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 לא כהלכתו והשולחן השבת וביום ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 לא ...................................................................... בבית בדגים טהרה סימני בדיקת

 לא .......................................................................................... אסתר מגילת הכנת

 לב .................................................... ליפשיץ י"בר שמואל הרב/  לימודים לשון

 לב ................................................................................. הזהב מזבח כתיבת מקום

 וראש נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב, א"שליט מלכא מרדכי' ר ג"הרה/  מלך מעדני
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 סט ........... 'י"רש במשנת' ס"מח, שיינברגר שלמה יעקב הרב/  החיים האור במשנת
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 צב ....................................................... ידי ועוצם הכוחי בביטול - הישועה שורש
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 צה .............................................................................................. להתחפש במנהג
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 קכב ........................................................................ הייטס קראון שכונת ק״דק
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 תשע"זתצוה פרשת אספקלריא ל

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

 "ט(וחש' מד)המזמור הזה משובח מכל המזמורים אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: 

 ספקלריא-א ,חשורוש-דם, א-יש, א-אתה, -ני, א-א

 וכן הלאה. "אתה", "אני"נעמיק במלים 

"אן" זהו ה"עצם". "אני" זה בעצם "ה'אן' שלי" )כמו 'ביתי'  אלדברי האבן עזרא

וכדומה(, ו"אתה" זה "ה'אן' שלך" ]שכך מלמד הדגש שבתי"ו, שכאילו נאמר 

 "אנתה"[.

 ? בזה "אן"לא נותר לנו אלא להסביר מה 

בלבד, שהיא היא מהאות אל"ף כך גם המלה "אן" נגזרת  גואולי כמו 'מן' ו'גרזן'

. וראה דהמורה על העצם עצמו, שמא על שם אלופו של עולם הטמון בכל הבריאה

שמאריך בנושא זה, ולדבריו אכן במלה 'אני', האל"ף היא עיקר  הבספר אפיקי יהודה

ע שם(. ]הדבר יבואר יותר בהתאם למה שמצאנו כי , ו'ני' זו הטייה )ועי' אב"והמלה

                                                
ולדעה זו מלת 'אני' שורשה 'אן', ואולם יש ששייכו את מלת 'אתה'  ".אנכי" למלה מפירושיו באחד, יא,ג שמות א

 רש 'את' או 'אנת'.לשו
האבן עזרא עצמו מדמה זאת לשאלה "אן הלכתם", ומנמק "כי המקום יכיר המדבר". ואמנם דברי האבן עזרא  ב

מצריכים העמקה, שכן "אן הלכתם" זו מלת שאלה בלבד ולא גוף, ואיך יבואר שכוונתם אחת, ובפרט ש"אן" 

וכדומה. וב"שלום רב" )ר"ש אלבז( ביאר כוונת האבן  במשמעות של גוף לא מצאנו כצורתה בלי הטייה 'אני' 'אתה'

עזרא שבא רק לומר את "דוגמת המלה", ואולם הבנתו מוקשית, אחר שהאבן עזרא טורח וממשיך בפירוש לבאר את 

 הקשר בין מלת השאלה למלת הגוף, ואומר "כי המקום יכיר המדבר". וצריך תלמוד.
בן לברט נגזרה מהמלה "מה" ]והסכים מנחם בן סרוק לדבריו אלו[.  בדומה למלה "מן", שלפי טענת המדקדק דונש ג

ושם הוא נו"ן במקום ה"א )ראה גם מחברת מנחם בנוגע למלה "סאון", וכן ב"רקמה" לרבינו יונה אבן ג'נאח(, ואולם 

ל מהמלה ג'נאח ברקמה( למש-מצאנו גם נו"ן הנוספת על השורש בסופו, כמו שהביאו המדקדקים )ביניהם ר' יונה אבן

 "גרזן" ועוד.
כן כתב בתורת מנחם )כי תבוא, ט"ז אלול תשמ"ט( שאל"ף של "אני" מורה על אלופו של עולם. וב"אהבת שלום"  ד

)רמ"מ האגר מקוסוב, פרשת וילך, בלשון 'ידוע', עיי"ש( כתב כן לגבי מלת 'אנשים'. ואף ב"באר משה" )רמא"ב 

דלכאורה יש לדקדק', עיי"ש(. וראה כן בהמשך המאמר מדברי המגיד הופשטיין מקוז'ניץ, סוכות, ד"ה 'או וכו' 

 ממזריטש בענין האל"ף שבשם "אדם".
 'ים הערבה', אות ג(. –)רי"ל אדל, דרוש כד  ה

לדבריו גם היא ביסודה שייכת לאותיות השימוש, והיא מאות אל"ף של גוף מדבר יחיד בעתיד, כמו 'אהיה', עיין  ו

 שם.
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י, -ו-, שצורתה המקורית הינה יצורת פרצוף האדםהאות אל"ף מתקשרת עם 

 .[  זוכשחטא אדם הראשון נתעקמה

 ה"דם" וה"יש"

דם", -: "אדם" הוא "א"איש"ו "אדם"ומעתה נבין כי זהו אפוא מקור השמות 

"ם "אדם" הוא שם העצם, ויבואר כי יש", וכפי שהובא בשם המלבי-ו"איש" הוא "א

לכן הוא מתייחס ל"דם", לעצם המין ולבריאה, ואילו "איש" הוא שם התואר 

עצמו של האדם שביחס  –המתאר את "ישותו" של האדם, נוכחותו, וזהו "איש" ]

 לנוכחותו וישותו[. 

מסיבה זו ה"אדם" נקרא בשמו כבר מיום היבראו, וכלשון התורה הקדושה: "ויקרא 

את שמם אדם ביום היבראם", ועד שאפילו לגבי עובר ישנו דיון אם הוא נקרא אדם, 

 ואילו ה"איש" ממתין לשמו עד יום היעשותו גדול וחשוב דיו.

אמרנו שעצמיותו של האדם היא דם, הנה כך כתוב )דברים יב, כג(: "כי הדם הוא 

ן ]מחלות[ אנא הנפש"! בזה יבוארו גם דברי הגמרא )ב"ב נח, ב( 'בראש כל מרעי

דם', שלכאורה אין מחוור מהו הלשון 'אנא' ]אני[? ומעתה הכוונה ששם 'אדם' 

דם, אני ועצמיותי דם, וזו הסיבה לכך שרוב -מלמדנו שעצמיות האדם היא הדם, א

 המחלות הן מחמת הדם.

 'אל"ף תחילית'

ובדרך אחרת אפשר להסביר, שהאל"ף התחילית כמשמשת למשקל בעלמא. 

 . חארמית נקרא דם: 'אדם', 'אידם', 'אודם', ו'אדמא'ומצאנו שב

ואף בלשון הקודש מצאנו אל"ף תחילית מסוג זה: 'אגרוף', 'אזכרתה', 'אפריון', 

'אפרים', ודומיהן. וכן בארמית: 'אגפא'. ואף במלים ממקור יווני וכדו' ופותחות 

 דומיהן. תנוחה', הניחו חז"ל אל"ף תחילית: 'אלכסון', 'אספקלריא', ו-ב'אות

                                                
ב; מגלה עמוקות פרשת ,טו זהר לתקוני ית ]בראשית[ כו,א; זהר חדש )תקונא קדמאה(; הקדמהעפ"י זוה"ק בראש ז

 ואתחנן, אופן קסב; ועוד.
'אדם': תרגום יונתן, ויקרא טו, יט. 'אידם': תרגום ירושלמי שמות לד, כה. 'אודם': ויקרא רבה, פרשה טו, ב, דורש  ח

 ויש שפירשו שהכוונה לדם. 'אדמא': תרגום יונתן, ויקרא יז, י. 'או דם', ונוסחת רוב כתבי היד 'אודם', –'אדם' 



 

 חעמ'  -אספקלריא 

 

 

'אהרן' נקרא בערבית 'הרון', ולהבדיל, גם... 'אחשורוש'! המוכר לנו ממגילת 

אסתר... המעיין יראה שבסוף המגילה כתוב 'אחשרש' )אסתר י, א(, והשערת יודעי 

ָיאֶרש' בלי אל"ף בתחילה.  בינה לעתים שהוא מלך פרס שהיה נקרא 'ַחשְׁ



 

 טעמ'  -אספקלריא 

 

 

אב"ד , שפירא פינחס הרב/  שפירתא הלכתא

 ת"שו ס"יד"צ שערי שלום )בית שמש(, מחב

  שלום ו"ח בריתי

 בהגדרת הדלקת נרות עבור בן זוג

אֹור ְלַהע   ִתית ַלמָּ ְך כָּ ן ַזִית זָּ מֶּ יךָּ שֶּ ֵאל ְוִיְקחו ֵאלֶּ ת ְבֵני ִיְשרָּ ה ְתַצוֶּה אֶּ ִמידְוַאתָּ  ֹלת ֵנר תָּ

 כ( ,)כז

דים בפני פירוד מעשה באשה שאיתרע עסק ביש בינה ובין בעלה ורח"ל עומ

החבילה וכבר גמרו שניהם אומר בליבם להתגרש זמ"ז, אך בינתיים ממשיכים לגור 

בבית א' )אם כי בשני חדרים נפרדים(, וכעת שאלתה בפיה האם יוצאת י"ח 

 בהדלקת נר חנוכה של בעלה או"ד שעליה להדליק לעצמה בחלון חדרה. 

מפקיע מהם זיקת נישואין  וראשית יש לדון אם מה שגמרו בליבם להתגרש זמ"ז

ואישות, והנה גבי אבילות כתב המהרש"ל בים של שלמה )גיטין פ"ב סי' ד'( דאיש 

שהיה לו קטט עם אשתו והיה דעתו לגרשה ומתה מתוך הקטט דלא חלים עליו דיני 

אבילות, ולכאו' היה מקום לאמר שה"ה לכאן לדעת המהרש"ל אינה יוצאת 

המהרש"ל אינו כן דהוא קאמר כן רק עפ"י דעת רבי  בהדלקתו, אך כד מעייני בדברי

שמעון בגיטין )י"ח סוע"א( שסובר ש'מכיון שנתן בה עיניו לגרשה שוב אינו אוכל 

פירות' וכתב המהרש"ל שאף שלענין פירות פסקינן הלכה כרבנן דפליגי עליה וסברי 

יקל, דאוכל פירות עד שעת מסירת הגט, מ"מ גבי אבילות קי"ל דהלכה כדברי המ

וא"כ מבואר שגם למהרש"ל זהו פלוגתת התנאים אם פוקעת האישות קודם הגט 

 וממילא כאן במילתא דרבנן כ"ש דיש להקל כדעת רבנן דהם רבים.

ועוד יש להוסיף, שהמהרש"ל אמנם נוקט בפשיטות שלדעת רבי שמעון פוקעת 

ב( האישות משעה שגמר בדעתו לגרשה, וזה עפ"י דעת הרשב"ם בב"ב )קמ"ו ע"

שסובר שלרבי שמעון כשם שאינו אוכל פירות גם אינו יורשה, אך הרא"ש שם השיג 

עליו וכתב 'מה ענין אכילת פירות שהוא תקנת חכמים ואפשר שלא תקנו לו כשנתן 



 

 יעמ'  -אספקלריא 

 

 

עיניו לגרשה אבל ירושה דאורייתא מי הפקיע ירושתו אם הוא שונאה אטו אב שבנו 

תב 'מי דימה ירושה לפירות נכסי מילוג', שונאו לא יירשנו', וכן בחי' הריטב"א שם כ

ומבואר שלדעתם גם לר"ש לא פקעה האישות ביניהם ורק לעניין אכילת פירות 

 . טקאמר, אך אכתי נחשבים נשואים 

וגם מה שנקט המהרש"ל בפשיטות שלרבי שמעון אינו אוכל פירות כבר משעה 

הרשב"ם שם,  שגמר בליבו לגרשה אף בטרם כתיבת הגט ובאמת כך מפרש בדעתו

אך התוס' בב"ב שם פירשו שרק משעת כתיבת הגט קאמר רבי שמעון שאינו אוכל 

פירות, וכבר העיר זאת הבית מאיר )באה"ע סי' צ' סעיף ה'( על דברי המהרש"ל, וכן 

 דעת הרמב"ן ועו"ר שם כתוס' ולא כרשב"ם.  

