגאלים הם בזכות משה ולכן
משה משתמש הידוע לנו שדוד הוא המשיח, שכביכול 

דוד  בכוח התורה יחד עם כוח תפילתאת עם ישראל  גואלו
וכפי , שזה כוח התפילה, כפי שקיבל מה' מעל המזבח

לא רוצה לגאול עם  רבינו שמשה שכתב האור החיים
 לכן נתאמץ יחד בתורה ובתפילה אמן. בטלנים מן התורה,

 

 והיה המזבח קדש קדשים, כל הנגע במזבח יקדש
 

שבו הקריבו  המזבח החיצון צריך ביאור איך לכאורה
, והרי קודש הקודשיםשהוא  כתבה עליו התורהקורבנות 

קודש הקודשים ששם נמצא הארון בהמזבח החיצון אינו 
אלא  למה לא כתוב כל הנוגע בויש להבין  עוד ??והלוחות

 ???הרי יודעים שמדובר במזבח ",הנוגע במזבח"כתוב 
 

קדש לגבי הדין שכל הנוגע בו ירק ש רש"ימסביר  אלא
שקרבן  שמשמעותו, "הוא קודש הקדשים"המזבח  מכונה

כי  !!ונפסל ועלה על גבי המזבח, לא ירדשהיה ראוי 
 המזבח קידש אותו.

שיעלה כקרבן כשר על ולהכשירו  פסולדבר לקדש  כי
צדיק שמקדש , ולכן זה כוח של קודש הקדשיםהמזבח, 

דש והוא קעלה לא ירד, יתומכשירו שאם  יהודי שנפסל
המזבח הוא בגלל  שלזה עצום  וכוח !!!דשיםהק

רבנות מקריבים קי כאשר רבנות, כשמקריבים עליו ק
זו רבנות, דם התמצית של הק נותנים וזורקים עליו את

כל כתוב  לכןויש בו גם כוח להכשיר אחרים, הסיבה ש
הכוח בא ש להדגיש ידכ ולא כתוב הנוגע בו,, הנוגע במזבח

, כשיש הקרבה יש קודש קדשיםש, שמקריבים פאת כןמ
 .כי כשיש הקרבה זה מקרב - ואפשר גם לקדש אחרים

 

ויעזור לחזק אחרים שגם הם יקריבו את יצרם, כך כל אחד מאתנו יקריב את יצרו, את דם התמצית של יצריו, ש ללמדנו
כל הנוגע ", אבל חשוב שיהיה , וכך יתקדש להיות "קודש קדשים"אחרים שיעלו ולא ירדויהיה לו כוח להשפיע ולהכשיר 

 לגעת במזבח, יעשה צעד ואם אכן הוא עשה צעד אחד אז לא ירד.מעצמו , דהיינו שהפסול יתקרב "במזבח
 

 חיזוק שבועי
 

ניצול הזמן, לפעמים אתה רואה תור ארוך לפניך ואתה עצבני מזה, אבל ברגע שיש לך ספר לימוד קדוש 
אז זה לא רק לימוד אלא זה גם מצווה מיוחדת ואיכותית של "ובלכתך בדרך", וזה לא רק לימוד תורה אלא 

א נבהל מתורים, גם מרגוע לנפש שהזמן לא התבזבז לריק!!! תאמינו לי זה עובד!!! אני בזכות זה ל
 !!ועכשיו אני יעשה כאן-מנסיעות, ומכל המתנה לרופא או בבנק, כי תמיד אני חושב מה שאני יעשה בבית 
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 המן העץ
 

 מטר, הרי בשביל 25 שזה אמות 50 ענק עץ לקח המן למה
אמות, וגם זה די  10 של עץ מספיק, מרדכי את לתלות

 , כי מיהגויים יבואו מרצונם לראותגם ככה  והותר??? הרי
 נתלה?? יהודי רב לראות יבוא מהגויים לא

 

 למה ??נוח מתיבת ועוד ???גבוה מה עשה עץ , בשבילושוב
 בעץ להכין לו היה וגם מה ???עץ של ניסים קדוש עץ לקח

 ???בלילה
 

 ואכלו שתו שהיהודים רצה להזכיר שהמן וייתכן
 טרח להזכיר ולכן רשע מסעודת ונהנו הגויים ממאכלות

כך הוא יקטרג על  נח מתיבת על ידי שלקח עץ המבול את
האדם בימי המבול, כך  בני את מחה עם ישראל שכשם שה'

 הוא ימחה את עם ישראל שנהנו מסעודת הרשע.
 

 על השתתף ולא אכל ולא שמחה הצדיק למרדכי בקשר רק
רע,  קטרוג איזה למצוא בלילה לעבוד חייב המן היה זה

משך שעות היום הוא ראה ב  אולי ביטול תורה בלילה, כי
יושב בשער המלך מתמיד בתפילה ובלימוד את מרדכי 

 תורה.
 

שואלת המן מן  חולין קלט'זה מובן, מדוע הגמרא  ולפי
"!!! וכי מה העניין המן העץהתורה מנין?? ועונה הגמרא "

 בדרש זה???
  

הכוונה לרמז לנו שהמן מחפש את כוחו מהעץ, מכוח  אלא
רוחני שיקטרג עלינו, ולא רק קטרוג גשמי בדרך הטבע, 

ולכן הוא השתמש בעץ מתיבת נוח, עץ מן התורה שיש בו 
 כוח רוחני.

 

על ראשי   נירנברגמדהימים, שבעת המשפט  והדברים
הנאצים שהיה לאחר סיום השואה האיומה נגזרו על עשרה 

 .י דין מוותמהם גזר
 

העירו את עשרת בלילה לפני המוות לחצות  רבעב
הנידונים והגישו להם סעודה אחרונה. לאחריה, נאמר 

כולם  ,להם שהם עומדים למות, וציוו עליהם להתלבש
, שהיה צורך להכריח אותו שטרייכרצייתו מלבד 

 .להתלבש
 

אחת בלילה, הובלו הנידונים בסדר קבלת פסק  שעהב
הייל כשהגיע תורו של שטרייכר, הוא צעק: " ,הדין לתליה

משתה פורים  .היטלר! עכשיו אני הולך אל האלוקים
 .'בלק ח A History of West Germany + ניוזוויק מגזין - !!"!1946

 

, המודרנייםהיה ספק למישהו שהנאצים הם בני המן  אם
בא שטרייכר האנטישמי הגדול והודה שגם הפושעים ראו 

העשרה הומתו בתליה, כפי שבקשה , המן את עצמם כבני
המן, מתוך מאות  לתלות את עשרת בניאסתר המלכה 

 ילדים שהיו להמן,
 

יש כאן יותר מזה, שגם הרשעים הנאצים בני דורנו  אבל
הבינו שהמלחמה עם העם היהודים זה לא רק מלחמה 

 גשמית אלא גם מלחמה רוחנית בכוחות עילאיים.  
 

, שהמלחמה היא בכל ומכל החזיתות גשמית ורוחנית, ולנו אין על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמים, עלינו להתחזק ללמדנו
 יתברךבאמת ובתמים בכל הכוח, ולא ניבהל מקשיים רוחניים וגשמיים כי כולם באים למטרה אחת "ניסיונות", ובעזרת ה' 

  של הצלחה רוחנית וגם גשמית אמן.ח במלחמה זו לבל לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה, אלא רק שמחה של סיפוק נצליח לנצ
 

 

 "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו"
 

ויאמר דוד מה יעשה לאיש אשר ית, "של דוד וגול בסיפור
והסיר חרפה מעל ישראל, כי מי  ,יכה את הפלשתי הלז

הפלשתי הערל הזה כי חרף מערכות אלוקים חיים, ויאמר 
 ".כה יעשה לאיש אשר יכנו :לו העם כדבר הזה לאמר

 

ככה את "קצת ", הזכיר לי כה יעשה לאיש" והסיום
המלך חפץ ביקרו, ואם נכונים  –" יעשה לאיש אשר

ר הדברים, ויש חיבור בין הלשונות, מה אם כן הקש
 ביניהם??

