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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 ושקד 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'
 ראל שנהנו מסעודת הרשע.הוא ימחה את עם יש

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

במשך שעות היום הוא ראה   אולי ביטול תורה בלילה, כי
את מרדכי היושב בשער המלך מתמיד בתפילה ובלימוד 

 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   נירנברגת המשפט מדהימים, שבע והדברים
הנאצים שהיה לאחר סיום השואה האיומה נגזרו על עשרה 

 .מהם גזרי דין מוות

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

כולם  ,להם שהם עומדים למות, וציוו עליהם להתלבש
ך להכריח אותו , שהיה צורשטרייכרצייתו 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

, המודרנייםי המן היה ספק למישהו שהנאצים הם בנ אם
בא שטרייכר האנטישמי הגדול והודה שגם הפושעים ראו 

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

 ילדים שהיו להמן.

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

 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
 יתברךרת ה' באמת ובתמים בכל הכוח, ולא ניבהל מקשיים רוחניים וגשמיים כי כולם באים למטרה אחת "ניסיונות", ובעז

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

 "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו"
 

 

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

פלשתי הערל הזה כי חרף מערכות אלוקים חיים, מי ה
כה יעשה לאיש אשר  :ויאמר לו העם כדבר הזה לאמר

 ".יכנו
 

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

 חיבור בין הלשונות, מה אם כן הקשר ביניהם??

והמסירות נפש של דוד להגן  שבזכות המעשה טוב 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"
 

)ויתכן שהיה משבט יהודה,  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
לחימה ביצר הרע, די!! אין לך כוח יותר לסבול ואין לך יותר כוח להילחם, תנוח מהמלחמה ותתיר לך  אחרי תקופה של

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

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

 תמיד תוקד על המזבח לא תכבה".
 

 "יום כיפור כפורים" -"עד דלא ידע" 
 

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

", חותך מכת זנב: "הרבינו בחייצריכים ביאור, ומבאר 

והיה  ,מילה וזורק כלפי מעלה ואומר טול מה שבחרת
עושה זה מאותן חסרי כח הזנבות והחלושים שבהן מחמת 

 .פלטםעוונות שהיה הענן 
 



 פורים – וטהר לבנו

2 
 

לנו שעמלק בא והכשיל את עם ישראל, בכך  להגיד
על ידי שהכשיל את  ,ת קודש את הקדושהשהוריד מהברי

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 

אותו לטומאה מחרידה, לכן תמחה את זכר עמלק ולהפוך 
 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
 ."לא תשכח - תמחה", הקיימת בדורנו מושלמת

 

עד דלא ידע בין ארור המן לברוך ל פורים, "העניין ש וזה
", 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 

  .לא שפויכי אתה שיכור, 
 

כל השנה תהיה שפוי ואל תתבלבל בין הטוב לרע, בין  אבל
היצר הטוב שאוסר לך ומגביל אותך, אבל הוא ברוך, הוא 
לטובתך באמת, לבין היצר הרע שמחייך אליך, מאיר פנים 
אליך, קח תהנה בלי גבולות, שמח בחור אין מחר, אבל הוא 

ליך, ארור מבקש להכשיל אותך, ואחר כך הוא מקטרג א
 ועוד מבצע את העונש נגדך, ממש ארור.

 

שכמו שביום כיפור נותנים שעיר לעזאזל לשטן  ויתכן
שיקח וישתוק, כך גם בפורים, שבפורים אנחנו 
שמשתכרים ואומרים לשטן הנה לך טשטוש הדעת בין 
ברוך לארור, כן קח זמן זה שאנחנו במצב שלא ידע מחמת 

נה, ותעזוב אותנו השכרות שלנו וזה בשבילך עבור כל הש
כל השנה, וזה יותר מיום כיפור ששם רק מקדישים לו 

 שעיר ולא חלק מעצמנו כביכול. 
 

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

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

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

 

 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 

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

ת מרדכי על הסוס מוסיפה שבשעה שהמן הלך להרכיב א
 -בבגדי מלכות, אמר מרכי להמן: רשע! עבד שקנה נכסים 

  ??עבד למי, ונכסים למי?
 