בנת בה ינמצא דעיקר חידושו של המהרש"ל תלוי מתחילה במחלוקת ראשונים 

שיטת רבי שמעון האם לדעתו פוקעת האישות לגמרי ולא נחשבים נשואים או שרק 

לעניין אכילת פירות נ"מ קאמר, וגם אם נימא דהנישואין פוקעין לגמרי אכתי ישנה 

מחלוקת ראשונים נוספת האם דברי רבי שמעון נאמרו משעה שגמר בליבו לגרש או 

בליבו לגרש אכתי תלוי הדבר משעת כתיבת הגט, וגם לדעה שזה משעה שגמר 

במחלוקתו של רבי שמעון עם חכמים, ויחיד ורבים הלכה כרבים, ורק גבי אבילות 

ס"ל למהרש"ל לפסוק כוותיה משום דקי"ל שהלכה כדברי המיקל באבל אף במקום 

                                                
ולדעתם פשוט שלעניין אבילות דינם כנשואים לכל דבר )מלבד הסברא הנוספת שכתב המהרש"ל דליכא צער( ואף  ט

לגבי דיני אבילות דרבנן, דמה שמחלק הרא"ש בין דאו' לדרבנן הוא רק לעניין דיני ממונות שביניהם דמה שהוא 

דינא ולא מתק"ח אינו פוקע כיון שתלוי בנישואין וכיון שיש נישואין יש ירושת הבעל ואילו מה שהוא מתק"ח מ

שתקנו לו א"כ סברא היא שלא תיקנו כל שרוצה לגרשה, וכדרך שכתב הריטב"א עצמו בכתובות ק"ג גבי מורדת שאין 

ן כלל לדיני איסור והיתר שתלויים בנישואין גרידא לה מזונות כיון שלא תיקנו לה מזונות אלא כשהיא עמו. ואי"ז עניי

 ולא בתקנות ממוניות, וזה פשוט וברור למבין.
 היינו מחלוקת הרשב"ם עם הרא"ש והריטב"א שהבאתי לעיל.  י

ומפני שנכנס ובאמת שגם בדעת הרשב"ם יש מקום עיון, דאפשר דיש לפרש דבריו כמ"ש בתוס' רי"ד שם בב"ב וז"ל '

צה לגרשה אמרו חכמים שאינו דין שיירשנו ומיכן מוכ)י(ח שהמורד על אשתו וביני ביני מתה אשתו לבודקה והי' רו

אינו יורשה כיון שאינו נוהג עמה כשורה' ומדנתן טעם לפי שאינו נוהג עמה כשורה משמע שאי"ז משום שהנישואין 

ל פירות מנכסיה היכא שאינו נוהג פקעו ואינה אשתו יותר אלא זהו כעין קנס שתיקנו חז"ל שלא יירשנה ושלא יאכ

 עמה כשורה, ואם אכן זוהי ג"כ כוונת הרשב"ם א"כ לכאו' אין שום מקור לדברי המהרש"ל ללמוד משם לאבילות.

תניא ר' הו מצאתי סמך לדעת המהרש"ל )שדברי רבי שמעון אינם רק מקנס חכמים( מדברי הגמ' ביומא ע"ה ע"א 'מי

להם לישראל מה שבחורין ומה שבסדקין כך המן מגיד להם לישראל מה שבחורין  יוסי אומר כשם שהנביא היה מגיד

זה אומר היא סרחה עלי והיא אומרת הוא סרח עלי אמר  איש ואשה שבאו לפני משה לדיןומה שבסדקין כיצד...וכן 

בידוע  להם משה לבקר משפט למחר אם נמצא עומרה בבית בעלה בידוע שהיא סרחה עליו נמצא עומרה בבית אביה

 ', הרי חזינן דמשעה שסרח עליה הפסיק לקבל מן בעבורה. שהוא סרח עליה



 

 יאעמ'  -אספקלריא 

 

 

שחולק עם הרבים )כדאיתא במו"ק כ' ע"א(, ופשוט שאין ללמוד מזה לכאן להחמיר 

 מקום רבים.במילתא דרבנן כיחיד ב

ואמנם העיר לי ידידי הג"ר דוד בעק שליט"א דכיון שלמעשה אינם מרגישים 

קירבה ואישות אחד לשני א"כ מה"ת לן שהבעל יכוין בשעת הדלקתו להוציא את 

אשתו י"ח. אכן, יעויין בדברי התרומת הדשן )ח"א סי' ק"א( שכתב גבי נשוי 

ום שמא אשתו לא מדליקה שמתאכסן מחוץ לביתו האם ידליק במקום שנמצא מש

וז"ל 'אם הוא יודע באשתו שהיא יודעת דין זה שהאשה צריכה להדליק בגו ביתה 

לפי שהמצוה מוטלת על מי שהוא בתוך הבית... יש לסמוך...' )והוב"ד בשעה"צ סי' 

תרע"ז או"ד(, ולא קאמר שצריכה לדעת הדין שמוציאה אותו בהדלקה אלא רק 

יבת להדליק, אלמא דבעל הבית שמדליק ופוטר את שצריכה לדעת את הדין שמחוי

אנשי ביתו אין הפירוש שיוצאים ידי חובת גברא במעשה שלו אלא שהחיוב הוא על 

כל בית ובית  שתתקיים בו מצות הדלקה, ודו"ק. ]וכמובן שאי"ז שייך כלל לחלק בין 

יר אם גרה עמו עדיין בבית אחד לבין אם לאו, דבכל מקרה היא עדיין אשתו ושפ

 נחשבת 'ביתו', ופשוט[.  

ויש להוכיח עוד סברא זו מדברי הרמב"ם )בפ"ד מהל' חנוכה ה"א( שכתב בהאי 

דינא דמהדרין וז"ל 'והמהדר את המצוה מדליק נרות כמנין אנשי הבית נר לכל אחד 

ואחד', וכתבו האחרונים )עיין בספר בית הלוי עה"ת בהל' חנוכה( שמבואר בדברי 

א המדליק נרות כמנין אנשי הבית, והלא אם היה זה חוב פרטי הרמב"ם שבעה"ב הו

על כל איש ישראלי אלא שיוצא י"ח מבעה"ב א"כ היה ראוי יותר שלמהדרין ידליק 

כל אחד מהם נרותיו בעצמו דמצוה בו יותר מבשלוחו. מיהו אפשר דיש לדחות 

אטרחו  שעדיף למעט בברכות ולכן רק בעה"ב הוא זה שידליק בשליחות כולם )ולא

רבנן שיעמדו אצלו וישמעו ברכותיו וידליקו בעצמן, וגם אפשר דאם יעשו כן אז 

 מדין שומע כעונה הוי כאילו בירכו ממש בעצמם ואכתי הוי ריבוי בברכות(.  

אכן, י"ל דד"ז )אם ההדלקה היא חובת גברא על כ"א ובעה"ב מוציאו י"ח או שזו 

תת הראשונים )עיין במשנ"ב סימן חובה שבכל בית תתקיים הדלקה( תלוי בפלוג

תרע"ו ס"ק ו', ובשעה"צ או"ט ואוי"א( אם מי שמדליקין עליו בביתו צריך לברך 
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שעשה ניסים על הראייה במקום שנמצא, דלדעות שלא צריך )סמ"ג ורשב"א ור"ן( 

ע"כ שבעה"ב מוציאו י"ח דהא ברכת על הנסים היא ודאי חובת גברא לפרסם הנס 

דהא גם מי שאין לו בית מחוייב בה כשרואה וכדכתבו רש"י  ולא חובה על הבית,

)שבת כ"ג ע"א ד"ה 'הרואה'( והרא"ש והסמ"ק והאגודה גבי היושב בספינה ורואה 

נרות שהדליקו בעיר, וע"כ דמי שמדליק עליו בביתו מוציאו ידי חובת גברא מדין 

הנס ולפיכך  שליחות וכיון דשלוחו של אדם כמותו הוי כמי שהדליק בעצמו ופירסם

לא מיבעי תו לברך כשרואה דהא כבר קיים מצות פירסומי ניסא במה שהדליק ע"י 

 . והדעות שצריך לברך )מאירי ומרדכי( נראה דס"ל שזוהי חובת בית. יאשליח

וא"כ מה שהוצאתי לעיל מדברי התרוה"ד שא"צ שתכוין להוציא את בעלה י"ח 

שמדליקין עליו בביתו מברך ברכת י"ל דהוא סובר כדעת המרדכי ודעימיה שגם מי 

הראייה דלפי"ז מסתבר לפרש דהטעם שנפטרים בהדלקת בעל הבית הוא משום 

אך לסוברים   יבדההדלקה אינה חובת גברא אלא חובתם שתהיה הדלקה בביתם 

שלא מברך וע"כ דזה משום שהמדליק מוציא את כולם י"ח בהדלקתו ובראייתו א"כ 

 יאם.לכאו' צריך המברך לכוין להוצ

וגם מה שהוכחתי מדברי הרמב"ם, מלבד מה שכתבתי לעיל דאינו מוכרח כ"כ, 

הלא י"ל בפשיטות דהרמב"ם לשיטתו דס"ל כדעת המרדכי והמאירי )כך דקדק 

בדבריו הב"ח והביאו הא"ר(, אך אפש"ל דמנהג כל העולם דבני אשכנז )שנוהגים גם 

מדליק נרותיו בעצמו  את ההידור של נר לכל אחד ואחד( שכל אחד מבני הבית

מוכיח כדעת הסוברים לא כך, ומטעם שעיקר החיוב הוא אקרקפתא דכל חד וחד 

                                                
וכמו בעשה שליח לבדוק חמצו שכתב המג"א )בסי' תל"ב ס"ק ו'( דהשליח מברך ולא הבעה"ב, ואף שהברכה היא  יא

בי עשה שליח על ביעור חמץ והמג"א עצמו )בס"ק ב' שם( ס"ל דמי שלא בירך על הבדיקה מברך בשעת הביעור מ"מ ג

לבדוק משמע דאף ששורף למחר בעצמו מ"מ לא יברך אז, ומשום דמדין שלוחו של אדם כמותו חשיב שבדק בעצמו 

וממילא כיון שכבר התחיל במצוה והתחלה זו נעשתה עם ברכה ע"י המבצע בפועל אין לו שום צורך לברך על המשך 

הדליק ע"י שלוחו, דלדעה זו אין שום מצוה לראות בנרות המצוה. )וכ"ש לכאן דאין עליו כבר שום חיוב מצוה אחר ש

)כדכתב המ"ב בסי' תרע"ז ס"ק י"ד( אלא דמי שאנוס ואינו יכול להדליק מחוייב לכה"פ לקיים פרסומי ניסא ע"י 

 שיברך על הנסים כשרואה נרות דלוקים, ודו"ק(.
 א אלא לפטור אותו מחיוב המוטל על ממונואינו ב'דמה שמדליקין עליו בביתו ושוב ראיתי בב"ח )ס"ק ג'( שכתב  יב

להדליק נרות לפרסם הנס ברבים אבל ההודאה על הנס וברכת שהחיינו הוא בחיוב על גופו ומזה לא נפטר 

 כשמדליקין עליו אם לא שעמד שם בשעת ברכה וענה אמן'.
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ולפיכך המהדרין מדליקין בעצמם ולא יוצאים י"ח בהדלקת הבעה"ב, וא"ש היטב 

 כדברי הרמב"ם !     יגמה שתמהו האחרונים למה אין אנו עושים לגמרי 

ור הדין שהמוציא את האחר י"ח צריך אך מ"מ יש לבוא להקל מצד נוסף, דהנה מק

לכוין להוציאו מקורו בגמ' בר"ה סו"פ ראוהו בי"ד )כ"ח סוע"ב( 'אמר ליה רבי זירא 

לשמעיה איכוון ותקע לי' ופירש רש"י )כ"ט רע"א( 'תתכוין לתקוע בשמי להוציאני 

ידי חובתי'. והנה בבעל המאור שם דעתו שרבי זירא אזיל כמ"ד שמצוות צריכות 

ה אך למ"ד שמצוות א"צ כוונה כ"ש שלא בעינן כוונת משמיע להוציא את כוונ

השומע י"ח, ואילו דעת הרמב"ן במלחמות שם שאפשר לפרש את דברי רבי זירא גם 

למ"ד שמצוות א"צ כוונה, ו'איכוון ותקע לי' פירושו תתכוין להשמיע לי. ומ"מ 

ני י"ח לא צריך הסכמת שניהם שלמ"ד שמצוות א"צ כוונה כ"ש שהמוציא את הש

לכוין להוציאו )אלא שבדברים שצריך היוצא לשמוע בעצמו סובר הרמב"ן שצריך 

המוציא לכוין להשמיעו(, וא"כ יוצא שלדעה שמצוות א"צ כוונה אזי גם לשיטה 

שהדלקת נ"ח היא חובת גברא מ"מ תצא האשה י"ח בהדלקתו של בעלה אף אם 

נלענ"ד דיש להורות שבוודאי יוצאת  בעלה לא כיון עליה להוציאה. ובצירוף הנ"ל

י"ח בהדלקתו ]מכח ספק ספיקא, שמא כדעות שזוהי חובה על הבית והמשפחה, 

וגם אם זוהי חובת גברא אכתי שמא כדעות שמצוות אין צריכות כוונה, ובדרבנן 

 סמכינן לכתחילה אספק ספיקא[, בין אם גרים בבית אחד ובין אם לאו.

                                                
הבאר היטב דיש כאן דהא מה שאנו האשכנזים נוהגים גם את המהדרין הוא עפ"י דברי הרמב"ם, וכמו שהעיר  יג

 חידוש שאשכנזים נוהגים כרמב"ם ואילו ספרדים נוהגים כתוספות.
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צברי שליט"א, רב ויצבור יוסף / הרה"ג ר"י 

ומו"צ בעיר אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים 

 ועוד

 כפילות שפת המעיל להציל מן השטן

א ִיְהיֶּה ֵשה ֹאֵרג ְכִפי ַתְחרָּ ִביב ַמע  ה ִיְהיֶּה ְלִפיו סָּ פָּ יָּה ִפי ֹראשֹו ְבתֹוכֹו שָּ ֵרַע  ְוהָּ ּלֹו ֹלא ִיץָּ

 )כח, לב(

דרש, וז"ל: כשכהן גדול נכנס ביום בספר אמרי נועם )מבעלי התוס'( מביא מ

הכפורים להקטיר קטורת, בא השטן ואוחזו בבית צוארו לעכבו, ולכן יהיה שפה 

 לפיו, שלא יקרע.