שבזכות המעשה טוב והמסירות נפש של דוד להגן  וייתכן
 זכה מרדכי היהודי משבט בנימין ועם ישראל על כבוד השם

שגם הוא נלחם למען כבוד ה' שלא ליהנות מסעודת אותו 
", וגם נגד כולם שצעקו עליו סעודת אחשוורושרשע "

  ".מדוע אינך משתחווה להמן כמצוות המלך"
 

שהיה משבט יהודה, )ויתכן  דוד וכוח זכותאת קיבל  ולכן
(, שיקבל כבוד מלכים מרדכי איש יהודישבגלל זה מכונה 

ככה "והמן יקח אותו בבגדי מלכות ויצעק ברחובות העיר 
 .המלך חפץ ביקרו - "יעשה לאיש אשר

 

, שאם נחייה במסירות נפש, אזי נזכה לכוחות של צדיקים מהדורות הקודמים, ולכן אל תתפתה ליצר שיטען לך ללמדנו
אחרי תקופה של לחימה ביצר הרע, די!! אין לך כוח יותר לסבול ואין לך יותר כוח להילחם, תנוח מהמלחמה ותתיר לך 

 י שתצבור כוח להילחם עוד תקופה ארוכה!!!קצת ליפול כי זה יהיה נפילה לצורך עליה וזה חשוב בכד
 

לך שהוא שקרן כי אתה לא צריך שום נפילה ושום מנוחה מהמלחמה אפילו לא לרגע, ואדרבא כמה שאתה נלחם יותר  דע
 -אש שלהבת יוקדת תהיה , כך שכוח לא יחסר לך, אלא כולך ככה אתה מקבל תוספת כוחות מצדיקי הדורות הקודמים

 המזבח לא תכבה". "אש תמיד תוקד על
 

 "יום כיפור כפורים" -"עד דלא ידע" 
 

זכור את אשר עשה לך עמלק ויזנב על הפסוק " רש"י כתב
חותך מילות וזורק כלפי מעלה, והדברים  ,מכת זנב -" בך

", חותך מכת זנב: "הרבינו בחיי ומבארצריכים ביאור, 
והיה  ,ואומר טול מה שבחרתמילה וזורק כלפי מעלה 

עושה זה מאותן חסרי כח הזנבות והחלושים שבהן מחמת 
 .פלטםעוונות שהיה הענן 

 

לנו שעמלק בא והכשיל את עם ישראל, בכך  להגיד
על ידי שהכשיל את  ,שהוריד מהברית קודש את הקדושה
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בני ישראל, ואחרי שהוריד את הקדושה הוא הפך את זה 
 .מברית קודש לטומאה

 

זרק את לריבונו של עולם, ואמר עכשיו שזה הוא  וככה
טמא ולא קדוש קח את זה, הנה הפכתי קדושה לטומאה, 
וככה הכעיס ביותר את ריבונו של עולם, לקחת ברית קודש 
ולהפוך אותו לטומאה מחרידה, לכן תמחה את זכר עמלק 

 מתחת השמים לא תשכח.
 

צדיק יקר  מיד עם צאת השבתבדבר, כי  והתעוררתי
הוא  בשבת זכורשביקרים, מודיע לי שהוא השבת הזאת 

זה מחיית עמלק הכי דעו לכם שניצח את העמלק שבתוכו, ו
 וזה ,"לא תשכח - תמחה", הקיימת בדורנו מושלמת

עד דלא ידע בין ארור המן לברוך העניין של פורים, "

", וכי מה המטרה לטשטש את הגבולות בין טוב מרדכי
 לרע????

   

לומר לך, כל מהות מצוות מחיית עמלק ונכדו המן,  אלא
זה שהוא מטשטש לך את הגבולות בין טוב לרע, ועושה 
אותך שיכור, לכן ממחישים זאת בפורים עד דלא ידע, כן 

  .כי אתה שיכור, לא שפוי
 

ואל תתבלבל בין הטוב לרע,  ,כל השנה תהיה שפוי אבל
, ברוךבין היצר הטוב שאוסר לך ומגביל אותך, אבל הוא 

הוא לטובתך באמת, לבין היצר הרע שמחייך אליך, כי 
מאיר פנים אליך, קח תהנה בלי גבולות, שמח בחור אין ו

מבקש להכשיל אותך, ואחר כך הוא  ארורמחר, אבל הוא 
מנובל , ממש ליך, ועוד מבצע את העונש נגדךעמקטרג 

 ארור.
 

שלו להכשיל אותך זה על ידי "אשר קרך בדרך" קירר אותך, כן תעשה מצוות תתפלל אבל יבש בלי התלהבות,  והדרך
בקרירות, בלי אש שלהבת, ואז הוא מדליק אותך באש של תאווה כי אתה כבוי מאש של קדושה כי הוא קירר אותך, ואז 

 זה אש בוערת לעבירה, אש !!!! !!נופלים ברשתו וצועקים, אי אפשר לצאת
  

כל מצוה להבה, כל לימוד ואש,  תהיה כל תפילהחובה שבקדושה, לכן  נו, כי "אשר קרך" התקרראשמים אנחנו אבל
 תורה אש יוקדת, אז אין מקום לאש של היצר, רק חיזקו ואמצו.

 

 ובראות המן את מרדכי עומד בשער המלך
 

מספרת שהמן היה עבד של מרדכי, מגילה טו'  הגמרא
ובשעה שראה המן את מרדכי יושב בשער המלך אמר כל 

כי מרדכי הראה לו שטר מכירה שהמן  ,לי שווהזה איננו 
 והגמראעבד שלו וכל עושרו של המן שייך למרדכי, 

מוסיפה שבשעה שהמן הלך להרכיב את מרדכי על הסוס 
כי להמן: רשע! עבד שקנה נכסים דבבגדי מלכות, אמר מר

  ??עבד למי, ונכסים למי? -
 

? ומדוע היה ?אם כך, הרי כל מה שקנה עבד קנה רבו אז
ויאמר המלך להמן מרדכי דואג ומתענה וצועק, הרי כתוב "
" ואם המן בעיניךהכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב 

העבד קנה את עם ישראל מאחשוורוש, כל מה שקנה עבד 
קנה רבו ממילא כל היהודים שייכים למרדכי, וגם טבעת 

 ? ??לבטל את הגזרה מכוח המשפט והחוקהיה ל והמלך, ויכ
 

שבגלל זה רצה המן להרוג את מרדכי, כי כך אין לו  ויתכן
ג את כל עם אדון, אבל היות ויש יורשים לכן החליט להרו

ישראל, אבל שוב היות וכל זה בא מכוח מתנה שהמן קיבל 
לבטל זאת מכוח בעלותו על היה ל ומהמלך אז מרדכי יכ

 ?המן העבד שלו?
 

למה מרדכי התגרה בהמן, ומה הוויכוח והדו שיח הזה  וגם
ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע " 

ה להמן(: ויהי אתה עובר את מצות המלך )שאינך משתחוו
באמרם אליו יום ויום ולא שמע אליהם ויגידו להמן לראות 

 ??"היעמדו דברי מרדכי כי הגיד להם אשר הוא יהודי
 

אומרת שלא אומרים הלל בפורים  מגילה יד'הגמרא  והנה
כי אנחנו עבדים לאחשוורוש, אבל בפסח אומרים כי היינו 
רק עבדי השם, ולפי זה, גם אם המן היה עבד למרדכי, הרי 
כל עם ישראל כולל מרדכי היו עבדי אחשוורוש ואין 

למרדכי כוח לטעון למלך על המן שהוא עבדו, כי המלך 
 .אדון ובעליםיה יהורצוני שהמן  ,יטען כולכם עבדי

 

שהמלך נתן להמן לשלוט על עם  קודםבהתחלה עוד  ואולי
הראה את השטר להמן בכדי להודיע לו ישראל, מרדכי 

שלמרות שאתה המן דורש שישתחוו לך כעבודה זרה אבל 
היות ואני מרדכי האדון שלך, לכן אני לא מסכים לכך, ואין 

זרה של אדם אוסר דבר שאינו שלו, ואין חלות בעבודה 
המן, וככה רצה מרדכי למנוע עבודה זרה מעבדו ולמנוע 

 עבודה זרה מרבים.
 