? ולמה ומדוע ?אם כך, הרי כל מה שקנה עבד קנה רבו אז
ויאמר המלך היה מרדכי דואג ומתענה וצועק, הרי כתוב "

" ואם להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך
עם ישראל מאחשוורוש, כל מה שקנה המן העבד קנה את 

עבד קנה רבו ממילא כל היהודים שייכים למרדכי, וגם 
לבטל את הגזרה מכוח המשפט היה ל וטבעת המלך, ויכ

 ? ??והחוק
 

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

ות וכל זה בא מכוח מתנה שהמן קיבל ישראל, אבל שוב הי
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 " 

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

 ??"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 

רדכי היו עבדי אחשוורוש ואין כל עם ישראל כולל מ

למרדכי כוח לטעון למלך על המן שהוא עבדו, כי המלך 
 יטען כולכם עבדי.

 

מרדכי הראה את השטר להמן בכדי להודיע לו  ואולי
שלמרות שאתה המן דורש שישתחוו לך כעבודה זרה אבל 
היות ואני מרדכי האדון שלך, לכן אני לא מסכים לכך, ואין 

נו שלו, ואין חלות בעבודה זרה של אדם אוסר דבר שאי
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 

תחוו לו, ואיך אכן העז לעשות כן, הרי זרה ודרש שכולם יש
יש מלך מעליו, אלא המן סבר ובעצם הוכיח שהאמונה 
ובמקרה שלו זה 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 

ני עבד של בורא עולם, האמונה האמתית שאני יהודי וא
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 "
גוי יסכים לכך כי גם וכל מה ששלך, שלי הוא, וגם המלך ה

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

 .אשר הוא יהודי"שהגיד להם "
שמרדכי הסכים  מט' ויאמר שמואלבספר , ראיתי אגב

בזמנו לקנות את המן לעבד תמורת אוכל, ולא נתן לו למות 
בבקשה כי המן פנה אליו מרעב כמצוות מחיית עמלק, 

ולכן , מדרשי ה"עפ  – "הגדול והנכבד תן לי לחם 'בעבור ה"
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 ם"דברי הרמבוכיצא הוא מגדר עמלק שמצווה להשמידו 
מצוות והשלימו  'מם זשבני עמלק שקבלו על עצ ד(' )מלכים ו

שסבר   א"מרן החזור ואבכו ,אין נלחמים איתם עם ישראל
קא בעושה ות עמלק היא דוים שכל מצות מחי"הרמב

 מעשה עמלק. 
 

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

הגדול והנכבד,  'הבהאמין שהמן התנהג כיהודי שבזמנו 
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.  
 

ידע שיכל לבטל את גזירת המן, אבל הוא רצה  ומרדכי
שכל עם ישראל יחזור בתשובה על שלא שמעו לקול 
הרבנים והפכו לעבדי המלך ולא עבדי השם, ולהחזיר 

אותם להיות עבדי השם, לכן גזר עליהם צום בפסח, 
שיקיימו דברי חכמים נגד דעתם, ויבטלו דעתם לגמרי 

המגילה כאשר קיים לדברי מרדכי כמו שמופיע בסוף 
עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קיימו על 
נפשם ועל זרעם דברי הצמות וזעקתם, וכך חזרו להיות 

 עבדי השם ולא עבדי המלך.
 

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

יות עבדי השם אפילו ", ואכן חזרו באמת להקיימו 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
 

בסוף המגילה פתאום כאילו תקוע שאחשוורוש הטיל  לכן
 מסים על הארץ, מה הקשר לכאן?? 

 

ים הוא רצה להזכיר ליהודים אתם שעל ידי המיס אלא
כפופים למלכותי, דרך הכסף נקודה, ולכן לא אומרים הלל, 
או בכדי לא לפגוע בו, או כי באמת המסים גרמו לאובדן 
האמונה שהם עבדי השם אצל חלק לפחות, כמו שכתוב 

 ".     ורצוי לרוב אחיו"
 

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

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

 בחצר בית המלך הפנימיתותעמד 
 

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."י מיד כלב יחידתימחרב נפש

 

מאצילות נפשה, כי הייתי בטוח שהיא תבכה  נדהמתי
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 

אותה, אולי פגעה  מה שהטריד אותה ברגעים אלו, הטריד
במלך הרשע שבגללו היא מתנתקת מעם ישראל וקראה לו 

כלב בזלזול ומיד מתקנת 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.
 