 ויש להבין, וכי השטן אינו יכול לקרוע בגד כפול.

וביותר יש לתמוה, הלא כהן גדול נכנס לקודש הקדשים לשם הקטרת הקטורת 

בעה בגדים בלא המעיל, ואילו ציווי 'שפה יהיה כשהוא לבוש בבגדי לבן, שהם אר

 לפיו' נאמר רק על המעיל.

נראה לבאר את דברי בעלי התוס', דאה"נ אין הדברים מתבארים כפשוטם, דאין ו

השטן תופס בגדי הכהן בידיו וקורעם, אלא דכל מהות ה"שטן" הוא ענין ההשטנה, 

 ובזה יש לבאר הדברים.

ו שענין המעיל היה מכפר כנגד לשון הרע, והנה כבר מצאנו שרבותינו פירש

וכדאיתא בזבחים )פ"ח ע"ב( : "מעיל מכפר על לשון הרע. מנין? א"ר חנינא: יבא 

דבר שבקול ויכפר על קול הרע". וכ"כ בעל הטורים: "שפה יהיה לפיו. שהמעיל 

מכפר על לשון הרע )זבחים פח ב(, שאם חטא בלשון הרע יעשה שפה לפיו )ערכין 

 ימנע מלשון הרע ויעשה תשובה ויתכפר לו".  טו ב( ש

וכ"כ האלשיך בזה"ל: "אמר שפה יהיה לפיו לא יקרע. והוא, על זאת יתפלל כל 

חסיד ישמור לפיו מחסום כי יקניטהו איש פן ברוב כעסו יוציא עליו דבה שקרית או 
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אמיתית. על כן רמזה תורה ואמרה שפה יהיה לפיו סביב, כי יעשה כמכניס שפתו 

 וך פיו לסותמו ולעכב מלהוציא מפיו מילין" עכ"ל. לת

"והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו, כי גם הלשון צריך  וכ"כ הכלי יקר וז"ל:

להיות כן שיהיה פי ראשו בתוכו תוך החומה הסמוכה לו והיא של עצם, וכנגד 

 החומה של בשר דהיינו השפתים אמר שפה יהיה לפיו לא יקרע כדי שלא יקרע שתי

 החומות כאחד" עכ"ל.

גם החיד"א הקד' בספרו פני דוד פי' ענין המעיל על לשה"ר, וז"ל: "וזהו הרמז 

ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת שאם חטא בלה"ר וכיוצא שדי תיכלא בכוליה 

וחייב כרת כמש"ה יכרת ה' כל שפתי חלקות. והתיקון הוא והיה פי ראשו בתוכו 

ר אסור שפה יהיה לפיו סביב דמלבד חומות למעט הדיבור ולהזהר בכל דיבו

השיניים והשפתיים אשר עשה ה' כמשז"ל הוא יעשה חומה אחרת וידמה כאלו 

 שפה לפיו סביב חזקה מאד לא יקרע וזהו סור מרע" עכ"ל. 

והשתא יבואו דברי בעלי התוס' על נכון: התוס' באו לתת טעם על ענין שפת 

לו נעשה לכפר על עון הלשון, ובכפרת המעיל, ובאו ללמדינו שכשם שהמעיל כו

חטא הלשון יהא הגנה לישראל מהשטנת השטן, מידה כנגד מידה, כך שפת המעיל 

 מכפרת היא על השטנת השטן הרוצה לקטרג על ישראל. 

וזהו מ"ש כאן, שכאשר נכנס הכה"ג ביוה"כ לכפר על חטאי ישראל, בא השטן 

ן איזה אחיזה בישראל בענין חטא ורוצה לאוחזו בבית צוארו, והיינו שמחפש השט

הלשון, ולכן נתפס הוא ונאחז במעיל,שנעשה כנגד הלשון. וכיון ששפת המעיל היא 

כפולה וחזקה, והיינו שישראל מתקנים ענין חטא הלשון, אין מוצא השטן מקום 

 אחיזה ולא "נקרע" המעיל, ר"ל שאין מוצא השטן מקום להאחז ולקטרג על ישראל.     
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 רא ותורה שבעל פה / זלמן פישרטעמי המק

והנני מברכו שיצליח להו"ל חדושיו הנעימים ולקשט התוה"ק ולכבדה עי"ז וכידוע 

 ענין כבוד התורה כאשר דורשים כל נקודה ותג ואות בתורה )הגר"ח ערלנגר(

  תפקיד תבנית הטעמים גרשיים מונח רביע 

אַ  חוְׁ  לְָׁ֗רא  ׂשי   ֢יְׁנ  ּב-ֶאת ה׀ֶּ֢וְׁצַ ּת ֞הָּתוְׁ קְׁ לֶ  ּ֨וי  ת֤זַ  ֶמןֶׁ֢ש יךָ ֝א  ַהֲעל   רֹ֑וָאּמלַ  יתָ֖ת  ּכ ךְׁ ֛זָ  י  ֽידּת ר֖נ   ת֤לְׁ  ָמ 

 )כז, כ(

אַ  מוטעם בטעמים הבאים: גרשיים מונח לגרמיה )=  – לְָׁ֗רא  ׂשי   ֢יְׁנ  ּב-ֶאת ה׀ֶּ֢וְׁצַ ּת ֞הָּתוְׁ

קשר בין טעמי המקרא לתורה -'מונח פסק'( מונח רביע. לפי השיטה המציעה נקודות

נית הטעמים גרשיים מונח רביע מלמדת על אחת משתי כי תב שבעל פה משוער,

המידות מל"ב מידות של ר' אלעזר בן ר' יוסי הגלילי: ]מדה כד:[ דבר שהיה בכלל 

ויצא מן הכלל ללמד על עצמו, ]מדה כה:[ דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על 

 חבירו.

רא ללא 'פסק' ]היינו הקו כאשר ייק לְָׁ֗רא  ׂשי   ֢יְׁנ  ּב-ֶאת הֶּ֢וְׁצַ ּת ולפי זה יש לשער כי

המפסיק: | [, כל מונח כאילו מציין הוא ענין מיוחד, כעין המידה 'דבר שיצא מענינו 

', כאן ישנם שני טעמי מונח וכל אחד מהם מלמד דבר אחד, ויחד על עצמו ללמד

 מלמדים הם שני דברים. 

* 

אַ  )כז, כ(כפי' רש"י  דבר ראשון שיצא מן הכלל בלא שמרים, כמו  - ךְׁ ֛זָ . ה׀ֶּ֢וְׁצַ ּת ֞הָּתוְׁ

שנאמר במנחות )פו, א(: מגרגרו בראש הזית, ששמן המאור עשוי מגרגרים מראש 

הזיתים כותש במכתשת, ואינו  - יתָ֖ת  ּכ האילן ]כי שם הם מבשילים היטב מהחמה[,

טוחנן בריחים, כדי שלא יהו בו שמרים; ואחר שהוציא טיפה ראשונה מכניסן 

, ולא רֹ֑וָאּמלַ  יתָ֖ת  ּכ פסול למנורה וכשר למנחות, שנאמר:לריחים וטוחנן, ושמן השני 

סחיטת השמן הרגילה היא בריחיים, וזו  'כתית למנחות' )ראה מנחות פו,א( עכ"ד.

באופן יוצא מן פעולה ארוכה להוציא שמן רב, לעומת זאת כתית למאור נעשה 
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יא לעצירת שמן, על ידי ששמים גרגר במכתשת ומכים בו מכה אחת להוצ הכלל

כך -טיפה אחת והזית מועבר לריחיים לסחיטה למטרות אחרות, כגון מנחות, ואחר

 שמים זית אחר וחוזר חלילה.

* 

נביא את שתי המשניות הבאות.  הדבר השני שיצא מן הכללכדי להסביר את 

משנה ראשונה, נאמרה במנחות פ"ח מ"ד: שלשה זיתים הן, ובהן שלשה שלשה 

בראש הזית וכותש ונותן לתוך הסל, ר' יהודה אומר:  שמנים. הזית הראשון, מגרגרו

סביבות הסל, זה ראשון. ]חזר[ וטוען בקורה, ר' יהודה אומר: באבנים, זה שני. חזר 

. השני, מגרגרו בראש הגג הראשון למנורה והשאר למנחותוטחן וטען, זה שלישי. 

וען בקורה, וכותש ונותן לתוך הסל, רבי יהודה אומר: סביבות הסל, זה ראשון. ט

הראשון למנורה ורבי יהודה אומר: באבנים, זה שני. חזר וטחן וטען, זה שלישי. 

. שלישי, עוטנו בבית הבד עד שילקה ומעלהו ומנגבו בראש הגג, והשאר למנחות

כותש ונותן לתוך הסל, רבי יהודה אומר: סביבות הסל, זה ראשון. טוען בקורה, רבי 

הראשון למנורה והשאר זר וטחן וטען, זה שלישי. יהודה אומר: באבנים, זה שני. ח

 . למנחות

משנה שניה, נאמרה שם מ"ה: הראשון שבראשון אין למעלה הימנו, השני 

שבראשון והראשון שבשני שוין, השלישי שבראשון והשני שבשני והראשון 

שבשלישי שוין, השלישי שבשני והשני שבשלישי שוין, השלישי שבשלישי אין 

]הע': נסיון ללמוד בקל וחומר מהשמן למאור לשמן למנחות[ אף כל למטה הימנו. 

המנחות היו בדין שיטענו שמן זית זך, מה מנורה שאינה לאכילה טעונה שמן זית זך, 

, ואין )כז, כ( רֹ֑וָאּמלַ  יתָ֖ת  ּכ ךְׁ ֛זָ  מנחות שהן לאכילה אינו דין שיטענו שמן זית זך! ת"ל:

 זך כתית למנחות.

ואף על גב דשני  -ני שבזית ראשון הראשון שבזית שני שוין ופי' רש"י מתני'. הש

שבראשון וראשון שבשני שוין למנחות אפ"ה לא אתי בשני שבראשון למנורה דהא 

אמרינן בגמ' דלמנורה בעינן כתית ולא היה כתית אלא ראשון שבכל זית ]הע': בכל 
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בלבד, סוג מהשלושה רק מהראשון מוצאים שמנו למנורה ע"י כתישה פעם אחת 

 מהאחרים מוצאים שמן למטרות אחרות, כגון מנחות, בשיטות אחרות[.

והמלמד רק על עצמו,  הדבר השני שיצא מן הכללפי' רש"י מסייע להבין מהות 

והוא לקיחת שמן למנורה רק מהסוג הראשון של הזיתים בכל אחד משלושה 

ראשון בסוג מקורות מסיק הזיתים ורק מה שהופק בכתית )מראשון בסוג ראשון, ו

שני, וראשון שבסוג השלישי( ]כפי שמבואר במשניות שם כי ישנם שלושה מיני 

זיתים וגו' וזה למרות שהשני שבמקור מסיק הראשון שוה לשמן הראשון שבמקור 

המסיק השני והוא עולה בטבעו על הראשון שבשלישי, אבל כל זה שלא בכתית 

 .ידלמנורה[

 

 .צוותיך האמנתי', ושבת שלום ומבורךבברכת 'טוב טעם ודעת למדני כי במ

 פישר זלמן

 zzzf@bezeqint.net 03-6486221 לתגובות: 

 

                                                
 מוציא – ֙פשטא ך֣מהפ; רבוי – ֢חמונ; מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק, ֑חבקיצור נמרץ אלו סימני תמצית ההשערות: אתנ יד

 רבוי, משמעות שנוי – א֖טרח=  א֖חלק, ממעט, לא ממש; טפחמ – יר֛תב; מצרף – א֧דרג; רבוי, יך֤מאר=  א֤מרכ; מפשט

 הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב א֧דרג; מקום מכל, לרבות יתור, לגדול שעשויה' קב – טרחא=  א֖טפח א֤מרכ; מתפשט

 רק חלה שההלכה קבוצה - א֖טפח א֤מרכ יר֛תב; לפרטיה שוה לא הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב א֤מרכ; לפרטיה שוה

סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים;  –מצב של המוטעם, בד"כ מצב אחד נדרש; פסק ׀ -רב -על חלק מפרטיה; מקף

-זקף; ... 4 – יע֗רב; 3 – ול֕גד-זקף; 2 – ֔ןקט-זקף; 1, פשוט – ֙פשטא; ממנו גורע או הענין על מהענין מוסיף – ֒סגול ֘זרקא

 ֨אקדמ; מהענין יוצא – ֞ים֞גרשי=  רש֝ג=  א֝לאז; קדימות סדר – א֨: )קדמהשלישיה; היקש – פסוק בחצי ֔ןקט-זקף...  ֔ןקט

; מחיצה, שעור בפסוק דרוש – ֩תרסא=  ֩קטנה-תלישא; ישמעאל' דר מידות ג"י בכעין בפסוק דרוש( מלמד – א֝ואזל

 הלכה.ב אחר לנושא רעיון מהפסוק דרוש – ר֡פז; מחיצה, שעור ולפניו בפסוק דרוש – לשא֠ת=  דולה֠ג-תלישא

 



 

 יטעמ'  -אספקלריא 

 

 

 הרב ישראל מאיר העריס/ ימה של תורה 

 היסוד להשכנת שלום –מדת השלמות 

ת רֶּ ב ְוֵאת ֹיתֶּ רֶּ ת ַהץֶּ ה אֶּ ב ַהְמַכסֶּ ת ַהֵחלֶּ ַאְליָּה ְואֶּ ב ְוהָּ ַאִיל ַהֵחלֶּ ַקְחתָּ ִמן הָּ ֵבד  ְולָּ ְוֵאת ַהכָּ

ִאים הוא ן ְוֵאת שֹוק ַהיִָּמין ִכי ֵאיל ִמּלֻּ ֵלהֶּ ר ע  שֶּ ב א  ת ַהֵחלֶּ ֹית ְואֶּ  . )כט, כב(ְשֵתי ַהְכלָּ

וברש"י: כי איל מלאים הוא, שלמים לשון שלמות, שהושלם בכל. מגיד הכתוב 

שהמלואים שלמים, שמשימים שלום למזבח ולעובד בעבודה ולבעלים )תנחומא צו 

 ד(

"איל מילואים".  –תוב בקרבנות המילואים וכתב במקום "איל שלמים" שונה הכ

 לומר לך שכל עבודת ימי המילואים היתה כשלמים.