מרדכי ידע שהמן הוא רשע, ומזרע עמלק שמתכנן  וגם
לגדול ולהשמיד את היהודים, לכן מרדכי הקדים את 
גזירת המן בצעדים משלו,  שהנה המן עשה עצמו לעבודה 

ות כן, הרי העז לעש זרה ודרש שכולם ישתחוו לו, ואיך אכן
  .יש מלך מעליו

 

המן סבר ובעצם הוכיח שהאמונה ובמקרה שלו זה  אלא
היה אמונה שהוא עבודה זרה, יותר חזקה ממלכות 
אחשוורוש, שהאמונה לא כפופה למלכות, בא מרדכי 
והשתמש באותו כוח, זה מול זה, וטען אני בא בכוח 
האמונה האמתית שאני יהודי ואני עבד של בורא עולם, 
ולא כפוף לחוקי מלכות אחשוורוש כי האמונה מעל 

 העבדות למלך.
 

אם אני בגלל האמונה לא כפוף למלך כי גם אתה  וממילא
מסכים לכך, אז אני לא עבד של המלך, רק עבד של בורא 

" ואתה שלי כל מה שקנה עבד קנה רבועולם, וממילא "
שלי הוא, וגם המלך הגוי יסכים לכך כי גם  - וכל מה ששלך

לשיטתך המן כך זה עובד, ולכן עבדי המלך נהנו מהוויכוח 
המעניין ורצו לראות אם אכן יעמדו ויצדקו דברי מרדכי 

 .אשר הוא יהודי"שהגיד להם "
 

 המשך- בדרך אחרת
 

שמרדכי הסכים  מט' ויאמר שמואלבספר , ראיתי אגב
בזמנו לקנות את המן לעבד תמורת אוכל, ולא נתן לו למות 

בבקשה מרעב כמצוות מחיית עמלק, כי המן פנה אליו 

, ולכן עפ"י המדרש  –" הגדול והנכבד תן לי לחם 'בעבור ה"
 ם"דברי הרמבוכיצא הוא מגדר עמלק שמצווה להשמידו 

מצוות והשלימו  'שבני עמלק שקבלו על עצמם ז ד(' )מלכים ו
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שסבר   א"מרן החזור ובאכו ,עם ישראל אין נלחמים איתם
קא בעושה ות עמלק היא דוים שכל מצות מחי"הרמב

 מעשה עמלק. 
 

זה, ייתכן שמרדכי רצה לחזיר את המן בתשובה,  ולפי
ולהזכיר לו שלא הרגו במצוות מחיית עמלק רק בגלל 

הנכבד, ה' הגדול ושהמן התנהג כיהודי שבזמנו האמין ב
וכך חשב מרדכי שיעלה בלבו של המן להפסיק את העבודה 

 זרה שעשה מעצמו.
 

הללו שמרדכי רצה שבנס שיהיה בסוף יגידו הלל " ויתכן
", ולא עבדי אחשוורוש, לכן נלחם להוכיח עבדי השם

שהוא עבד השם ולא של המלך, אבל ועם ישראל לא שמעו 
בקולו והלכו לסעודת אחשוורוש זה הוכיח שהם עבדיו ולא 

 עבדי השם הנשמעים לרבותם ולהזהרת הרבנים.  
 

מכוח  כל לבטל את גזירת המןויאולי ידע שויתכן  ומרדכי
יעזור,  באופן שבטוח לפעול, אבל הוא רצה בעלותו על המן

שכל עם ישראל יחזור בתשובה על שלא שמעו לקול 
, ולהחזיר אותם ה'הרבנים והפכו לעבדי המלך ולא עבדי 

, לכן גזר עליהם צום בפסח, שיקיימו דברי ה'להיות עבדי 
מופיע כו ,ו, ויבטלו דעתם לגמרי לדבריחכמים נגד דעתם

עליהם מרדכי היהודי ואסתר  כאשר קיים"בסוף המגילה 
המלכה וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצמות 

 ולא עבדי המלך. ה', וכך חזרו להיות עבדי "וזעקתם
 

אמונת חכמים מושלמת וציות מוחלט לדברי  וכשיש
החכמים, זוכים ומקבלים את התורה באהבה, ככתוב 

אפילו ", ואכן חזרו באמת להיות עבדי השם קיימו וקיבלו"
תחת מלכות אחשוורוש, ובאמת הם היו ראויים לומר הלל 
בפורים, אבל אחשוורוש רצה למנוע זאת, כי זה פגיעה 

  .בכבודו שאומרים הלל כאילו מצהירים שהם לא עבדיו
 

כביכול בלי קשר לסיפור  כתובבסוף המגילה פתאום  לכן
 מה הקשר?? וכי שאחשוורוש הטיל מסים על הארץ, הנס 

 

על ידי המיסים להזכיר ליהודים אחשוורוש רצה  אלא
ולכן לא  !!נקודה ,אתם כפופים למלכותי, דרך הכסף

אומרים הלל, או בכדי לא לפגוע בו, או כי באמת המסים 
גרמו לאובדן האמונה שהם עבדי השם אצל חלק לפחות, 

 ".     ורצוי לרוב אחיוכמו שכתוב "
 

ורבותי, דווקא עכשיו בימינו חובה עלינו להיות עבדי השם, כפופים לדעת רבותינו בכפיפות קומה לגמרי, "ועשית  מורי
ככל אשר יורך" גם כשאומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, וכך נוכל להינצל מגזרות קשות ואכזריות, של 

 "קיימו וקיבלו" פורים כשר ושמח צדיקים וידידים.המן הרשע בן דורנו, ונזכה לקבל באהבה את התורה 
 

 ותעמד בחצר בית המלך הפנימית
 

כיון שהגיעה לבית אמר רבי לוי: כט' א' יומא  בגמרא
קלי קלי למה "נסתלקה הימנה שכינה, אמרה  -הצלמים 

, שמא אתה דן על שוגג כמזיד ועל אונס כרצון, כי "עזבתני
 ?אני מאונס נכנסת לבית המלך להציל את עם ישראל?

 

הצילה ", שנאמר "כלב"שמא על שקראתי לאחשוורוש  או
 . לכן חזרה וקראתו אריה."מחרב נפשי מיד כלב יחידתי

 

מאצילות נפשה, כי הייתי בטוח שהיא תבכה  נדהמתיו
ותרגיש אבודה כי הסתלקה שכינה ממנה ורק תכבה 
ותדאג על שהיא נקרעת מעם ישראל ומבעלה מרדכי 
הצדיק, ונדבקת בגוי רשע היא וזרעה עד עולם, אבל לא זה 

אולי שמה שהטריד אותה ברגעים אלו, הטריד אותה, 
תקת מעם בגללו היא מתנלמרות שפגעה במלך הרשע 

קראה לו כלב בזלזול ומיד מתקנת היה אכפת לה שישראל ו
וקוראה לו אריה, לא פלא שזכתה ונקראת מגילה על שמה, 
שמה וזכרה ואצילות נפשה והמידות הטובות שלה טבועים 

 בנפש התנ"ך של העם היהודי הנצחי.
 