ה גם לי אישה צדיקה וקדושה בת קדושים ששמ שחה
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, 

לכה, ותראו איזה והרגשה מחרידה זו הרגישה אסתר המ
של אסתר המלכה חיזוק וחשבון נפש היא עושה, זכותה 

 .ואמן תגן עלינו אמן
 

 שנה ושבע שנים ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים

: רבי עקיבא אסתר רבה פרשה א סימן חבמדרש  כתוב
, אמר מה םהיה יושב ודורש והצבור מתנמנם, בקש לעורר

?? ראתה אסתר שתמלוך על שבע ועשרים ומאה מדינה?
 127יתה בת בתה של שרה שחייתה יאסתר שה אואלא תב

 מדינות: 127ותמלוך על  שנים

 127הבן שואל וכי לאסתר זכות היא למלוך על  וכאן
 ??לצדקת !! וכי זה זכותמדינות

 ,להציל את עם ישראל מהרג ומביזההיה כל רצונה  הרי
מחיי ואת משפחתה והמשכה הקריבה את עצמה לכך היא ו

והתמסרה מרצונה לאחשוורוש  ,קדושה עם מרדכי היהודי
בכדי להציל את עם ישראל, אז לצדקת כזו משנה רק הרשע 

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

 "???וכאשר אבדתי אבדתי"

לבאר, שאסתר הצדקת הייתה שבורה ואומללה  ונראה
ורוש ולמרות שכיחשה כוחה שאכלה שנלקחה לבית אחשו

רק ירקות ומעט, ואז כשנבחרה להיות מלכה זה ממש שבר 
  .את ליבה

מדינות,  127כשאמרו לה שהיא הפכה למלכה על  אבל
המספר הזה צלצל לה בראש וקלטה שבעצם המספר הזה 

 127כבר קיים, וזה לא מקרה, כי על שרה שנפטרה בגיל 
יה להקמת עם ישראל, ", כי מסרה את חיחיי שרהנכתב "

וזה חיזק אותה שהיא לא אבודה ושזכות שרה אמנו מלווה 
אותה, אבל רק אם אכן תצליח להציל את עם ישראל, שזה 

 המטרה המשותפת שלה עם שרה.

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

, זכו עם ישראל שאסתר המלכה וכפי שיורחב בהמשך
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שקיבלה כוח מלכות על כל העולם, השפיעה משליטתה גם 
מדינות )שזה כל העולם מהודו ועד  127ברוחניות על כל ה

כוש(, וכפי שכתוב במדרש שכל שנה צדקות של שרה 
 השפיעה מלכות של מדינה אחת עבור אסתר.

בכל מקום יהיה אפשרות להקים מקום  עד לימינוולכן 
" יוכל הודו ועד כושרה, וכן יהודי בכל מקום בעולם מ"תו

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

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

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

 קיימו וקבלו 

שעם ישראל קבלו את התורה באהבה, בגמרא  כתוב
תורה מתוך  וקבלששם קבלת התורה בהר סיני בשונה מ
 כפה עליהם הר כגיגית.הקב"ה 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
 " עד סוף התורה.שם משה

 ?? יהושע כתבם ולא משה ולמה

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

עליו וגם היה לתרום חלקו בתורה,  לולמרות שבער 
דרז ולהשלים את ספר התורה מיד עם פטירת משה, להז

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
הוא הציע כי לפני מותו התורה  מתוך אהבה ורצון אמתי, 

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

 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 התורה

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

 יהושע???