 ?הַבמ ו

אומר המדרש, בכך שהיתה העבודה בשלמות, "מגיד שהמילואים משימים שלום 

 למזבח ולעובד עבודה ולבעלים".

ה, והבעלים הם אהרן המזבח מסמל את שולחנו של הקב"ה. העובד הוא משה רע"

ובניו שקרבנות ימי המילואים היו קרבנות החינוך לעבודתם והם אכלו את הבשר 

 כבעלים.

וזהו שכתב רש"י "לכך אני מצריכו, החזה להיות לו לעובד עבודה למנה, וזהו 

 משה ששימש במילואים, והשאר, אכלו אהרן ובניו שהם בעלים".

 מבהיל ונורא!

ביניהם, שלצורך כך הכתוב מלמדנו כי מילואים נעשו  איזה שלום נצרך להיעשות

 כשלמים לשים לשום ביניהם?

 וכי מחלוקת כל שהיא היתה, קטטה או מריבה? אתמהה.

 

 



 

 כעמ'  -אספקלריא 

 

 

 שלום, מהו?

"הלל אומר, הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום" )אבות א, יב(. אנו 

 מוצאים שאהרן היה מיוחד במדה של עשיית שלום.

 ה מדה שהביאה אותו לאהוב שלום ולרדוף אחריו?מהי אות

 שלם. –לפי המבואר בפרשתנו נראה כי השלום הינו מאותו השורש של שלמות 

החיבור בין החלקים הנפרדים ולהופכם לדבר שלם, המבט המקיף  –מדת השלמות 

 על כל שלמות הדבר, זו מדת השלמות.

יה מיוחד במדת השלמות שמו שלום, ששלם בכל מיני שלמות. אהרן שה –הקב"ה 

היה אוהב את השלום ורדף אחריו. הוא היה מקיים בעצמו את השלמות בכל דבר, 

וכשהגיע למריבה בין אדם לחברו הכיר כי מריבה זו נובעת מן המחלוקת, מפירוד 

וניתוק המציאות לחלקים וגרמים רבים. המריבה נובעת מההסתכלות על נקודה 

 היקף הסיבה המסובב וכלל הבריאה.אחת מציר הזמן ולא על כללות ו

 הסתכלות כעין זו מביאה למריבה וקטטה שמצריכים עשיית שלום.

והשלום מה הוא עושה? מחבר את 'חלקי הפאזל', מעתה לא נראית רק המכה 

שנתן החבר על גב, אלא נראית הידא אריכתא של אבא משמים. נראית הטובה 

 העתידה להיות נצפית רק לעתיד לבוא.

דע איך לראות את העולם בשלמות, הוא הלך לאחד ואמר לו שחברו אוהב אהרן י

אותו, וכך גם אמר לשני, וכשפגשו זה את זה חיבקו ונשקו זל"ז באהבה, כי אהרן 

ראה את האמת שבכל אחד שרוצה לאהוב את חברו אלא שהראיה הנקודתית 

 מפריעה לו ליישם את הדבר.

רכי שלום. לא נאמר שמותר 'לשקר', וזהו שאומרים חז"ל שמותר לשנות מפני ד

אלא 'לשנות'. ממה משנים, מהראיה הנקודתית לראיה כוללת, זהו לא שקר אלא 

 העמדת המציאות האמתית על כנה.

 



 

 כאעמ'  -אספקלריא 

 

 

 שלמות בעבודת הקרבנות –מילואים 

וזהו עומק פרשתנו, שמשה רע"ה עבד בימי המילואים בשלמות, והיינו שעל ידי 

המזבח העובד והבעלים ניתן ליישם את מהות  –חיבור שלושת מרכיבי הקרבן 

 הקרבן המקרב את האדם לבוראו.

וזה מה שהביא את האהרן לזכות להיות משרת ה' ולעבודה את עבודת הקרבנות, 

מפני שרק מתוך ייחודיותו במדת השלמות שהיה "אוהב שלום ורודף שלום" יכל גם 

להתקרב לבוראו, לבין להוות המחבר בעבודה בשלמות בין הבעלים הבא להתכפר ו

 שלחנו של ה'. –המזבח 

יה"ר שנזכה לבנות את פנימיותנו במדת השלמות, לראות את המציאות הנקרית 

לפנינו בכל מצב בעולם בראיה כוללת, ולהגיע להיות מתלמידיו של אהרן "כאוהבי 

 שלום ורודפי שלום".

 שבת שלום ומבורך!

 YSHTORA1@GMAIL.COMלתגובות: 

mailto:YSHTORA1@GMAIL.COM


 

 כבעמ'  -אספקלריא 

 

 

המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב  לב

 המועדים

 עניני תענית אסתר

נהגו כל ישראל בזמנים אלו להתענות בי"ג באדר זכר לתענית שהתענו בימי המן 

)רמב"ם הלכות תענית פרק ה הלכה  "דברי הצומות וזעקתם")אסתר ט לא(  שנאמר

 ה(.

 טעם התענית

להלחם על נפשם ביום י"ג אדר והיו צריכים היהודים רדכי נקהלו בימי משי לפ

מלחמה היו מתענים כמו שמצאנו יוצאים ללבקש רחמים לנצח במלחמה וכשהיו 

וא"כ בודאי גם בזמן מרדכי היו מתענים  ,שמשה רבינו נלחם בעמלק היה מתענהכ

ר כדי באותו היום ולכן נהגו כל ישראל להתענות בי"ג אדר ונקרא תענית אסת

כאשר יתענה וישוב אל ה' בלב  צרתובעת  יששנזכור שהקב"ה רואה ושומע כל א

 (., משנ"ב שם ס"ק בלבוש תרפו אטור שלם )

: זכר לתענית שגזרה אסתר כמבואר במגילת אסתר )ד טז( "לך כנוס את טעם אחר

 כל היהודים הנמצאים בשושן הבירה וצומו עלי". 

רים פרשת ויקהל( גילה לבית יוסף שהקב"ה מובא שהמגיד )מגיד מישטעם אחר: 

רצה להקדים התענית לפני פורים מאחר והתענית היא סגולה להינצל על ידה מן 

החטא ולא יהיה כח לשטן לקטרג ולהביאם לידי חטא בפורים מחמת ריבוי האכילה 

והשתיה )קב הישר פרק צז( וכעין זה כתוב בכה"ח שהתענית היא בכדי להכניע כח 

 טרג על כך שאנו אוכלים ושמחים בפורים )תרפו ס"ק ח(.השטן מלק

לפי שעיקר מצוות פורים היא לבסומי עד דלא ידע ודבר זה מסוכן ואתי  :אחרטעם 

לאמשוכי בתרי להקדים השיכרות קודם הפורים ואחרי הפורים ולכן לאחר הפורים 

קנו תענית כתיב )אסתר ט כז( "ולא יעבור" ומיהו חששו שיקדימו לפני פורים לכן ת

 שלא יקדימו השכירות ויבאו לידי תקלה )משנת הלכה ח"ח רלג(.



 

 כגעמ'  -אספקלריא 

 

 

מובא בספרי המקובלים הקדמונים שגזרת המן לא נדחתה אלא  טעם אחר:

בפורעניות שבאו אח"כ במשך השנים ולכן קבעו להתענות בכל שנה  השנתקיימ

שנדחו  בכדי לבטל את גזרת המן ]וע"ש שגזרות שהיו בשנת ת"ח ות"ט היו גזרות

לשנה הזו רמז לדבר ששתי אותיות נכתבו גדולות ח' ב"חור" )אסתר א ו( ות' 

ב"ותכתב אסתר המלכה" )אסתר ט כט( לרמז על שנת תח[ )שארית ישראל הנקרא 

 חלק שני מספר יוספון, שו"ת שבט הקהתי ח"א פורים סימן כג א([.

 אסתר צמה שלושה ימים היא וכל ישראל. תענית אסתר:

 ה דווקא שלושה ימיםשצמ הטעם

לפי שאין הקב"ה משאיר את הצדיק בצרה יותר מג' ימים, כמו שמצאנו במרגלים 

ונחבאתם שמא שלושת דכתיב )יהושע ב טז( " ארץ ישראלב לרגליהושע  חשלש

)יונה ב א( וכן בגאולה העתידה כתיב  , וכן יונה במעי הדגה היה שלוש ימים"ימים

 ו' )טעמי המנהגים עניני מגילה תתסח בשם כד קמח(.)הושע ו ב( "יחיינו מיומים" וכ

 לא גזרו צום שלושה ימים כצום אסתרהטעם ש

 תרפו ג(.ערה"ש לפי שאין הציבור יכול לעמוד בצום ג' ימים )

 הטעם שאין מתענים בניסן 

אע"פ שתענית אסתר היתה בניסן לא תיקנו התענית בימי ניסן לפי שבו נגאלו 

 הוקם המשכן )טור תרפו בסופו(. ישראל ממצרים ובחודש זה

 הטעם שתענית אסתר נקבעה לדורות 

לפי שבו נקהלו לעמוד על נפשם, והיו צריכין רחמים, ואנו עושין כמו שהם היו 

 .)טור תרפו א( עושין בימי מרדכי ואסתר

לפי שזכו ישראל שנתקבל אותו תענית בי"ג בימי מרדכי ונצחו  טעם אחר:

ון לכן אנו מתפללים ביום זה על הגלות כיון שהוא יום האויבים, א"כ הוא יום רצ

שנעשה בו נס, ומתפללים שיעשה לנו ג"כ נס ויתקבל תפילתנו להינצל מהגלות לפי 

 שמגלגלים זכות ליום זכאי )בית דוד להגאון ר' יוסף דוד מסלוניקי תעה(.



 

 כדעמ'  -אספקלריא 

 

 

 אמירת מזמור )כב שבתהילים( "אילת השחר" –בסגולת היום הזה 

ר )פרק צז( מובא שכל מי שצריך רחמים על איזה דבר יאמר פרק כב בספר קב היש

מזמור אילת השחר שבתהילים שדרשו חז"ל דאסתר נקראת אילת השחר ואח"כ 

ישפוך שם לפני ה' ולבקש בקשתו ויזכיר זכות מרדכי ואסתר אשר בזכותם יעתר לו 

 ברצון.  והקב"ה ויפתח לו שערי רחמים ויקבל תפילותי

 צום נדחה

 פורים ביום שישי או ראשון מקדימים הצום ליום חמישי חל 

 הטעם שמקדימים התענית בשונה מכל התעניות שמאחרים ודוחים ליום א'

לפי שא"א לדחות את ימי הפורים כדכתיב )אסתר ט כז( "והימים.. לא יעבור" 

  (.ב )לבוש תרפו

לנס : לפי שתענית אסתר אינה זכר לפורענות אלא זכר לנס וזכר טעם אחר

מקדימים ולא מאחרים בשונה מכל הצמות שהם מפני הצרות שאירעו לאבותינו 

 )שאילתות ויקהל סז(.

: משום דאקדומי פורענותא לא מקדימינן והטעם שאין מקדימים שאר תעניות]

 )מגילה ה, א([. 

 

)שו"ע  מקדימים התענית ליום חמישי ואין צמים ביום שישיחל פורים ביום ראשון 

 .תרפו ב(

כלו להכין את תבשילי השבת כדי ו: מפני כבוד השבת שאם יצומו לא יעםהט

 .(ג, לבוש שם ב )טז תרפו ק את האכולהצורך לפי שלא יכלו לטעום לבדו

לפי שמרבים בתפילה ובתחנונים ביום הצום ולא יספיקו להכין את  :אחרטעם 

ויקהל , משנ"ב שם ס"ק ג, תשובות הגאונים שאילתות תרפו בטור צרכי השבת )

 .(שאילתה סז

 כדי של יכנס לשבת כשהוא מעונה )שו"ע רמט יח, ערוה"ש תרפו ג(. טעם אחר:



 

 כהעמ'  -אספקלריא 

 

 

כיון שתענית זו נדחתה מזמנה אין קובעים בערב שבת )הרב המגיד : טעם אחר

 תענית פרק ב הלכה ה, ערוה"ש תרפו ג, משנ"ב רמט ס"ק יח(.