לי אישה צדיקה וקדושה בת קדושים ששמה גם  שחהו
ם יברך אותה, שפעם בליל שבת ששה אסתר מאשדוד

חלמה שהיא לבד בעולם, והיא התעוררה בפחד ובכתה 
ביראת שמים הטהורה שלה, איך זה יכול להיות, אני אף 
פעם לא לבד השם תמיד אתי, איזה יראת שמים טהורה, 
והרגשה מחרידה זו הרגישה אסתר המלכה, ותראו איזה 

המלכה של אסתר חיזוק וחשבון נפש היא עושה, זכותה 
 .ואמן תגן עלינו אמן

 

 שנה ושבע שנים ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים

: רבי עקיבא היה 'סימן ח 'אסתר רבה פרשה אבמדרש  כתוב
, אמר מה םיושב ודורש והצבור מתנמנם, בקש לעורר

?? ועשרים ומאה מדינה?ראתה אסתר שתמלוך על שבע 
 127יתה בת בתה של שרה שחייתה יא אסתר שהואלא תב

 . מדינות 127ותמלוך על  שנים
 

 127הבן שואל וכי זכות היא לאסתר למלוך על  וכאן
להציל היה כל רצונה  הרי?? לצדקת ? וכי זו זכותמדינות

הקריבה את עצמה לכך היא ו ,את עם ישראל מהרג ומביזה
עם מרדכי שלה קדושה החיי ואת משפחתה ואת המשך 

כדי רק והתמסרה מרצונה לאחשוורוש הרשע  ,היהודי
האם בכלל לצדקת כזו  ואם כןלהציל את עם ישראל, 

היא נגעלה  אדרבא  ??משנה כמה מדינות יש לה במלכותה
, וכפי שאמרה, החשיבה זאת לאבדוןוהיא  ,ממלכות זו

 "???וכאשר אבדתי אבדתי"
 

לבאר, שאסתר הצדקת הייתה שבורה ואומללה  ראהונ
שנלקחה לבית אחשוורוש, שהרי היא כיחשה את כוחה 

ואכלה רק ירקות ומעט אוכל כדי שלא תילקח אל 
אחשוורורש, וכשנבחרה להיות מלכה זה ממש שבר את 

 127ליבה, אבל כשאמרו לה שהיא הפכה להיות מלכה על 
מדינות, המספר הזה כביכול צלצל לה בראש, וקלטה 
שבעצם המספר הזה כבר קיים!! והבינה שזה לא מקרה!!! 

", כי חיי שרהשנים, ועל שרה נכתב " 127שהרי שרה חיה 
מסרה את חייה להקמת עם ישראל, וזה חיזק אותה, 
שהיא לא אבודה!! ושזכות שרה אמנו מלווה אותה, אבל 

להציל את עם ישראל, כי זה  רק בתנאי שאכן תצליח
 כביכול המטרה המשותפת שלה עם שרה.

 

האמא הגדולה שרה אמנו שהפיצה תורה ואמונה  ובזכות
בכל מקום שהייתה, והקימה את עם ישראל במסירות נפש 

, זכה עם ישראל שאסתר המלכה קיבלה וכפי שיורחב בהמשך
ם, וכך היא השפיעה משליטתה גם כוח מלכות על כל העול

 )שזה כל העולם מהודו ועד כוש(,מדינות  127-ברוחניות על כל ה

שכל שנה של צדקות של שרה  הגדול במדרששכתוב  וכפי
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עד  ולכן ,השפיעה מלכות של מדינה אחת עבור אסתר
תהיה בכל מקום אפשרות להקים מקום תורה,  לימינו

" הודו ועד כושויוכל כל יהודי בכל מקום בעולם מ"

", לבל ידח ממנו נידחלהתחזק ולהתקרב לבורא עולם, "
, וכ"ש אנחנו שבתוך עמנו אנו יושבים לא נידחה חלילה

. אלא נגדיל תורה ונאדירה

שגם אנחנו במקום להתייאש ממצבים הנראים לנו "אבדון", נחפש את האור שבקצה המנהרה, ואת ההסתרה , ללמדנו
כבר אבותינו הקדושים הטמינו כוחות מיוחדים לכל מצב קשה, ואבותינו טמנו לנו שם שערי  שבתוך ההסתרה, כי

הצלחה, שערי תקווה, שערי התעלות ובנייה מתוך השפל, כמו שכתוב "התנערי מעפר קומי" וכן כתוב "מאשפות ירים 
עולם אל ייאוש, רק תקווה חזק ואמץ אביון", וזכור נזכור "אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה", רק חזק חזק ונתחזק, ל

 וקוה אל ה'.
 

 קיימו וקבלו
  

שעם ישראל קבלו את התורה  שבת פח'בגמרא  כתוב
תורה  וקבלששם קבלת התורה בהר סיני בשונה מבאהבה, 

 כפה עליהם הר כגיגית.הקב"ה מתוך כפייה, ש
 

 הדברים את יהושע ויכתב" בסוף נביא יהושע כתוב והנה
שרק אז כתב  :רש"יכתב ו "אלקים תורת בספר האלה

וימת פסוקים האחרונים של ספר תורה, מ" 8יהושע את ה
יהושע כתבם ולא  למהקשה ו ," עד סוף התורהשם משה

 ??משה
  

כי משה לא יכול לכתוב על עצמו שהוא היא  התשובהו
, מלכתוב אותםהתעכב שנים רבות מת, ומצד שני יהושע 

עליו וגם היה לתרום חלקו בתורה,  לולמרות שבער 
להזדרז ולהשלים את ספר התורה מיד עם פטירת משה, 
שלא יהיה ספר תורה חסר, בכל זאת יהושע המתין לסוף 

 ., שרק אז השלים את ספר התורהחייו

כי אז הוא גרם ופעל שעם ישראל יקבלו את , לכך והסיבה
הציע הוא כי לפני מותו התורה  מתוך אהבה ורצון אמתי, 

הוא ומשפחתו רק יעזבו את התורה ואת דרך ה', ושלהם 
וקיבלו עליהם בתוקף יבחרו בתורה, ועם ישראל התנגד 

 שהם בוחרים בתורה ובקדוש ברוך הוא.
 

מתוך התחדשות בשלימות השלמת ספר התורה היה  וזה
, ולכן היה שווה ליהושע להמתין קבלת התורה באהבה

 .שנים לסיום כתיבת ספר התורהכמה 
 

לפי זה צריך עיון מה התחדש בקבלת התורה מאהבה  רק
?? הרי כבר קיבלו אותה באהבה בימי אחשוורושבימי 

הם קיבלוה  שבימי מרדכי ואסתרנראה ו יהושע???
יהושע קיבלוה רק ואילו כאן אצל  ומתוך שמחה, באהבה

, ואינו חסר את המתוך שמחה, אבל היה מתוך אהבה ורצון
 .דומה תורה מתוך שמחה לתורה בלי שמחה

 

קבלת שאין דומה קבלת התורה מתוך יראה לקבלה מתוך אהבה, ולא דומה מתוך אהבה למתוך שמחה, כי  ללמדנו
התורה המשולש ביראה ואהבה ושמחה, החוט המשולש לא במהרה יינתק, ובקשר אמיץ זה נתחזק לעבוד את בורא עולם 

ל קבלת התורה תאיר לנו בימים הקשים והעצובים כי אור התורה ושמחת התורה ושמחה ש בהתחדשות כל שנה ושנה,
 עזרת ה' נזכה לשמחה של תורה ומצווה כל חיינו אמן ואמן.ביאיר לנו את החשיכה, ו

 

 תחפושות בפורים, למה????
   

וישמע הכנעני ישב הנגב כי " חוקתבפרשת בתורה  כתוב
, "וילחם בישראל וישב ממנו שבי בא ישראל דרך האתרים

 עמלקים באו ואז הנגב, ליד עבר ישראל שעם רש"י וכתב
 והעמלקים ישראל, עם להילחם לכנענים מחופשים

 .שבי לשבות הצליחו
 

 נכנסו לא נלחמו, הריהעמלקים למה השאלה  נשאלתו
הצליחו לשבות שבי מישראל ??? וכן  למה וגם ??שם דרך

 איתם התחיל שעמלק מה את ניצלו לאהיהודים למה 
 ??עמלק ואדום כל את להשמיד

 

 מקום ליד עבר ישראל ועם שהיות לתרץ ונראה
 דרךרש"י " שכתב וכמו בו עבירה, עשו שהמרגלים

 ויעלו" שנאמר המרגלים בה שהלכו הנגב דרך - "האתרים
 זה מקום היו, לכן רשעים הליכתם והיות ומתחילת ",בנגב

 ניזוק ששבו ממנו ישראל עם ואכן, ישראלל לרעה מזומן
  .אחת שפחה

 

עם  היו ובעצם ככשרים עצמם הציגו והמרגלים והיות
 באו העמלקים לכן ,רשעים וודאי בסוףו נגיעות אישיות

עמלק,  שזה להם גילה לא עולם ובורא לכנענים מחופשים
 .ואדום עמלק את להשמיד המשיכו עם ישראל לא ולכן

 

שהראשונים שהתחפשו זה לא אנחנו  אנוכן רואים  ואם
!!! וכל התחפושת שלהם שהצליחה היהודים, אלא עמלק

 .זה רק בגלל העבירות שלנו
 

אנחנו מתחפשים בפורים, לשבור את ההתחפשות של  לכן
עמלק, ואנחנו מראים לבורא עולם אנחנו כבר מכירים את 
דרכי היצר הרע ועמלק, שהוא מתחפש ומציג את הרע 

  .והטמא לטהור
 

כי אנחנו נשתמש גם אנחנו מתחפשים לשונה מאתנו,  הנה
בכוח היצר ונילחם בכליו נגדו, אבל הפעם הקב"ה גלה לנו 
 את הטעיות שלנו שלא נטעה ונפסיד אלא רק נתקן ונתעלה.