 באהבההם קיבלוה  שבימי מרדכי ואסתרנראה  אלא
יהושע קיבלוה רק מתוך ואילו כאן אצל  ומתוך שמחה,

 .חסר את המתוך שמחה, אבל היה אהבה ורצון

 

ת לבקכי ה מתוך אהבה, ולא דומה מתוך אהבה למתוך שמחה, יראה לקבל תורה מתוךה קבלתאין דומה ש ללמדנו
נתחזק לעבוד את בורא עולם קשר אמיץ זה בהתורה המשולש ביראה ואהבה ושמחה, החוט המשולש לא במהרה יינתק, ו

ושמחה של קבלת התורה תאיר לנו בימים הקשים והעצובים כי אור התורה ושמחת התורה  בהתחדשות כל שנה ושנה,
 וה כל חיינו אמן ואמן.ועזרת ה' נזכה לשמחה של תורה ומצו יאיר לנו את החשיכה,

 

 תחפושות בפורים, למה????
   

וישמע הכנעני ישב הנגב כי בא ישראל דרך בתורה " כתוב
 רש"י וכתב, "ם בישראל וישב ממנו שביהאתרים וילח

 מחופשים עמלקים באו ואז הנגב, ליד עבר ישראל שעם
 לשבות הצליחו והעמלקים  ישראל, עם להילחם לכנענים

 .שבי

 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

 שהמרגלים מקום ליד עבר ישראל ועם שהיות לי ונראה
 דרך - "האתרים דרךרש"י " שכתב וכמו בו עבירה, עשו

והיות  ",בנגב ויעלו" שנאמר המרגלים בה שהלכו הנגב
 לרעה מזומן זה מקום היו, לכן רשעים הליכתם ומתחילת

  .אחת שפחה ניזוק ששבו ממנו ישראל עם ואכן, ישראלל
 

 בסוף היו ובעצם ככשרים עצמם הציגו והמרגלים והיות
 ובורא לכנענים מחופשים באו העמלקים לכן ,רשעים

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

 

שהראשונים שהתחפשו זה לא אנחנו  אנוכן רואים  ואם
!!! וכל התחפושת שלהם שהצליחה מלקהיהודים, אלא ע

 .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
 

ו נשתמש כי אנחנגם 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.
שראל דור הנכנסים לארץ ישראל, בכל זאת מקום כזה השפיע עליהם סכנה ממשית גם לצדיקים גמורים, הנה עם י זה

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

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

בכל זאת בחרת להפוך את המקום והמכשיר להפיץ קדושה, שתף את רבך ואשתך בשקיפות מלאה ובפיקוח מלא, בעניין 
 הטובות. שלא תלך לאיבוד עם כל הכוונות
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 המן בסוף בא –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 הגויים, דהיינו בתאבון רב כמו שאוכלים בשר ולא 

 חושבים אני אוכל בעל חיים אוי רחמנות!!!  

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

 .את אלוהיהם
 

הרחמנות נגד דרישת בורא עולם תפיל אותנו לגמרי  כי
מדרך התורה, ובסוף הגויים שריחמנו עליהם וגם 
התקלקלנו והתחברנו אליהם הם יהפכו לנו למוקשים 

 ומחבלים ויהרסו אותנו.
 

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

 עם ישראל.
 

עלינו לכבוש את הרגש שלנו מפני ציווי הבורא כמו  אלא
שאברהם אבינו כבש את רחמיו  כשהלך לשחוט את בנו 

 יחידו בציווי בורא עולם.
 

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

 .בכדי לגמור עם זה כמה שיותר מהר
 

נראה שעשה הכל בשיא המתינות כי אכן כבש את  אבל
רחמיו בגבורה עילאית בכדי לעשות בלב שלם את רצונו של 
בורא עולם, וכפי שהרחבתי בפרשת העקידה, וככה דרש 

 גויי הארץ בלי רגש כלל. מאתנו הבורא להרוג את
 

שאומרים על יעקב אבינו שכשסוף סוף פגש את בנו  וכפי
האהוב יוסף, באותו רגע אמר קריעת שמע, כי רצה שאת 
כל אהבתו העזה לבנו להקדיש לבורא עולם, זה גבורה 

 היא תעצומת נפש!!  עילאית!! זו
 

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

, שאנחנו חייבים להתמסר לבורא עולם בכל הרגש, ולכן את היצר הבוער מטבעו ברחוב או בכל שעת ניסיון, נכבה ללמדנו
לחלוטין בכל הכוח, לא רק שלא נחטא אלא נכבה לחלוטין לא נשאיר אפילו גחלים ולא ניצוצות, כיבוי מוחלט חובה!!!! 