 

 חובת הצום

לפי שתענית זו אינה מד' צומות  :עםהט )שו"ע תרפו ב(, אסתר אינה חובה תענית

( ואינו מוזכר בגמרא ומצאו סימנים לצום זה יט שהוזכרו בידי הנביא זכריה )בפרק ח

 (.ב ממגילת אסתר )לבוש תרפו

 

 בדיני הצום

כל אדם בריא בין איש מגיל י"ג שנים בין אשה מגיל י"ב שנים חייבים לצום ואין 

 )שו"ע תקנ א, משנ"ב שם(. לפרוץ גדר

והחש  םמהו מצטערים הרבה כאבי עיניי )שו"ע תרפו ב(צטערים הרבה לא יתענו מ

 בראשו )משנ"ב שם ס"ק ד(.

: עוברות ומניקות אינם צריכות לצום )שו"ע שם( ובמשנ"ב )שם עוברות ומניקות

לפי שצום זה נקבע  והטעם:ס"ק ד בשם ישועות יעקב( כתב אף שאינה מצטערת, 

י ולא כשאר הצומות שנקבעו מפני הצרות שאירעו זכר לתענית שהיה בימי מרדכ

 בהם. ובשם הא"ר כתב שמחמיר בתוך ז' וביולדת תוך ל' מיקל.

וגם מי שאינו צם מ"מ לא יענג עצמו במאכלים אלא רק יאכל כפי מה שצריך )עיין 

 במשנ"ב תקנ ס"ק ה(.

 

 נישואים

ה מדברי אינ דתענית אסתר והטעם:שמותר לינשא בליל התענית,  יש אומרים:

 א בהליכות שלמה פורים פרק יח סה(."סופרים שאינה מד' צומות )הגרשז

 



 

 כועמ'  -אספקלריא 

 

 

 רחיצה בצום

: דשרי )הגריש"א בהליכות שלמה פרק יח סו, הגרנ"ק ישמח ישראל יש אומרים

דכיון דתענית אסתר אינה משום אבילות ומותר אף בחמין ובפרט  והטעם:פרק ד(, 

 מי תודה עמוד שדמ(.א בשל"לכבוד הפורים )הגרשז ועם כוונת

 

 כלי נגינה ושירים

דאין ראוי לשמוע כלי נגינה ושירים בתענית דאף שאין התענית על  יש אומרים:

 ויש אומרים:א בפסקי שמועות עמוד מה(. "צרות מ"מ יום תענית הוא )הגריש

 שמותר לשמוע כלי זמר בתענית אסתר )הגרח"ק ישמח ישראל פרק ד ס כא(.

א בתל "ל בריקודים ומחולות בשונה משאר צומות )הגרישיש להקבליל התענית 

 תלפיות קובץ סג(.

 

 טיפולי שיניים

מותר ללכת לטיפול שינים בתענית אסתר אע"פ שמחמת הטיפול יכול ליכנס מים 

א בשלמי מועד פרק "דס"ס צריך את הטיפול הזה לרפואתו )הגרשז והטעם:לפיו, 

 נח(.



 

 כזעמ'  -אספקלריא 

 

 

ר, מח"ס 'וטהר לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינ

  ומועדים התורה עללבנו', 

קדושה מול  –אפוד מעשה חושב, מול 'איפון' ומחשב ודומיו 

 טומאה

ֵאֹפד  ת הָּ שו אֶּ ֵשה חֵשבוגו' ְועָּ  )כח, ו(  ַמע 

"כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר, ואין  (:ד ,הושע ג)כתוב בנביא 

ומבואר שם במפרשים שתרפים זה עבודה זרה  זבח ואין מצבה, ואין אפוד ותרפים",

ואילו אפוד זה האפוד ואורים ותומים המגיד עתידות, ופלא גדול יש כאן מה 

 החיבור והקשר בין שניהם??? הרי הם דבר והיפוכו, קדושה מול טומאה???

עונה הגאון מווילנא, שכשאין אפוד קודש אז גם אין טומאה של תרפים ועבודה 

פעם היתה זמינה טומאה חמורה של עבודה זרה, אז לכן היה זמינה זרה, והכוונה, ש

גם קדושה גדולה של אפוד ורוח הקודש, אבל אומר הנביא הושע כשבעתיד יגיעו 

זמנים שלא תהיה טומאה זמינה של עבודה זרה וממילא גם לא תהיה זמינות 

 לקדושה.

 היום יש כן טומאה כטומאת התרפים

ור זה, עוד קודם עידן הטכנולוגיה של האינטרנט אלא שכל זה היה נכון עד לד

ודומיו, אבל בדורנו שיש את טומאת האינטרנט שבשנייה אדם יכול ליפול לשאול 

תחתית, אם כן חייב להיות גם להיפך שבשנייה אתה יכול להגיע לקדושה עצומה 

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

מקום, דבר שלא היה מעולם, אנשים שלא סוגרים את כל הפתחים ליצר הרע 

בקלות הם נופלים!!!  מעולם לא היה קל יותר ליפול, אבל זכור שוודאי גם קל יותר 

 להתקדש לגבהים שפעם רק יכלו לחלום על זה.

דוגמא לדבר, היום הסכנה נמצאת בכיס כמו העבודה זרה של פעם שהייתה בתוך 

, כי היום אנשים בכל העולם צמודים לאיפון ודומיו, עד כדי כך שראיתי חיקו



 

 כחעמ'  -אספקלריא 

 

 

אינסטלטור בתוך בור הביוב, מקקים מעופפים סביבו והוא ממתין למשאית שאיבה 

אבל הוא מנצל כל רגע כי הוא מרותק לאיפון, כמו כן אפשר למצוא נהגים רבים 

גמרי בכל מקום, לא שגולשים תוך כדי נסיעה!! ממש עבודה זרה, דבוקים בזה ל

 להאמין איזה דביקות.

הם בוודאי יצחקו בפה מלא על בחור או אברך שילך ברחוב עם ספר פתוח וילמד, 

לרופא או בכל תור  –וכן כשיראו בחור או אברך הלומד בהמתנה לתורו בחנות 

ששייך, או שבאירוע משפחתי כחתונה וכדו' הוא פותח ספר ולומד, מה הם יגידו 

בחור שסתם מגזים!! אדם מוזר!!! מצומצם!!! ועוד כינויי גנאי!! אבל עליו?? זה 

גם באירועים משפחתיים, זה מקובל וזה בסדר גמור,  -לאיפון הם דבוקים בכל מקום 

גם באוטובוס וגם בתור לרופא!! בכל רגע קצר שפנוי!! ממש דבקות בעבודה זרה, 

 מוציאו מחיקו מחבקו ומנשקו.

כי רוב זמנם הם מרוכזים במכשירים שבחיקם, השומרים העובדים אינם עובדים, 

והמאבטחים אינם שומרים כי הם עסוקים בעולם קטן במכשיר קטן שמקטין את 

האדם לאפס!! אוי לדור זה שאלו הם עובדיו פועליו ושומריו ורופאיו!!!!  אבל אנחנו 

ם בשם השם נזכיר, ולא נבוש מהמלעיגים, אלא נדבק בתורה ובתפילה בכל מקו

ובכל זמן, וכך יהיה בכוחנו להתגבר על היצר הרע של עבודה זרה של דורנו, כי 

ננצל את כוח הקדושה בעוצמה הזמינה יותר מתמיד בדורנו כנגד היצר הרע 

 העצום.

  התמדה לטוב ולרע

ועוד דוגמא, שומעים על גדולי ישראל שלמדו עד השעות הקטנות של הלילה וקמו 

עצמו: איזה עוצמה!! זה גדול ממני, אין מצב שאני בבוקר מוקדם, ואדם אומר ל

מסוגל, כי אני מת מעייפות ולא מסוגל להתמיד עד השעות הקטנות של הלילה, 

ועוד לקום מוקדם??? וכי אני מלאך??? אני רק בן אדם בשר ודם!!! אני חייב לנוח 

רבנים ולישון בשביל לקום רענן, אין מצב שאני ככה יתמיד, זה לא אנושי, זה רק ל

 יחידי סגולה, הם זן מיוחד!!!



 

 כטעמ'  -אספקלריא 

 

 

אבל פתאום ראו איזה פלא, יש אנשים שברגע שיש להם אינטרנט אין עייפות, אין 

בעיה מחר לקום מוקדם לעבודה, הם רובצים שעות בהתמדה עד לשעות הקטנות 

של הלילה, פתאום גם הם יחידי סגולה וכמלאכים לא אנושיים, ובשביל מה???? 

רה הטוב, ובמקרה הרע בשביל להיכנס עוד ועוד לעומקה של בשביל שטויות במק

טומאה רחמנא ליצלן, וכמובן בבוקר עליהם לקום מוקדם, פלא עצום, זן מיוחד, וזה 

מיליארדי אנשים מכורים, חצי מיושבי תבל, פתאום כולם מלאכים, כן, אבל מלאכי 

ורסם בטבע אז קדימה!! כמו שהם מתמידים לעבירה ולבטלה, וזה כבר מפ חבלה.

האדם בן זמנינו, אנחנו ננצל זאת שנכיר את כוחות הנפש שבנו, נגיד לעצמינו, אתה 

כן מסוגל להתמיד בתורה עד השעות הקטנות של הלילה, רק אנחנו מתעצלים, אז 

בן אדם מה לך נרדם קום קרא לאלוקיך, כי כוח הרע והטוב שווים!! קום ותנצל את 

 זמין היום יותר מתמיד, בהצלחה אמן ואמן.הטוב ואת הקדושה זה אמיתי, זה 

 לפחות לא להדבק ברע

וגם אם לא תנצל את הקדושה העוצמתית הזמינה יותר מתמיד, זכור נא מה 

שכתב המצודת דוד שם, שזה שבח לעם ישראל, שבימי הגלות הארוכה לא יהיה 

 לעם ישראל אורים ותומים לשאול בו עתידות ובכל זאת "אין תרפים". והכוונה

שעם ישראל לא יפנו אחרי התרפים לשאול בהם עתידות, וזוהי בשורה טובה 

לישראל שבימי גלותם לא יפנו ויחפשו עבודה זרה אפילו שחסר להם השראת 

ולכן גם אם לא תתמיד בתורה לפחות אל תפנה  השכינה והמזבח והאורים ותומים.

לא להיגרר  לטומאה ולרע חלילה וחס, אבל דע לך שבלי להתחבר לקדושה קשה

 לטומאה כי הנפש חייבת להתמלאות בשמחה ובסיפוק.

 מהאדמו"ר מפיטסבורג –הוספה חשובה 

"וטהר לבנו" שבעזרת ה' יצא  בבואי אל האדמו"ר שליט"א לבקש הסכמה לספר

, הראתי לו את המאמר הקודם, בשני כרכים לאחר הפסח שנה זו תשע"ז ב"ה

ם באמת גם יותר קל ויותר זמין והאדמו"ר מאוד נהנה והוסיף לי שאכן היו

להתעלות במעלות התורה והיראה, כי היום יש שיעורי תורה בכל פינה ובכל כלי 



 

 לעמ'  -אספקלריא 

 

 

הטכנולוגיה, ואפילו ספרים מודפסים במהדורות נוחות עם ביאורים שווים לכל נפש, 

ובאמת בכל רגע נתון אפשר ללמוד גם על ידי שיחת טלפון חינמית בכל חלקי 

 ם שאנחנו אוהבים, מה שבעבר לא חלמו היום זה זמין ובקלות.התורה ומכל הרבני

טענתי לכבוד האדמו"ר שליט"א שלא רק שהטומאה של האינטרנט בזמננו היא 

מאוד זמינה, אלא גם עוצמת הטומאה היא איומה ומחרידה שאפשר להיטמאות 

בשניות בטומאה איומה ומחרידה עד שאול תחתיות, אם כן בוודאי וכל שכן שגם 

פי הקדושה הדברים שווים בעוצמתם, שמלבד שהיום זמין הקדושה בכל רגע כל

ורגע, היום גם אפשר בשניה אחת להתעלות בעוצמת קדושה 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 עצומה ונשגבה!! וכ"ק 

האדמו"ר שליט"א ב"ה מאוד שמח מהדברים הללו, ואמר לי שכדאי מאוד שכל 

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



 

 לאעמ'  -אספקלריא 

 

 

למען הסר ספק / הרב ישראל מאיר ווייל, מח"ס 

 וביום השבת והשולחן כהלכתו 

 אלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבחש

 בדיקת סימני טהרה בדגים בבית

 האם צריך לבדוק סימני טהרה בדגים בבית?

דגים שנמכרים עם עור שניכרים בו היטב  -יש שתי סוגי דגים, האחדתשובה: 

סימני הקשקשים, ובהם מערכות הכשרות אינם בהכרח בודקים אחד אחד אלא 

דגים  -. השניטולראות בבית את העור המקושקש שעל הדגסומכים על מה שניתן 

שנמכרים בלי עור ובהם צריך לסמוך על ועדות הכשרות, ובהם ועדות הכשרות 

המהודרות בודקות אחד אחד כל דג, ויש להקפיד לקנות דגים כאלו בהכשרים 

 .טזמהודרים בלבד

ם ]גם חובה לברר היטב האם אין תולעי 'אניסקיס' בדגים, מפני שיש הכשרי

 מהדרין[ שאינם מקפידים על זה כלל!!

* 

 שאלות בענייני שבת

 הכנת מגילת אסתר

 האם מותר להכין קריאת מגילת אסתר בשבת?