, מהם לברוח או הטומאה מקומות את לטהר דחוף עלינו עבירה, ולכן עברו שבו מקום של גדולה השפעה מזה מה ונלמד
סכנה ממשית גם לצדיקים גמורים, הנה עם ישראל דור הנכנסים לארץ ישראל, בכל זאת מקום כזה השפיע עליהם  זה

 .לרעה ופגע בהם, ולכן גם מכשירים שהם מקום טומאה משפיעים לרעה גם על צדיק וקדוש, אז ברח ממכשירים אלו
 

ולקדושה בלי אפשרות לחזור ולהשתמש בהם לטומאה ולרעה חלילה, והיות וקשה מאוד קדשם שישמשו רק לטובה  או
להפוך מקום טומאה או מכשיר טומאה למקום שמפיץ רק קדושה ונעול לטומאה, אזי ברח ממקום וממכשיר כזה, ואם 

ח מלא, בעניין בכל זאת בחרת להפוך את המקום והמכשיר להפיץ קדושה, שתף את רבך ואשתך בשקיפות מלאה ובפיקו
 הטובות. שלא תלך לאיבוד עם כל הכוונות
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 בסוף בא המן –רחמנות על אגג 
 

העמים לא תחוס עינך כל ואכלת את " בתורה כתוב
 ייתכן ",עליהם ולא תעבד את אלהיהם כי מוקש הוא לך

שיש כאן כמה מצבים, המצב הראשון והנכון הוא לאכול 
את כל גויי הארץ להורגם ולהשמידם את הגויים, דהיינו 

כמו שאוכלים בשר ולא חושבים אני אוכל בעל  ,בתאבון רב
אשר ה' אלוקיך ואולי לכן כתוב "אוי רחמנות!!!  ,חיים

", שבין במידת הרחמים ובין במידת הדין יש לך נותן לך
  מצווה לעשות זאת.

 

מי שלא פועל כדרישת בורא עולם ומרחם על הגויים  אבל
תורה, זה גורם שנעבוד שזה מצב שני מצב האסור על פי ה

-ולא תעבוד את"את אלוהיהם, כפי המשך הפסוק 
 ".מוקש הוא לך-אלוהיהם, כי

 

הרחמנות נגד דרישת בורא עולם תפיל אותנו לגמרי  כי
 לנויגרמו מדרך התורה, ובסוף הגויים שריחמנו עליהם 

הם יהפכו לנו ולאחר מכן  ,אליהם ולהתחבר להתקלקל
 למוקשים ומחבלים ויהרסו אותנו.

 

 הילדים הקטנים של עמלק, ועל שאול ריחם על אגג הנה
ובסוף המן בא להשמיד את כל בסוף הפסיד את המלוכה, 

 עם ישראל.

עלינו לכבוש את הרגש שלנו מפני ציווי הבורא כמו  אלא
רחמיו  כשהלך לשחוט את בנו  שאברהם אבינו כבש את
 יחידו בציווי בורא עולם.

 

הדברים שאם רגשי רחמנות על בנו פעלו באותו  ונראים
רגע על אברהם הוא היה שוחט במהירות עצומה את בנו 

 .כמה שיותר מהר הסבל והקושי הזהבכדי לגמור עם 
 

נראה שעשה הכל בשיא המתינות כי אכן כבש את  אבל
עילאית בכדי לעשות בלב שלם את רצונו של רחמיו בגבורה 

רש ובורא עולם, וכפי שהרחבתי בפרשת העקידה, וככה ד
 מאתנו הבורא להרוג את גויי הארץ בלי רגש כלל.

 

שאומרים על יעקב אבינו שכשסוף סוף פגש את בנו  וכפי
האהוב יוסף, באותו רגע אמר קריעת שמע, כי רצה שאת 

ורא עולם, זה גבורה כל אהבתו העזה לבנו להקדיש לב
 היא תעצומת נפש!! עילאית!! זו

 

עלינו לקיים את מצוות הבורא בשלימות מלאה,  כך
 באמונה ובלב מאמין ובלב שלם ומסור כולו לבורא.

 

בכל שעת ניסיון, נכבה , שאנחנו חייבים להתמסר לבורא עולם בכל הרגש, ולכן את היצר הבוער מטבעו ברחוב או ללמדנו
לחלוטין בכל הכוח, לא רק שלא נחטא אלא נכבה לחלוטין לא נשאיר אפילו גחלים ולא ניצוצות, כיבוי מוחלט חובה!!!! 
 ואיך נכבה על ידי אש חילופית וחיובית, אש של אהבה לבורא עולם, "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" אמן ואמן.

 

 ויבוא עמלק – רא אלוקיםתה עייף ויגע ולא יא
 

קירר את אלו שהיו עייפים מגלות ושעבוד מצרים  עמלק
ושפחדו בים סוף מהגלים של הים, כך כותב התרגום יונתן 

 בן עוזיאל.
 

מה עוצמת דבריו, שהרי כשנה היה להם חופש  ותבינו
משעבוד מצרים, ואדרבא הם נהנו לראות את המצרים 
סובלים מהמכות, וכשיצאו יצאו ביד רמה, מתוך עוצמה 
ולא בריחה מתוך לחץ ופחד, אז על איזה עייפות מדברים 

 כאן??? 
 

 הריעייפים מהמרדף של פרעה אחריהם לים סוף, , ואולי
ישועת השם, וראתה שפחה על הים מה סוף סוף ראו את 

 שלא ראה יחזקאל בן הבוזי, אז למה יש בהם עייפות???
 

חששו מהגלים, הרי עליהם לרקוד ולשיר מעוצמת  ולמה
הנס?? כי אם בורא עולם רצה להרוג אותם אז לא היה 

 קורע להם את הים
 

כפי שראינו שעם ישראל לא נרגע עד שראו את  לאא
ם, כי אכן היו חלק מעם ישראל מצרים מת על שפת הי

חלשים באמונה, וכשהיו בתוך הים וראו ניסים, וראו 
שניקר  ק, בכל זאת בליבם היה חיידזה קלי ואנווהוואמרו 

  ??אולי כולם צדיקים ואני לא
 

עוד רגע אני יחטא ובורא ושמא  ??כרגע אני לא צדיק ואולי
שהוא ואותו אדם לא יחשוב שזה בגלל ?? עולם יטביע אותי

חלש בביטחון בבורא עולם, אלא הוא יטען אדרבא אני 
 צדיק מפחד תמיד מעבירות!!

 

זה שקר, אדם זה נגוע בחוסר ביטחון בבורא עולם  אבל
וגם בעצמו, ועליו לדעת בחתונה שמח ושכח מהחובות, את 
הדאגה תשאיר לאחרי השמחה, וכן בקריעת ים סוף בשיא 

עולם ותמשיך  הנס הגדול שמח ותתפעל מגדלות בורא
  !!להצביע זה קלי

 

ראשך בורח הצידה לפחדים??? כי אתה באמת חסר  למה
 תוליהנובביטחון בבורא עולם לכן אתה לא יכול לשמוח 

 ולהתחזק מהנס.
 

שחלש בביטחון, דווקא אדם כזה השתלטו עליו  ואדם
עמלק, כי הוא חסר עמוד שדרה, לא נהנה ולא התחזק 

רח"ל, כי הוא היה תשוש מהנס, ולכן קרס בפני עמלק 
מפחדים מה יהיה אולי אחטא, לא היה רגע אחד מחוזק 

 בחיובי באהבת השם, ובשמחה.
 