 ידי אש חילופית וחיובית, אש של אהבה לבורא עולם, "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" אמן ואמן. ואיך נכבה על
 

 ויבוא עמלק – אתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים

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

 בן עוזיאל.
 

וצמת דבריו, שהרי כשנה היה להם חופש מה ע 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??? 
 

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

 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  ואלא
אכן היו חלק מעם ישראל מצרים מת על שפת הים, כי 

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
ואותו אדם לא יחשוב שזה בגלל שהוא  ??עולם יטביע אותי

טחון בבורא עולם, אלא הוא יטען אדרבא אני חלש בבי
 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 
 הנס הגדול שמח ותתפעל מגדלות בורא עולם ותמשיך

  !!להצביע זה קלי
 

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

 ולהתחזק מהנס.
 

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

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

 בחיובי באהבת השם, ובשמחה.
 

מזכיר לי סיפור על רבי חיים שמולביץ זצ"ל, שלמד  וזה
בחדרו במלחמה כשעפו פגזים בירושלים, ובני ביתו התחנו 
לפניו לרדת למקלט, אבל הוא בביטחון אמר אני לומד וזה 

ד נפגעו, אזי בלי שירצה הרימו מגן, אבל כאשר בנינים לי
 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
אם לא הייתם לוקחים אותי מהחדר שום פגז לא היה נופל 

 שם.

 
, וכך עלינו לבטוח בבורא זה ביטחון אמתי של כוח התורה, לא גאווה אלא אמונה ובטחון, זכותו יגן עלינו

רה והמצוות שלנו, כי זה לא אנחנו זה כוח עליון שנטע בורא עולם בתפילות בכוח התולהאמין ו, עולם
 .ואמן אמן ה ניסים ונפלאותת, ובעזרת ה' נראובלימוד התורה ובקיום המצוו
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 מלחמת עמלק מדור דור

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

 שנה.  14שהכל יחד לקח 
 

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

 .את החיל הזה"
 

כאשר אדם מרגיש מבוסס ומסודר בארץ ישראל,  כי
מסוגל הוא לשכוח את ניסי ה' שהביאו אותו לארץ ישראל 
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 לך היטב שהכל של בורא עולם, ומאתו הכל, ו
 לך כוח לעשות חיל".

 

נראה שאפשר להסביר מדוע ביכורים שנקראים  ולפי
עמלק שגם הוא ראשית מכינים כראוי את המלחמה ב

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

חיסרון בביטחון בהשגחת בורא עולם, וכפי שיתבאר 
 באריכות, 

 

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

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

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

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

", דהיינו כאשר נכניע תמחה את זכר עמלק -שתה נחלה לר
את כל היצרים, ואת המחשבות הפסולות, וגם נכיר שכל 
רכושנו זה לא כוחי ועוצם ידי, אלא שה' נתן לנו בטובו, 
ככה באמונה ובביטחון בבורא עולם תוכל להכניע את זכר 
עמלק, שיפסיק לקרר אותנו מעבודת ה', וננצח אותו אמן 

 ואמן.  
 

, וכל ההצלחה שלנו זה לא אנחנו אלא הוא, ולא ה משגיח עלינו ומנהל אותנו לגמרי"הקבנאמין באמונה מוחלטת ש כאשר
רות וכך נזכה להגיע לאש שלהבת קודש ולא נחיה בקרי נהיה עבדי ה' אמתיים, , אז"וישמן ישורון ויבעט"בגדר נהיה 

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

 גלויים בקרוב ממש אמן ואמן.