בעיקרון אין בזה איסור הכנה, מפני שמותר לקרוא מגילה בכל עת תשובה: 

, אבל אם ניכר בצורת הקריאה שעושה כן להכנה עבור פורים, אסור יזשיחפוץ

 .יחלעשות כן

                                                
כלל וכלל שנכנסים דגים טמאים בטעות, ואין גם אחד לכמה אלפים של דבר כזה. אבל אעפ"כ  למעשה, לא מצוי טו

 יש לראות על כל דג את העור המקושקש הצמוד.
 כל ועדות הכשרות המהודרות מקפידות לבדוק אחד אחד את כל הדגים שאין עליהם עור. טז

 בירושלים.וגם הפר"ח לא אוסר לטלטל מגילה כי אם כששבת חלה בט"ו אדר  יז



 

 לבעמ'  -אספקלריא 

 

 

 לשון לימודים / הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 מזבח הזהב כתיבתמקום 

ֵצי ִשִטים  ת ע  ִשיתָּ ִמְזֵבַח ִמְקַטר ְקֹטרֶּ ה ֹאתֹו. )ל, א(ְועָּ  ַתע שֶּ

בפרשיות תרומה־תצווה נאמרו ענייני המשכן וכליו, בתחילה נאמר על כלי הקודש 

ויריעותיו, אחר כך  שהיו בתוך המשכן, אחריהם נאמרו סדר עשיית קרשי המשכן

נאמר על הכלים שהיו בחצר המשכן, ואת דרך עשיית קרשי החצר, עד סוף פר' 

תרומה. משם החלה פרשת תצווה בה נאמרו דיני הכהנים, ובגדי הכהונה וסדר 

 כיהונם, ובסוף כל דיני המשכן נאמר על דבר מזבח הזהב.

ך לשאר כלי הקודש לכאורה היה ראוי להיות מקום ציווי עשיית מזבח הזהב סמו

שבמשכן, כפי שהוזכר בדברי משה לבני ישראל )לה, טו( וכפי שנכתב בעשיית 

המשכן )לז, כה(, בהם נזכר המזבח בסמוך לכלי הקודש שהיו בתוך המשכן, אחרי 

 מעשה המנורה.

אולם מקום ציווי עשיית מזבח הזהב נאמר במרחק ממקום ציווי שאר הכלים, ולא 

וך לכלים אלא שהמתין הכתוב מלאומרו עד הנה, אחרי זו בלבד שלא נאמר סמ

רק בסוף  -סיום מעשה קרשי המשכן וחצרו ואחרי מעשה הכהנים וקרבנותיהם 

פרשת תצווה נאמר על עשיית המזבח הזהב. ודבר תימה הוא למה נכתב המזבח 

 כאן.

 

 

                                                                                                                                                                            
לא שייך איסור הכנה בדבר שנהנה ממנו בשבת עצמה, ולכן לא שייך איסור הכנה במי שהולך לישון כדי שיהיה לו  יח

כח במוצ"ש ]ורק משום כבוד שבת לא יאמר כן במפורש[, אבל אם ניכר שעושה כן עבור מוצ"ש אסור לעשות כן 

פת בשר במים, ולכן הורו הפוסקים ]שש"כ פכ"ח הע' כמבואר בסי' שכ"א במג"א סק"ז ובמשנ"ב סקכ"א לגבי שטי

קע"ח בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל, וביום השבת סי' ל' הע' ח' והע' י"ג בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ארחות שבת פכ"ב 

הע' ר"צ בשם הגר"ש אויערבך שליט"א[ שההיתר רק אם לא ניכר מתוך המעשה שמכין לקריאה של פורים. וכעין זה 

ח ]סי' תקכ"ט סק"ג וסי' תקנ"א סקצ"א[ והאגרו"מ ]ח"ד סי' ק"ה, ג'[ לגבי לבישת בגדי פורים ]או פיג'מה[ כתבו הכה"

 בשבת בשביל מוצ"ש. ועי' ארחות רבינו ]ח"ב עמ' קל[ ובוביום השבת ]סי' ל' הע' ט"ו[ בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

סק"ט לגבי שטיחת עשבים בשבת כשחג השבועות ויש שהוכיחו מדברי המהרי"ל המובאים במג"א ובמשנ"ב סי' תצ"ד 

 חל במוצ"ש.



 

 לגעמ'  -אספקלריא 

 

 

 נתייחד מכל הכלים -המזבח 

את דבר מזבח הזהב. בפרשת לתרץ זה )ע"פ ראב"ע כה, כב ועיי"ש( נקדים לפרש 

יר  ט  קְׁ ה  המזבח נאמר למה שימש ועבור מה היה עומד במשכן, וככה אמר הכתוב: 'וְׁ

ֶקר', מזבח הזהב הוא מזבח הקטורת, עליו העל ֶקר ַבב  ים ַבב  ֶרת ַסם  ט  ן קְׁ ו ָעָליו ַאֲהר 

ֶפר  כ  ן את הקטורת במשכן, עניין אחד נוסף אמרה התורה לקיים במזבח זה: 'וְׁ ַאֲהר 

ים' ביום הכיפורים יבוא אהרן לכפר ר  פֻּ ַדם ַחַטאת ַהכ  ָתיו ַאַחת ַבָחָנה מ  נ  על  ַעל ַקרְׁ

 המזבח, 'אחת בשנה'.

ים הוא ַלה''. על כן יש  ֶדש ָקָדש  נתייחד זה המזבח לעבודות נכבדות, בו נאמר 'ק 

בודות היו במזבח להבדילו ולהזהר מלעבוד עליו עבודות שונות או זרות. רק שני ע

הזהב, הקטרת הקטורת וכפרת יום כיפור על ידי הכהן הגדול. כדי להפריש ולרומם 

א  את זה המזבח, מיוחד הוא לעבודותיו ואין להקריב בו קרבן אחר כמו שנאמר: 'ל 

כו ָעָליו'. ןְׁ א ת  ֶסךְׁ ל  נ  ָחה וְׁ נְׁ ָלה ומ  ע  ֶרת ָזָרה וְׁ ט   ַתֲעלו ָעָליו קְׁ

 ותדות האחרהקדמת הכלים והעבו

נתבאר כי על ידי הפרשת והבדלת המזבח משאר עבודות, ובייחודו לעבודות אלו 

נתגלית מעלת המזבח שהוא 'קודש קדשים לה''. עתה נבין שהקדים הכתוב לומר 

מה היו שאר העבודות שבמשכן, כדי לכתוב במה נתייחד זה המזבח ובמה נתקדש 

ונכתב על עבודת המשכן בכהנים, מהם. לכן נאמרו בתחילה שאר הכלים שבמשכן, 

 ורק לבסוף נכתב על מזבח הזהב.

אחרי שכבר נתבארו שאר הכלים והעבודות, נאמר כי במזבח הזה יעבוד אהרן 

. ולא יעלו עליו שאר קרבנות ועבודות או יטביום כיפור, ולעבודת הקטורת בכל יום

 קטורת זרה.

ראל לא פירש את מעלת כל זה היה בציווי ה' למשה, אמנם בדברי משה לבני יש

מזבח הזהב, לכן לא הקדים את שאר הכלים והעבודות לדבר המזבח ואמרו 

                                                
 לעבודת הקטורת כשר גם כהן הדיוט וראה רמב"ן פסוק ז'. יט
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במקומו, כמו כן במעשה הכלים נעשה על הסדר, סמוך לכלי הקודש שהיו בתוך 

 המשכן.

* 

במזבח הזהב היה מעשה הקטורת אשר רז יש בה )שבת פט.(, היא מצלת מן 

ביה, קדושת המזבח והבדלתו משאר שרפה את מקרי -המגפה, והקטורת הזרה 

 עבודות משולבים זה בזה. כי קדושה ניכרת על ידי הבדלה 
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מעדני מלך / הרה"ג ר' מרדכי מלכא שליט"א, 

הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות 

המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי  אור"

 מרדכי ועוד

 כח התורה וגדולת חכמי ישראל

ל מ ן ְכתֻּ ַוִיֵתן אֶּ בֶּ ֵעדֻּת לֻּחת אֶּ ה ְכַכּלתֹו ְלַדֵבר ִאתֹו ְבַהר ִסיַני ְשֵני לֻּחת הָּ ְצַבע שֶּ ִבים ְבאֶּ

 )לא, יח( ֱאלקים

שואל רש"י שיש לדקדק מדוע כתוב ככלתו לדבר בלי וא"ו? עוד שואל האו"ח 

הקדוש מדוע התחיל לומר ויתן אל משה והפסיק ואמר עניין אחר ככלותו לדבר ורק 

כך המשיך לאמר מה נתן, היה ראוי לומר ויהי ככלותו לדבר ויתן אל משה את  אחר

 .שני הלוחות )וכן הקשה הנצי"ב הובא בספר מראש אמנה למרן הרב ש"ך זצ"ל(

 מוסכמות החברה

בעיני העולם נראה כי כל גילוי מהשמים הוא בעצם שיא הגדולה ואין מי שיכול 

יימי אין מי שיטיל בו ספק, ואם הגיע להתווכח על כך, ולכן אם יהיה מופת שמ

האדם לדרגה כזו שעושה מופת מהשמים אין צל של ספק כי הדבר נראה כי לא 

שייך לחשוב אחרת, ובגלל הדבר הזה קראו טעויות במשך הדורות שהיו אשר הטעו 

את בני דורם, וכבר התורה מעידה שיש גם נביאי השקר אשר מראים אות ומופת 

 לאמת דבריהם.

בדורנו מצאו להם כל מיני ארחי פרחי המתחזים לצדיקים ומקובלים ומגלי  בפרט

עתידות ונוטלים את הונם וכספם של אנשים תמימי דרך אשר מתוך מצוקתן 

 מחפשים כל עלה נידף וקש להיתלות בו אולי תצמח על ידו הישועה.

אולם תורתנו הקדושה מלמדת אותנו שהכוח אשר שולט על הטבע והבריאה הוא 

וח התורה וכל העמל בתורה ודבוק בה עולה ומתעלה עדי היותו לשליט על כ

הנהגת הבריאה על פי תורתו ופסיקתו וכל כוח אחר אינו אלא מכוחות הסטרא 
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אחרא ואינו ממקור של קדושה ואסור להתקרב אליהן ואחריתן תהיה מרה בדוק 

זיק ישיבה שזכות ומנוסה, ולכן חז"ל יעצו מי שיש לו חולה בבית למי ילך למי שמח

כוח התורה ברכתו עושה חיל ולא למי שמתחזה למקובל וצדיק נסתר כאשר הוא 

 רשע ומושחת בפנימיותו רח"ל.

 האוה"ח: כל התורה ולא ֵחלק. הנצי"ב: נתן יכולת לגמור התורה

ובזה נבא לבאר את כוונת התורה ונקדים כמה מביאורי המפרשים, וכתב האור 

ורה לומר כי נתן הקב"ה למשה את כל התורה ולא חלק החיים לבאר כי כוונת הת

ממנה והיינו ככלותו כיון שכל התורה כלולה בתוך עשרת הדברות מלשון כולה, 

כי גם ככלותו היה בכלל הנתינה והיינו נתן למשה את התורה באופן  והנצי"ב כתב

שיהיה כמעיין המתגבר להבין את כל התורה יזכור את כל התורה ולא ישכח, 

ראה שזוהי כוונת רש"י שהתורה נמסרה  ככלה ולכן נרמז הדבר בזה שכתוב ונ

  ככלתו בלי וא"ו לרמז לכלה והוא הרמז למסירת כל התורה במתנה.

שגם את הגמר נתן לו והיינו ככלותו הכילוי של התורה היינו והוסיף מרן הרב שך 

ישראל  הסיום של התורה שיוכל לפסוק את דיני התורה והכל נקבע לפי חכמי

כמבואר במסכת ב"מ )נט ע"ב(  והבריאה נוהגת לפי פסקי התורה אשר יפסקו למטה,

בויכוח התנאים שאמרו במחלוקת רבי יהושע ורבי אלעזר כי תורה לא בשמים היא 

ושם מסופר על הויכוח בין   ולא הלכו אחרי בת קול אלא כפי שהכריעו התנאים.