לביץ זצ"ל, שלמד אמזכיר לי סיפור על רבי חיים שמו וזה
בחדרו במלחמה כשעפו פגזים בירושלים, ובני ביתו 

ו לפניו לרדת למקלט, אבל הוא בביטחון אמר אני נהתחנ
כאשר בנינים ליד נפגעו, אזי בלי שירצה  לומד וזה מגן, אבל

 הרימו אותו בכוח והורידו אותו למקלט
 

כשפינו אותו פגז פיצץ את החדר בו למד!!!  הם באו  ומיד
 לרב ואמרו לו הנה הרב רואה הצלנו אותך ממות.

 

עליהם רבי חיים, אתם מזיקים שברתם לי את הבית  צעק
לא היה נופל אם לא הייתם לוקחים אותי מהחדר שום פגז 

 שם.

, וכך עלינו לבטוח בבורא זה ביטחון אמתי של כוח התורה, לא גאווה אלא אמונה ובטחון, זכותו יגן עלינו
עולם, ולהאמין בכוח התורה והמצוות שלנו, כי זה לא אנחנו זה כוח עליון שנטע בורא עולם בתפילות 

 .ואמן אמן המצוות, ובעזרת ה' נראה ניסים ונפלאותובלימוד התורה ובקיום 
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 מלחמת עמלק מדור דור
 

לאחר שנירש היא רק שמצוות ביכורים  עלכתב רש"י 
דהיינו גם לאחר חלוקת הארץ,  את הארץ ונישב בה כראוי,

 שנה.  14שהכל יחד לקח 
 

", שבורא עולם רוצה למנוע העקידהלכך כתב " והסיבה
כוחי ועוצם ידי עשה לי מאתנו את המחשבה הפסולה של "

 .את החיל הזה"
 

כאשר אדם מרגיש מבוסס ומסודר בארץ ישראל,  כי
ת ניסי ה' שהביאו אותו לארץ ישראל מסוגל הוא לשכוח א

ושעזר לו להסתדר בה כראוי, ויתלה זאת בכישרונותיו, 
", שאתה מארצךציווה בורא עולם לתת ביכורים " לכן

סבור שזה שלך, ולא כן הדבר אלא עליך לזכור "ה' אלוקיך 
נותן לך", ועל ידי פעולה מוחשית של ביכורים אתה ממחיש 

"הוא הנותן עולם, ומאתו הכל, ולך היטב שהכל של בורא 
 לך כוח לעשות חיל".

 

שנקראים  ביכוריםנראה שאפשר להסביר מדוע  ולפי
שגם הוא  מכינים כראוי את המלחמה בעמלק ראשית

, כי עמלק ענינו ראשית גויים עמלקנקרא ראשית ככתוב 
" בעיקר למי שיש לו אשר קרך בדרךקרירות באמונה, "

תבאר נרא עולם, וכפי שחיסרון בביטחון בהשגחת בו
 .באריכות

 

הביכורים שנותנים מראשית הפירות, כאשר עדיין  ולכן
אין לי מושג האם יהיו לי פירות נוספים ואיכותיים כמו 

עיקר מטרת מצוות הביכורים  ואכןפירות הביכורים, 
כדברי המפרשים זה להחדיר בנו את האמונה בהשגחת 

 הכוח של עמלק., זה הכוח שלנו נגד בורא עולם עלינו
 

והיה " - קבדברי הפסו זה חלק מהכוונה בדרך דרש, ואולי
בהניח לך ה' אלוקיך מכל אויביך מסביב בארץ אשר ה' 

", תמחה את זכר עמלק -אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה 
דהיינו כאשר נכניע את כל היצרים, ואת המחשבות 
הפסולות, וגם נכיר שכל רכושנו זה לא כוחי ועוצם ידי, 

נו בטובו, ככה באמונה ובביטחון בבורא אלא שה' נתן ל
עולם תוכל להכניע את זכר עמלק, שיפסיק לקרר אותנו 

 מעבודת ה', וננצח אותו אמן ואמן.  
 

שלנו זה לא אנחנו אלא הוא,  , וכל ההצלחהנאמין באמונה מוחלטת שהקב"ה משגיח עלינו ומנהל אותנו לגמריכאשר  כי
נהיה עבדי ה' אמתיים, וכך נזכה להגיע לאש שלהבת קודש ולא נחיה בקרירות , אז ולא נהיה בגדר "וישמן ישורון ויבעט"

בעבודת ה', ודע לך שבעת התמסרות מוחלטת לבורא עולם, אזי אתה באמת עבד ה', ולכן אין לך מה לדאוג כי כל מה 
שנהיה באמת עבדי ה' ולא רק כשנחמד לנו ונעים לנו, עבד ה' אמתי!! ובעזרת ה' נזכה לניסים  שקנה עבד קנה רבו, אבל

 גלויים בקרוב ממש אמן ואמן.
 

 איש צר ואויב
 

המלכה אחרי צומות ותפילות שלה ושל עם  אסתר
ישראל, באה למלך הזמין אותו ואת המן לסעודה פעמיים 

יום, ורק ביום השני כשהמן הגיע לסעודה אבל יום אחרי 
, ששפכה עליו מלא במי שופכין מהדלי  ומסריחת בתו ממו

סוף סוף הבינה שהוא התחיל ליפול ומזלו ירד, ואכן ביום 
איש צר ואויב אותו כשאמרה " ריסקההשני היא כביכול 

 ."המן הרע הזה
 

ה היזה עם המלך והמן שעשתה המסיבה  ,יום קודם אבל
 , ושיא גאוותו ובזה הוא התפאר לכלשיא הפסגה להמן

 !!!היא עוד עזרה לכךהפלא הוא שומכריו, 
 

, הרי מי החליט לא היה לה קצה חוט מה הלאה ועדיין
שההסתה שלה נגד המן תכריע את הכף לטובתה?? הרי 

כפי שאחשוורוש  שהריאולי המלך יעדיף את המן מולה??? 
אבל בסוף  הרג את ושתי הוא מסוגל גם להרוג אותה???

 ושימו לב לנס הגדול!!!!, הכל השתלב נפלא בנס הגדול
 

" ואחרי איש צר ואויב המןאחרי שאסתר אמרה " הרי
" אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד נמכרנוכי שאמרה "

המלך שמע ויצא בכעסו ממשתה היין, והנה אחרי שהוא 
חוזר הוא רואה את המן נפל על המטה אשר אסתר עליה, 

 עמי המלכה את לכבוש הגםוהמלך מגיב בכעס ואומר: "
 ".חפו המן ופני המלך מפי יצא הדבר בבית!!!!

 

פלא עצום, וכי מה חשב המלך, אחרי שאסתר אומרת  וזה
שהמן הוא האיש הרע ביותר שיש ביקום, שהוא רוצח 

לכבוש המונים!!! האם יש סיכוי שיהיה חיבור בניהם של "
 .בילקוט שמעונימוזכר ובעצם תמיהה זו ראיתי  "??? את המלכה

 

, שכאשר במדרש ילקוט שמעונינראה כפי שכתוב  אלא
היא אמרה איש צר ואויב היא הצביעה על המלך, ובא 

, וייתכן מלאך ודחף את ידה שתצביע לכיוון של המן
והיה מבולבל האם היא  הבחין בשינוי אחשוורושש

 .מאשימה אותו או את המן
  

כשראה שהמן נדחף על המיטה של אסתר הוא  ולכן
לקלוט שאולי אסתר היא נגדו ולא נגד המן, ולכן  התחיל 

המן מתקרב לאסתר ומתחנן על נפשו, כי השנאה שלה היא 
 .המלך –בעיקר נגדו 

 

כשחרבונא אמר הזכיר שהמן גם מנסה להרוג את  ולכן
מרדכי שדיבר טוב על המלך, המלך קלט שהמן הוא הרע 

 נגדו ולכן החליט להמיתו.בוודאי והוא 
 

, שבעצם המן למרות שנבהל עניין למתקיש כאן עוד  אבל
" עדיין לא חפו פניו, איש צר ואויבמהמשפט "מאוד מאוד 

שכנע את יצליח להוא יש עוד מקום שחשב שו יתכןכי 
המלך שכל כוונתו בגזירה להרוג את שונאי המלך ואת 

 .האנשים שלא תורמים לחברה ולמדינה
 

המדרשים כדברי המלך בגינה לא נרגע והתרגז יותר, ו אבל
  כביכול בציווי המן, ושמלאכים חתכו עצים בגינת

 

שבא להשתלט על המלכה  נאשםהמן  ,כשהמלך חזר וגם
פניו ונסתמו טענותיו, כי על זה כבר חפו בבית המלך, אז 

קטרוגו של חרבונא בגלל אין לו תירוצים והסברים, ובנוסף 
נסתמו  ממוות, המלך שהציל אתמתנקם במרדכי המן ש

 לגמרי טענותיו. 
 