 

 יהודי  יקר

 ערך.באנשים  10000משך השנה בעלונים בתפוצה של ביצא הספר "וטהר ליבנו", 

 רחוק הוא ממראה של ספר להדפסה, כי חסר בו עיצוב ועימוד מקצועי, ואולי גם הגהה וליטוש הכתיבה.לצערי ו
 

 !!רוצה מראה יפה ובאותיות נוחות לקריאה, וזה חשוב מאוד ובימינו יותר מתמיד, הציבור רוצה נוחות,

 

 על פי גדולי ישראל זה ספר שמצווה גדולה מאוד להפיצו, ו
 כי רבים נצלו מעוון, ורבים הצילו את ביתם ומשפחתם, 

 וצדיקים רבים שיפרו מעשיהם, והתעלו עוד יותר!!!
 

 לך שכל יהודי שמתחזק, ספר זה בהידור, דע סייע ולהשתתף בהדפסתלכן, אם תבחר ל
 וגם עבור מי שתקדיש עבורו את הספר , זה זכות נצחית ועולמית עבורך 

 

 ורק קידוש ה' מכפרת על חילול ה'. וכידוע שעל חילול ה' אין יום הכיפורים ומיתה מכפרת, 

 

 אז בבקשה ממך, יהודי יקר!!

 

 בא נקדש ביחד שם ה' הגדול והנורא
 מדברי הספרהמתחזקים כי רבים מאוד  ,ועזור לי להדפיס ספר זה

 זה קידוש ה' עצום וגדולו
 קידוש ה' של רבים!!!

 

 בתודה ובברכה

 יוחנן ריינר
 למחייגים מחו"ל  972-527120333+

 0527120333בארץ ישראל 
 



 

 

 בס"ד

 

 בנוטהר לועלוני 
 

 הדפסת עלוני השבוע נתרמו:
  

  התורם הצלחתלו תלרפואנתרמו 
 חתו משפ ובני

 
 

 עלונים בוזה המקום לברך את ידידי בלב ונפש שותפי 

 הי"ו שמשון בן שרההרב 

 להצלחה בשלום בית ובכל העניינים אמן

 

 לעילוי נשמות הצדיקים והצדקניות ע"ה
 

 דודי הגאון רבי יונתן בן הגאון רבי יצחק זצ"ל    ר' שלום בן יצחק ריינר  א"מ
    הינדא בת שלמה היינמן   יצחק בן יעקב היינמן   חדוה בת ישעיהו היינמן   

  רחל פריידא בת אביגדור בן ציון   ומרדכי חיים בן רג'ינה 

  הצדיק רבי יהודה )יודל( בן הרב צבי אריה זצ"ל אקרמןש"ב 
 

 :לשידוך הגון בקרוב
 

  ישראל בן מרים אוריידהראובן בן פרידה   אליהו בן עלייה   בראנהישכר שלמה בן  
 רייזל   פייגא בת נעמי   משה חיים בן לאה עקאמשה בן נלי 

 פייגא רייזל בת נחמה הדסהו  ברכה רייזל   בתיה פייגא בן ישראל יוסף 
 לזיווג הגון ולפרנסה טובה"   "בת אל בת רחל"   יקים בן רחליהושע אל"

 ולרפואת והצלחת
 

       שושנה בן לייב משה     עקה בן יעקב אליעזר הרבהרב שלמה שמריהו בן חנה    
 מיכל בת רינה   גאולה בת שושנה  דינה יעל בת שיינדל רייזל   שילה בן ציפורה 

    אסתר בת אריאלה      אורלי בן אורי  אלי בן זרי )רבקה(    סילין       בת אורלי 
       ראובן בן לואיסה        משה בן לאהנעמי          בן אליהו רפאל     

 חיים מאיר בן מלכה רויזא     צפורה שרה בת רייזל מניה בת צביה    פייגא        
 

 להצלחת:
 עדן בן מיכל   מרגלית בת אסתר אסתר בת חנה   

 

 

  והערות להארותקבוע באימייל  עלוניםקבלת  

106855@gmail.com  
 יוחנן ריינר + 972527120333 

 מבקש עזרה,
 להדפסת ספר החיזוקים "וטהר ליבנו"  

 על כל הפרשיות
 תזכה למצוות 
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