אה וטהרה, אמר להם רבי אליעזר לחבריו רבי אליעזר לרבי יהושע וחבריו בדיני טומ

אם הלכה כמותי עץ החרוב שהיה לפניהם יוכיח, ותיכף החרוב נעקר ממקומו מאה 

אמה, אמרו לו אין מהחרוב ראיה, שוב אמר להם אמת המים שלפנינו תוכיח 

שהלכה כמותי, ותיכף המים התחילו ללכת אחורה, וגם לזה לא הסכימו, ושוב אמר 

המדרש יוכיחו ותיכף כותלי בית המדרש נטו ליפול ומיד גער בהן להם כותלי בית 

רבי יהושע ונעצרו ונשארו כך מוטין מפני כבודו של רבי אליעזר, שוב אמר להם מן 

השמים יוכיחו ויצאה בת קול שהלכה כרבי אליעזר, עמד רבי יהושע ואמר תורה 

על ידי משה  לא בשמים והלכה כמותנו. ללמדנו שמאחרי נתינת התורה לישראל

 ניתן גם הכוח לפסוק בתורה לחכמי ישראל ולא בשמים ועל פיהם העולם מתנהג.
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 ביאור נוסף כילוי מלשון שלימות ושלטון על הטבע

ויש להוסיף עוד שלא רק סיום התורה נמסר לישראל אלא סיום והשלמת הבריאה 

ביעת מלשון ויכל אלוקים, וגם שליטה על הטבע נמסר לחכמי ישראל, שהרי בק

החודש ובפסיקתם משתנה הטבע ומנהג העולם, כמבואר בירושלמי סנהדרין פ"א 

הובא בתורה תמימה הערות ויקרא פרק כג הערה כ. דכל כך מסר הקדוש ברוך  ה"ב

הוא את ענין קביעת החדשים והשנים לב"ד של מטה עד שמשנה גם הטבע 

 ים מזה.המתחייבת לרגלי העיבורים, ועמה משתנים גם הדינים המסתעפ

נמצינו למדים על גדולת התורה ולומדיה ומהו כוח התורה אשר נמסר לכל עמליה 

שכל העמל ויגע בתורה עד שהופך להיות בן תורה זוכה לפסוק ההלכה אפילו נגד 

בת קול מהשמים, ולהיות שולט על הבריאה ומשועבדת לו ובכוחו לשדד מערכות, 

 ים. ודבריו מתקיימים כי צדיק גוזר והקב"ה מקי

 ופורים שמח החותם בברכת שבת שלום ומבורך

 בידידות ואהבה

 מרדכי מלכא
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 Rav Mordechaiאנגלית /  מהדורה -מעדני מלך 

Malka 

     Parashat Tetzaveh 

 The Power of the Torah and of Those Who Study it  

The parasha states (31:18), “Vayitein el Moshe kikaloto lidaber ito beHar Sinai luchot 

ha’eidut luchot even ketuvim be’eztba Elokim, And He gave to Moshe when He concluded 

speaking [ככלתו לדבר] with him on Har Sinai, two tablets of testimony; they were stone, 

written by the Finger of G-d.” 

 Questions: 

1 – Rashi asks why ככלתו is spelled missing a letter vav. 

2- The Ohr Hachayim Hakadosh furthermore asks why the pasuk begins, “And He gave to 

Moshe,” and then interrupts its flow by stating, “when He concluded speaking with him?” It 

would seemingly have been more fitting to write immediately, “When He concluded 

speaking with him, He gave to Moshe two tablets of testimony?” This question is also cited 

by Maran Harav Shach zt”l in the sefer Meirosh Amana, in the name of the Netziv.  

 Society’s Accepted Way of Thinking 

In the eyes of the world, every Heavenly revelation is on the loftiest of levels, and no one 

can dispute it. Therefore, if there is a Heavenly sign which proves that something is true, 

then there is no doubt to its authenticity. If an individual reaches a level where he can 

perform a supernatural wonder, then there is not the slightest doubt that he is correct, and it 

is impossible to assume otherwise. As a result of this way of thinking, mistakes have been 

made throughout history that fooled the people of that generation. The Torah testifies to the 

fact that there are false prophets who can bring a sign or perform a wonder to substantiate 

their words. This is especially true in our generation, which is a “generation of mysticism.” 

The Jewish Nation is the Am Segulah, and they therefore constantly search for segulot and 

predictions of the future. They find all types of charlatans who appear to be tzaddikim and 
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mekubalim that can predict the future. These “tzaddikim” then rob these naïve individuals, 

who out of distress, look for anything that may bring them a salvation. However, our holy 

Torah teaches us that the power which controls nature and creation is the power of the 

Torah. All those who toil in Torah and cling to it ascend in holiness until they control nature 

through their Torah and halachic rulings. Every other power that one sees in the world stems 

from the side of evil and not from a holy source. It is therefore forbidden to draw near to it 

and whoever does will have a bitter end, to which experience testifies. Therefore our Sages 

advised that one who has a sick person in the house should go to one who sustains a yeshiva; 

for it is the power of the Torah which enables a blessing to be effective and not one who 

dresses up like a mekubal and hidden tzaddik. Such a person is wicked and distorted, 

rachmana litzlan.  

 The Torah was Given Like a Kallah to a Chatan 

According to this we can explain the Torah’s intention in the aforementioned pasuk. We 

will begin by citing the commentaries of several commentators, first and foremost Rashi. In 

Shemot (31:18), Rashi writes, “And He gave to Moshe.’ The pasuk states kikaloto *ככלתו] 

without a vav. This is to teach that the Torah was given as a gift, like a kallah [כלה] is given 

to the chatan, since it was impossible to learn it all in such a short period of time. 

Alternatively: just as a kallah is adorned in 24 adornments, which are enumerated in Sefer 

Yeshaya (3:18 - 24), so too, must a talmid chacham be expert in the 24 sefarim [of Tanach].” 

The Ohr Hachayim furthermore explains that the Torah’s intention is to say that Hashem 

gave Moshe the entire Torah and not just a portion of it. This is alluded to by the word 

kikaloto [ככלתו], which is similar to the word kilula [כלולה+, “included.” In other words, 

since the entire Torah was included within the Ten Commandments, so too, must a Jew 

know the Torah in its entirety. The Netziv explains that this was also included in the giving of 

the Torah. In other words, Moshe was given the entire Torah in a manner that he would 

remember it in its entirety and not forget it. It seems that this is Rashi’s intention in stating 

that the Torah was given like a kallah. This is alluded to in the pasuk by writing the word 

kikaloto without a vav. This hints to the word kallah [כלה], and alludes to the fact that the 

entire Torah was given as a gift. 
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Power to Issue Halachic Rulings 

According to its literal explanation, kikaloto is an expression of conclusion. Accordingly, 

Maran Harav Shach adds that the “conclusion” of the Torah, referring to the ability to issue 

halachic rulings – which are the final product of Torah study – was also given to Moshe. As a 

result, nature would be determined according to Israel‟s Sages, and it would be controlled by 

the rulings that were issued in this world. This is as we find in Bava Metzia 59b in a dispute 

between the Tannaim, Rebbi Yehoshua and Rebbi Eliezer. There they stated that the Torah “is 

not in Heaven.” They therefore did not decide the ruling based on a bat kol, a Heavenly voice. 

Rather, they ruled purely according to the decision of the Tannaim. Let us elaborate: The 

Gemara relates that there was a dispute between Rebbi Eliezer and Rebbi Yehoshua and his 

contemporaries relating to the laws of impurity and purity. Rebbi Eliezer said to them that if 

the halacha was like him, then the carob tree which stood before them would prove it. 

Suddenly the carob tree uprooted itself from its place and walked 100 amot. They told him 

that one cannot bring a proof from a carob tree. Rebbi Eliezer now said that the stream of 

water in front of them would prove that the halacha was like him. Immediately, the stream of 

water began to flow backwards. They did not agree to this either. Rebbi Eliezer now said that 

the walls of the beit midrash would prove that the halacha was according to him. Immediately, 

the walls of the beit midrash began to fall. Rebbi Yehoshua immediately yelled at the walls, 

and they stopped falling. Nevertheless, they remained in a slanted state out of honor for Rebbi 

Eliezer. Again, he said to them that Heaven would prove that he was correct. A Heavenly 

voice then rang out that the halacha was indeed like Rebbi Eliezer. Rebbi Yehoshua stood up 

and said, “Torah is not in Heaven, and the halacha is according to us.” This teaches us that 

after the Torah was given to Israel by Moshe, the power of deciding halacha was also given to 

the Sages of Israel and it is not in Heaven. Therefore the state of nature is also determined 

according to their words. 

 Kilui [כילוי] is an Expression Connoting Perfection and Control Over Nature 

We may add that not only was the conclusion of the Torah given to Israel, but also the 

conclusion and perfection of the creation was given over to the Sages of Israel [ככלתו can 

also be related to the word ויכל, which means “to complete”]. Control over the creation was 



 

 מאעמ'  -אספקלריא 

 

 

also given over to the Sages of Israel. This is as we find, that establishing the new-moon and 

other rulings changed nature and the way that the world was conducted, as stated by the 

Yerushalmi (Sanhedrin 1:2), and brought in the Torah Temimah (Vayikra 23, he‟ara 20). 

There it states that Hashem gave the power of establishing the months and years to the earthly 

beit din, and it vested them with such power that they changed the course of nature as it 

pertains to various laws. You therefore see that the Torah was not merely given to learn; 

rather it was also given to decide Torah law. But it does not end there. Rather, even the 

completion of creation and the course of nature is determined according to the Sages’ 

decisions.  

 The Power After Matan Torah 

Our Sages relate (Masechet Chullin 7a) that R‟ Pinchas ben Yair was going to perform the 

mitzvah of redeeming Jews from captivity. On his way, he came to the river of Ginai. He said 

to the river, “Ginai, split your waters for me, so that I can cross through you.” The river 

responded, “You are going to do the Will of your Master, and I am going to do the Will of my 

Master [- by flowing regularly.] You may be successful or you may not be, but I certainly 

will.” [It therefore refused to part.] R‟ Pinchas ben Yair therefore said to it, “If you do not 

part, I decree that water should not flow through you forever.” When the river heard this it 

split. There was another man there, who was carrying wheat to make matzot for Pesach. R‟ 

Pinchas ben Yair said to the river, “Also split for this man, because he is involved in a 

mitzvah.” So the water split for him. There was also an Arab merchant who had joined them 

along the way. R‟ Pinchas ben Yair said to the river, “Also part for him, so that he should not 

say, „This is how they leave someone who joined them?‟” So the river parted for him too. Said 

R‟ Yosef, “See how much greater R‟ Pinchas ben Yair is then Moshe Rabbeinu and the 

600,000 Jews for whom the Yam Suf split. For the Yam Suf only split one time, and here it 

split three times.” Asks the Gemara: Maybe here, the water also split only one time and 

simply remained split for the other two men? The Gemara answers that, indeed, R‟ Yosef said 

that R‟ Pinchas ben Yair was only equal to Moshe and the 600,000 Jews.  

The Ohr Hachayim asks (Shemot 14:27) how it is possible that for Moshe Rabbeinu and the 

Jews, the Yam Suf split only after great difficulty and after they screamed to Hashem, yet for 

R‟ Pinchas ben Yair the water split three times because he simply decreed that it be so? 
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The Ohr Hachayim answers that this is one of the conditions that Hashem stipulated with the 

creation; that it should be compliant to the Torah and to those who toil in Torah, to perform 

that which was decreed upon them. Their control over creation should be like Hashem‟s 

control over creation. This is why we find that tzaddikim were able to control the sky, earth, 

stars, sun, and moon. This is what Hashem established at the time of creation. This is the 

deeper meaning of the pasuk (Yeshaya 43:1), “Your creator, Yaakov” [implying that Yaakov 

had the ability to create.] Our Sages say (Vayikra Rabbah 36:4) that Hashem said to His 

world, “Who created you? Who formed you? Israel.” This is all accomplished with the power 

of the Torah. At the time of the Exodus, the Jews still had not received the Torah, and they 

therefore did not have the power to decree on creation. This is why the sea did not agree to 

split for them. It therefore claimed to Moshe, “You were created on the sixth day of creation 

and I on the third.” Implicit in the sea‟s words was a hint to the fact that Moshe had not yet 

received the Torah; for if he had, the sea would have split for him, since the Torah preceded 

the creation. The Ohr Hachayim continues to write that Hashem showed the sea that Moshe 

was, in fact, worthy of having it split for him in the merit of the Torah. When the sea saw this, 

it immediately split as was initially stipulated. Therefore, every tzaddik who comes after 

kabbalat haTorah has a contract stating that the water must be compliant and split before him. 

You therefore find that when it did not wish to split for R‟ Pinchas ben Yair and the one who 

accompanied it, he wanted to penalize it, and the river got scared of him. 

  

Hashem Looked into the Torah and Created the World 

The reason for this is stated in the Midrash, that Hashem created the world with the Torah. 

This is as it states in Bereishit Rabbah (parasha 1), and is stated explicitly in the Zohar 

(Parashat Terumah 161b), that whoever learns Torah sustains the entire world, keviyachol. 

Hashem looked into the Torah and created the world; so too, man looks into the Torah and 

sustains the world. The Zohar states that therefore the Torah creates and sustains the entire 

world. Meritorious is he who toils in Torah study, for he sustains the entire world.  

 Story About R’ Ovadiah Yosef zt”l 

It is well known how many miracles and wonders Gedolei Yisrael performed in every 

generation. This does not only refer to the earlier generations; rather, even in our generation 
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we have heard about and seen wonders and yeshuot that were performed by the Baba Sali, the 

Steipler, the mekubal R‟ Sharabi, and R‟ Kaduri. The sefer Le‟oro Neileich relates that a 

woman from Beitar came crying to the house of Maran. A head of a particular organization 

was there at the time who heard the woman tell the following to R‟ Ovadiah: She was 

expecting, but her fetus had ten illnesses, amongst them a heart defect. She was told that it 

would die at the time of birth or a few hours after. She was therefore told to terminate the 

pregnancy. Maran rose from his place and assured her that she would give birth to a healthy 

son, and that he would be the sandak at his brit. She left his house in an emotional state, and 

much to the surprise of the doctors, she gave birth to a baby boy in perfect health, and Maran 

Rabbeinu Ovadiah was the sandak. From here we see the greatness of Maran zt”l, that not 

only did he bless the fetus, but he also knew that it would be a boy.  

 Words of Mussar 

We have learned about the greatness of the Torah and those who study it, and about the 

power of the Torah that has been given to all those who toil in it. By toiling in Torah, man 

becomes a ben-Torah who merits issuing halachic decisions even when they are contrary to a 

bat kol from Heaven. He is able to control the creation; it is compliant to him and he has the 

power to change nature. His words endure, because “a tzaddik decrees and Hashem fulfills.” 