שום פעולה מעשית שעשתה לא היה בכמעט כן, הנס  ואם
הגם לכבוש דחיפת המלאך ופרשנות המלך "אסתר, רק ב

 ".את המלכה
 

ומה יהיה , ככה זה בחיינו, לפעמים למרות התפילות והצומות והחיזוקים נראה שהכל נגדנו ולרעתנוזה ללמדנו, ש וכל
ונזכה הלוואי  ,אבל בסוף מתגלה שהכל לטובה ממשבמהלכים!!!! יותר גרוע!! ואני עוד מזיק לעצמי עוד נהיה הרי 

 .והכל יתברר לטובה נבטחאבל באמונה בך " קלי קלי למה עזבתניכוחותנו, "וכלו  תנולישועת השם מהר כי חולשה אחז
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 כרצונם בשנאיהם ויעשו ואבדן והרג חרב מכת איביהם בכל היהודים ויכו
 

בלילה בעת קריאת המגילה התפעלתי רבות, שהרי  היום
כתוב מפורש שיהודים הכו והרגו ועשו בכל שונאיהם 
כרצונם, ואם כן הייתי חושב שהרגו חצי מהגויים, כי רוב 

 הגויים הם שונאי ישראל?? 
 

כמה אחוז צא החוצה ושאל יהודי תן מספר משוער  הרי
מהעולם שונא אותנו, הוא ינקוט בעשרות רבות של 

 .9אחוז פסיק  99אחוזים אם לא 
 

כן פלא עצום הוא שמספר ההורגים שבא למלך היה  ואם
אלף, הלוא היום שעדיין גזירת הרג וחרב על כל  75רק 

היהודים בכל המדינות יש לנו לפחות מיליוני שונאים ממש 
ה שהמספר בימי מרדכי של שמשתוקקים להשמידנו, איך ז

 אלף???   75היה רק  כל אויביהם""
 

מצבנו היום גרוע יותר מזמן המגילה???? האם  האם
 היו לנו יותר שונאים מזמן המגילה???  בתקופת השואה 

 

נקהלו ועמד על יש לתמוה, למה כתוב שהיהודים " וגם
" הרי נפל פחדם על כל הגויים, ורבים מהגויים נפשם

מפחד היהודים, אז איזה עוד סכנה היה ליהודים התגיירו 
", איזה עוד להקהל ולעמוד על נפשםשהיה להם צורך "

המלך קבע  הריסכנת חיים מוחשית הייתה להם?? 
שהיהודים יכולים להרוג את שונאיהם, ולכאורה היה 

 אסור לגויים לקום ולהילחם נגד היהודים??

הייתה להם מלחמה, כי מותר לאדם להתגונן  ואם
כשבאים להורגו, אם כן מדוע ליהודים קודם ביטול הגזרה 
היה פחד, הרי גם להם היה מותר להתגונן ולהילחם על 

אלף, ואם  75, והיהודים בוודאי היו הרבה יותר מ חייהם 
 75כן בדרך הטבע היהודים היו מנצחים במספרם הרב את 

 אלף אויביהם????
 

נראה לתרץ, שכשהיה חוק להרוג יהודים רוב הגויים  לאא
שזה מיליארדים  שמחו ורצו להרוג יהודים על פי החוק, 

 ובדרך הטבע הם היו הורגים את כל היהודים רח"ל.
 

ברגע שהחוק היה שאסור להרוג יהודים, אם כן רוב  אבל
הגויים כשומרי חוק מיד הפסיקו מהתוכנית שלהם להרוג 

כבר לא חוקי, עד כדי כך שרבים מהגויים  יהודים, כי זה
אלף אנשים שהיו שונאי ישראל גדולים  75התגיירו, אבל 

מאוד, הם למרות החוק שאוסר להרוג יהודים, בכל זאת 
החוק לא דיבר אליהם, כי הם היו משולהבים באדיקות 
ומסירות נפש להרע לרצוח יהודים למרות שזה כבר לא 

 חוקי.
 

ים אלו, באו היהודים להילחם אנטישמים קיצוני ועל
אלף קנאים קיצוניים מסוכנים הם  75ולעמוד על נפשם, כי 

והם חדורי אש יוקדת של מאוד מאוד כי אין יראה לפניהם 
גדולה היא מאוד למרות מספרם סכנתם שנאה בוערת, לכן 

   הקטן לעומת היהודים.
 

אז גם המספר הקטן יחסית, עדיין הוא עוצמתי ורב משקל, ולכן נשתמש בנשק זה, וגם  שכשיש אש יוקדת, ללמדנו
אנחנו נהיה עם אש יוקדת לבורא עולם לעבודת השם, לתפילה באש יוקדת, וללימוד תורה באש יוקדת, וברחוב נלך באש 

 בעזרת השם גם נצליח אמן ואמן.יוקדת של קדושה, וכך אפילו מול ניסיונות רבים וקשים, באש קודש לוהטת זו נתמודד ו
 

 כפשוטו חשבהמלנקודה 
 

 אנשיםכשעדיין בשנה רגילה בקריאת המגילה  בערב
בצום, יש כאלו שמתעצבנים או שהם ממש על קוצים בגלל 
ההתעכבות המתארכת בפיצוצי ההמן כטוב לב הילדים 

 והמבוגרים שעדיין נותרו ילדים.
 

 לעצמי, רגע, יוחנן!!!! זו ההזדמנות שלך!!! חשבתיו
ברגעים אלו תתמסר בהנאה לכוון לקבלת אורות הפורים 
ואת קדושת הפורים, הרי הספרים הקדושים אומרים 

 שזמן השיא של שערי רחמים זה בזמן קריאת המגילה!!
 

אסור לדבר או להפסיד מילה מקריאת  על פי ההלכה והרי
המגילה ואין זמן לבקש בלב, ולהתייחד עם בורא עולם, 

במקום לקטר ולכעוס או להיות קצר רוח, נקבל זאת ו
 .שיש עיקובים בעת קריאת המגילהחסד ה' כ
 

ולקבל קדושת הפורים, תקדש בהננצל זמן זה ל בארואד
מצוות מהות שגם אנחנו ניקח חלק בעיקר  קבלות טובות

  ."קיימו וקבלו" -הפורים 
 

מניסיון זה נפלא יכול להעיד עלי שמים וארץ, ש ואני
, אורות של פורים מתוך שביותר, זה עולם מתוק מדב

 שנתחבר, של אורות הפורים שיא ושפעהמגילה ממש, 
 ."ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר"פסוק ב

 

מתוך סיפוק  נשמחאדרבא  ,ולרטון בלי תועלתבמקום לכעוס ום לסבול תנצלו כל רגע לחיובי, במקו אז
עתי שפורים זה ראש השנה לשמחה של מצווה ולכן אוי לנו להתחיל את ראש , ושמשל הצלחה והתעלות

רגע ורגע בשמחה של מצווה השנה של שמחה מתוך כעס וקוצר רוח וחוסר סבלנות, אלא נשמח כל 
 אמן ואמן. וקדושה שישפיע עלינו שפע קדושה ושמחה לכל ימות השנה

 

 של פורים  תיקונים
 

בבית,  דחוף נזקים לתקן חייב פורים הייתיימי הב דווקא
להיות במקום להתענג על שמחת חג וזה ממש לא נעים 

שעדיין אין כבפרט ו ,בבית קלקוליםבטרדה של  מוטרד
  .בימי חג שההוצאות מרובותבפרט ו !!בגשמיות שפע

 

לנצל זאת  ישולקטר,  במקום לסבולכאמור קודם  אבל
ולמדתי את המוסר השכל עצום,  השכל מוסרוללמוד מזה 

 לתקן, חייבים אם :אמרהש ,הצדקת אשתיהעצום מדברי 
 !!!את הזמן עד לשעת האפס לסחוב ולא ,מיד לתקןכדאי 

 

שהגיע בבהילות לתקן את מנעול דלת  הטכנאי ואכן
 בהרבה גדול נזק היה, מתעכבים הייתם אם אמרהכניסה, 

 שהגיע כביסה המכונת של טכנאיה וגם ,הבית לדלתיותר 
 שנגרמה החלודה את תראו אמר, קצת לפני החג בצום

.מלתקן התעכבתםהזנחתם וש בגללוכל זה , למכונה
 

 לנזק גורם בתיקון עיכוב כלכי , מידתכף ו עצמי את לתקן חייב אני גם, עצוםהשכל  מוסר מזה ולמדתי
 .רושם רע חלילה שישארובלי  נזקיםשישארו בלי  לתקנו אפשר תמיד שלא ולקלקולחמור יותר  נוסף



 בס"ד        

 חלק מהסכמות גדולי ישראל 
צירף חתימתו, לאחר שבוע שהספר היה אצלו   רבי חיים קנייבסקי שליט"אמרן שר התורה 

 

 



חידושים וחיזוקים עצומים "וטהר לבנו"   יכול להשתתף ולתרום הנצחה בספר הקדושביחד, גם אתה/ם 

 הדור מסכנות הדורשגדולי ישראל העידו שזה הצלת 
 

 התורם הנצחה הפרשה התורם הנצחה הפרשה
לרפואת הרב יפת בן מרים שליט"א ומרת  בראשית

 ברכה בת מרים תליט"א
הגאון רבי מאיר מוגרבי שליט"א 

ראש הישיבה הגדולה "כנסת 
 אשדוד-ישראל

   בחוקתי

   במדבר   נח

   נשא   לך לך

 לע"נ אברהם סנדוסי בן אסתר וירא
 

 ולהצלחת חתנו 
 ביטון ומשפחתוברוך 

רבי אליהו ביטון בר  –לע"נ  בהעלותך
 טז' סיוון תשס"א –חנה 

 הרבנית אסתר אלבז תחי'

 לע"נ אברהם ביטון בן עליה  חיי שרה
 ר"ח כסליו 

 ולהצלחת בנו 
 ברוך ביטון ומשפחתו

   שלח

ו'  –אבי מורי הרב שלום בן יצחק ריינר  תולדות
 כסליו התשע"א

   קרח 

   חקת   ויצא

הרב אברהם יצחק בן  –לע"נ  בלק   וישלח
 יט' תמוז –הרב דוד אלפער 

 הרב שלמה אלפער שליט"א

ש"ב: הרב שלמה  –לע"נ  פנחס   וישב
שמריהו זצ"ל בן הרב אהן צבי 

 כה' תמוז –נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

לע"נ הגאון הצדיק ראש הישיבה רבי  מקץ
 -  תחי'שמעון הכהן זצ"ל בן עישה עליזה 

 ה' טבת תשע"ד

ש"ב: הרב שלמה  –לע"נ  מטות 
שמריהו זצ"ל בן הרב אהן צבי 

 כה' תמוז –נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

לע"נ ידידי רבי יונה בן ר' דוד וחוה סולומון  ויגש
 זצ"ל 

 ז' טבת תשע"ד

   מסעי אשתו וילדיו

שמואל מלכא בן לע"נ ר'  דברים תלמיד חכם בעילום שם להצלחתו ולהצלחת משפחתו  ויחי
 ז"ל  חסיבהאליהו ו
ו' באב תש"ן  -נפטר ב

 .נ.צ.ב.ה.ת

 ונכדובנו 
 אמלכואדם ר' דניאל 

לע"נ ש"ב הרב יצחק בן הרב  ואתחנן   שמות

 יח' אב –שלום ריינר 

נכדו הרב שלמה פרידמן מונסי 

 ארה"ב

   עקב בעלום שם להצלחת התורם ולזיווג הגון  בקרוב לבנו  וארא

ש"ב: הרב שמריהו זונדל הכהן בר  –לע"נ  בא
 ח' שבט -הרב פייטל זעליג שר )שאער( 

 משפחת יאלס 
 נ.י ארה"ב

ש"ב: געלא רעכא  –ל"נ  ראה
אקרמן בת הרב שמריהו זונדל 

 ג' אלול -הכהן שר )שאער( 

 משפחת יאלס שליט"א
 נ.י   ארה"ב

 –בשלח 
 שבת שירה

   שופטים  

   כי תצא   יתרו

 משפחת גרניק ל' שבט –לע"נ צביה בת יעקב  משפטים
 מונסי

 ארה"ב

   כי תבוא

   נצבים   תרומה

   וילך   תצוה

חיה פראדל בת הרב  –לע"נ  האזינו   כי תשא
 יח' תשרי –אברהם יעקב ע"ה 

 משפחת גרניק
 מונסי

 ארה"ב

 -ברכה    ויקהל
שמחת 

 תורה

  

 הגדה   פיקודי
 של פסח

להצלחת הרה"ח ר' חיים פסח 
 ריינער שליט"א

 
הרה"ח ר' יונה  –לע"נ זקינו 

 –בן הר"ר שרגא צבי ריינער 
 יא' טבת תשס"ג

 
ריזל בת הרב ר'   -ולע"נ זוגתו 

ח' טבת  –אברהם סופר ז"ל 
 תשע"ג

 ריינער שליט"א פ ח.הרה"ח רב 

שביעי של    ויקרא
 פסח

ש"ב:  הרב זאב בן  -לע"נ 
אקרמן  נפטר הרב פסח  יוסף 

 כ' ניסן

 משפחת
 יאלס שליט"א

   לג' בעומר   צו

   שבועות   שמיני

 משפחת גרניק ה' ניסן -לע"נ אליהו זאב בן ר' דוד יעקב תזריע
 מונסי

 ארה"ב

   ראש השנה

 לעילוי כל הנשמות שלא נאמר יום כיפור   מצורע
 הם קדישיעל

 בעילום שם

   סוכות   אחרי מות

  –מרת חנה ביטון בת רחימה ביטון  –לע"נ  קדושים
 ל' ניסן תשס"ח

   חנוכה הרבנית אסתר אלבז

לרפואת הרב מקסים ניסים  פורים   אמור
 )מקס( בן רחל דדון

וברכה והצלחה לכל משפחתו 
 יחד עם כל עם ישראל

 ולעילוי נשמת
 אביו רבי שלמה בן רחל דהן
 ואמו רחל בת אסתר דדון

 

 הרב מקסים דדון שליט"א
 שנולד ביום הפורים

      בהר

 >>> עמודים כל אחד 500כרכים כ  2בעזרת ה' הספר יצא ב <<< 
 

 פאונד 14 ₪ 72 $ 18 עמוד פאונד 28 ₪ 144 $ 36 דף פאונד140 ₪ 720 $ 180 פרשה

 gmail.com@106855או באימייל    0527120333 יוחנן ריינר

 תורמים נוספים
   101הרב רפאל זרביב  ₪ 180ש"ב הרב דוד וטובה קלמן דף ₪      72עמוד  – י"קהרב ₪,  100ראש ישיבה חשוב בבני ברק 

₪  300 מיכל דוד רוזבסקי שליט"א הרבראש ישיבת וילקומיר הגאון   ₪ 200הרב שלמה ביטון   ₪ 200שמעון שנקר הרב 
 ₪  7000יהודי יקר מאוד מעפולה שה' ייתן לו בריאות איתנה ורפואה שלימה   ₪ 2000יהודי יקר מאוד משדרות  
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