This excludes those who disguise themselves as mekubalim and tzaddikim, who trick people. 

Furthermore, everyone should strengthen themselves in supporting those who study Torah and 

to toil in Torah themselves, for this is what protects from all bad things. Especially in the 

difficult time in which the Jewish Nation finds itself presently – we have no one to rely upon 

except our Father in Heaven. Just like in the time of Mordechai, the Jews once again accepted 

the Torah upon themselves willingly, and merited miracles and wonders, so too, should we 

merit miracles and wonders. We should soon merit the redemption and the building of the Beit 

HaMikdash speedily in our days. Amen ve‟Amen.  

 

 Shabbat Shalom U‟Mevorach 

 and Purim Sameach 

 Rav Mordechai Malka    
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח 

 משפטי צדקך על חו"מ

 האם למעיל היה בתי ידים או לא, וא"כ האם חייב בציצית

ת ְמִעילאחד הבגדים המיוחדים המעיל של כהן גדול הוא המעיל כנאמר  ִשיתָּ אֶּ  ְועָּ

ת ֵאפֹוד ְכִליל ְתֵכלֶּ א שהיה . )כח לא( כיצד היה עשוי המעיל לא נתפרש בתורה, אלהָּ

כולו מתכלת, ובשוליו פעמונים ורימונים, וכן שהיה פתוח פי ראשו, אך האם היה 

 לו גם בתי יד )שרוולים( או שהיה בלא שרוולים לא נתפרש.

 נחלק אלא. יד בית לו ואיןה"ג( כתב   והנה הרמב"ם בהלכות כלי המקדש )פ"ט

 כל כנגד אלא ברואינו מחו המעילים כל כדרך למטה עד הגרון מסוף כנפים לשתי

לוקה. )וא"כ זה נראה כמו הציצית הנהוג בזמננו אלא  המעיל פי והקורע בלבד הגרון

כלומר מה הראיה  מנין לו זו שהיה יותר ארוך( ואולם הראב"ד בהשגות משיג

וההוכחה לרמב"ם שלא היה למעיל בית יד. וכן מביאים מרש"י בפירוש התורה, 

בתמונת המעיל שהיה בצורת הכתונת ת שלו והחת"ס מציין שביוסיפון בקדמוניו

 וכדעת רש"י ז"ל והיה לו גם בתי זרועות 

 מקור לדברי הרמב"ם 

כתב מקור לדברי הרמב"ם, ע"פ הגמרא )ערכין ג:( הכל חייבין  בית אבי גדרבספר 

ומתרץ כהנים איצטריך ליה סד"א  פשיטאבתפילין כהנים לוים וישראלים, ושואל 

אות על ידך והי' לטוטפות בין עיניך, כל ששייך במצוה של הואיל וכתיב וקשרתם ל

יד שייך במצוה של ראש, והני כהנים הואיל ואינם שייכים במצוה של יד, דכתיב 

לגבי הכתונת ילבש על בשרו, שלא יהא דבר חוצץ בינו ובין בשרו, אימא במצוה של 

 ראש נמי לא לחייבי, קמ"ל דלא מעכבי אהדדי.

מ"נ אם מדובר בשעת העבודה הרי בשל ראש ג"כ פטור, מ שאגת אריהוהקשה ה

שעוסק במצוה פטור מהמצוה, ואם שלא בשעת עבודה הרי בשל יד ג"כ, ושיטת 

הרמב"ם ז"ל לגבי עוסק במצוה דסבר דגם ביכול לקיים שניהם, בכ"ז פטור, וא"כ 
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לשיטת הרמב"ם מאוד קשה. ונראה לי ליישב עפ"י דברי הגמרא )שבועות ט:( דיליף 

עון עון מציץ מה להלן טומאת בשר, ופריך אי מה להלן עולין וכ' ע"ש. ועיין 

)בפסחים י"ז( )יומא ז'( על מה הציץ מרצה על הדם ועל הבשר ועל החלב שנטמא 

כו' וכיון שמרצה כ"ז טומאת קדשיו הלא צריך להיות עליו כל היום כולו, )ועי' 

( דסבר דאין מרצה בלתי אם ברמב"ם הלכות ביאת המקדש פ"ד הלכה ה' והלכה ח'

הוא לבוש בשמונה בגדים גם בשלא בשעת העבודה, ולפי"ז יופיע אור גם בדברי 

הרמב"ם הנ"ל שבאמת מדובר שלא בשעת העבודה וכגון שלבוש בציץ ושמונה 

בגדים לכפר על טומאת קדשיו, דאין עוסק בעבודה וא"כ כיון דאינו עוסק במצות 

על פי דבשל יד פטור משום דדבר שאי אפשר הוא העבודה לכן בשל ראש חייב אף 

 כיון דחציצה הוא, מפני חלוק הדבוקה לבשר. 

אמנם לפי דעת הרשב"א שמותר להניח תפילין על גבי רטיה ואין חושש לחציצה. 

וא"כ נימא ג"כ הכא דחלוק אינו מעכב ויכול להניח של יד ע"ג החלוק, ובודאי צריך 

בשל יד, הוא משום שדורשים )במנחות ל"ז(  לומר בדעת הרשב"א, שסיבת הפטור

על הכתוב והיה לך לאות, לך לאות ולא לאחרים לאות, ומשו"ה לא יניח אותם על 

החלוק דאות הוא לאחרים, אולם כ"ז ניחא בכהן הדיוט, דלבוש רק בהחלוק לבד, 

א"כ הוי האות לאחרים, אבל בכהן גדול דהוא לבוש ג"כ בהמעיל ואם כן בידו 

השל יד, ואצלו לא יהיה האות לאחרים דיכסה עליהם המעיל, אלא  להניח גם

שכאן המקור לדברי רבינו הרמב"ם דהמעיל היה בלא בית יד, וא"כ בכה"ג אין מניח 

של יד משום דכתיב לך לאות, ולא לאחרים לאות, א"כ גם בכה"ג איצטריך למתני 

 ברי הרמב"ם מאירים. דחייב בתפילין, היינו רק בשל ראש, ובתפילין של יד פטור וד

 מדוע המעיל לא חייב בציצית 

 .ציצית שהניח במעיל מצינו ואלא שא"כ הרי המעיל היה בגד של ד' כנפות ולא

י( מתרץ  )כלאים ישעיהו זכרובספר  )מצ' צ"ט( המנחת חינוךוכבר נתקשה בזה 

 והלכך נהנה אינו והרי, כהונה בגדי מצד הבגדים לבישת מצות לו בזה שיש מכיון

 נוכל שלבישה שאינו לובש לצורך הנאתו לא מחייבתו בציצית ב' עוד מציצית פטור

 הקדש. משל רק משלו בא שלא לפי כסותך מקרי דלא מציצית פטור ה"דמשו לומר
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פלאות עדותיך / הרב ישראל צבי  –מתהלך בג"ן 

 בוים )מאנסי(

 הכתנות האבנטים והמגבעות

נֹ  ה כֻּתֳּ ֹרן ַתע שֶּ בֹודְוִלְבֵני ַאה  ם ְלכָּ הֶּ ה לָּ עֹות ַתע שֶּ ם ַאְבֵנִטים וִמְגבָּ הֶּ ִשיתָּ לָּ  ת ְועָּ

ת )כח, מ( רֶּ  וְלִתְפאָּ

בירושלמי יומא )פ"ג ה"ו(,  הירושלמי שהיו עושים שתי כתונות לכל כהן: א( שיטת

והובא בתוספות חגיגה )ג. ד"ה חרש(: תני ולבני אהרן תעשה כתנות, רבנן אמרי 

חד, רבי יוסי אומר אפילו כתונת אחת לכל אחד ואחד, מאי שתי כתנות לכל אחד וא

טעמא דרבנן ולבני אהרן תעשה כתנות. ופירשו המפרשים דהלימוד הוא מדכתיב 

 כתנות בלשון רבים.

ועל פי זה כתב רבי אליהו  :הקב"ה עשה לאדם לאדם ולחוה בגדי חול ובגדי שבת

שונו: 'ובחיבור מנחת הכהן מאיזמיר בספרו אגדת אליהו פאה פ"ח ה"ה, וזה ל

אליהו אשר לי הארכתי שם בענין שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם ולחוה לכל אחד 

ויעש ה'  ואחד שתי כותנות אחד לחול ואחד לשבת, מדכתיב )בראשית ג, כא(

אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם, דהוה ליה למימר סתם ויעש ה' להם 

זכיר שמם כיון דבהן סלקינן ונחתינן. אלא כתנות עור וילבישם, מאן דכר שמיה לה

לומר ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כותנות, כלומר לאדם כותנות ולאשתו 

כותנות, מיעוט רבים שנים, שתי כותנות לכל אחד, שהן אחד לחול ואחד לשבת. 

והוא על דרך שדרשו רבותינו זכרונם לברכה ולבני אהרן תעשה כתנות, שתי כתנות 

. ופירשתי בחיבור אחר שבא להם ז"ל דרשה זו שתי כתונות לכל לכל אחד ואחד

אחד ואחד, ולא כדמשמע מפשוטו כתונת אחד לכל אחד, משום מה דקיימא לן 

)שבת קב:( דאין עניות במקום עשירות, וכיון שכן מוכרח דכשאמר תעשה כותנות, 

רוך הוא, דהן שתי כתונות לכל אחד ואחד, וגם זו הכרח לדרשתינו דכיון שהקדוש ב
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הוא שעשה להם הכתונות בוודאי שעשה שתים לכל אחד, דאין עניות במקום 

 עשירות'. 

: והנה בספר יבין שמועה פרשת וילך אות האם היו הכהנים לובשים שני כתונות

תפ"ח רצה לומר דלדעת חכמים שהיו שתי כתונות לכל כהן, הוא הדין שהיו 

ם פסולה אם היו לובשים שני לובשים שני כתונות, ועכ"פ שלא היתה עבודת

כתונות. אבל בספר אמרות ה' פרשת פקודי )מ, יד( הוכיח שלענין הלבישה לא היו 

 לובשים כי אם כתונת אחת, ולכו"ע העבודה פסולה אם לבשו שני כתונות.

: במשך חכמה כאן כתב ששני שני הכתונות אחת לעבודה ואחת לעבודת הדשן

רמת הדשן, ובגדים לעבודת התמידין, כמו הכתונות הם אחת לעבודת הבוקר לה

פחותין, לכן היו עושים להם שני  -שפירשו על )ויקרא ו, ד( "ולבש בגדים אחרים" 

חליפות בגדים. וכן כתב החתם סופר בפרשת צו )ד"ה ויקרב(. וכתב שם עוד שבימי 

המילואים היו לובשים הבגדים החשובים בשעת העבודה, ובשעה שהיו יושבים 

מועד, כדכתיב )ויקרא ח, לה( ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת  פתח אהל

 ימים, אז היו לובשים הבגדים הפחותים, עיי"ש.

: 'ולבני אהרן ב( שלא לעשות את בגדי הכהונה מעורבים אלא כל אחד בפני עצמו

תעשה כתנות ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם וגו'. לכאורה יפלא מדוע 

ם עשיה, והול"ל ולבני אהרן תעשה כתנות ואבנטים ומגבעות, נכתב ג' פעמי

והתימא שלא העירו בזה המפרשים שלפני. ואחזה בזה על פי מ"ש רז"ל במס' תמיד 

שהיו חלונות לבגדי כהונה, וכן כתב הרמב"ם פ"ח מהל' כלי המקדש, והטעם שלא 

ם, עיי"ש. יהיו הכלים מעורבים אלא כל המכנסיים בחלון אחד, וכתוב בו מכנסיי

דגבי עשיה היה צריך כל אחד בפני עצמו שלא יעשו אותם הכי נמי יש לומר 

וראה זה אלא כל אחד בפני עצמו, על כן אמר ג' פעמים ועשית, וא"ש.  מעורבין

הגאון רבי שמואל שמעלקא טויבש זצ"ל אבד"ק יאס, נדפס בירחון כרם  -'. חדש הוא

 שלמה באבוב אדר תשנ"ב עמוד נ"ג.
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:. באבן וקת האבן עזרא והרמב"ן אם היו הכתונות של כהן הדיוט משובצותמחלג( 

עזרא פסוק ל"ט כתב: 'ואמר הכתוב על כותנת אהרן בתחלה וכתונת תשבץ )שמות 

כח ד(, שהיא משובצת לבדה, ולא כן כתונת בניו. והתשבץ עשוי לכבוד אהרן. וככה 

 -יא המשובצת, ועל בניו אמר במעשה ויתן עליו הכתונת )ויקרא ח, ז( הידועה שה

וילבישם כתנות )שמות כח יג('. אבל הרמב"ן בפרשת פקודי )לט, כז( כתב: 'ויעשו 

נראה מכאן שהיו הכתנות שוות באב  -את הכתנת שש מעשה אורג לאהרן ולבניו 

ובבנים, אף על פי שאמר באהרן ושבצת הכתנת שש ובבניו אמר סתם תעשה 

כתנות כמו הנזכרת', עיי"ש עוד. וכן פסק הרמב"ם כתנות )שם מ(, כי הכוונה תעשה 

 בפרק ח' מהלכות כלי המקדש הט"ז.

: 'שורש השם כתונת ביאר יוסיפון שהוא מלשון כתן, שהוא ד'(שורש תיבת 'כתונת'

הפשתן )כותנה(, ועל כן קרויה כתונת לפי שעל פי רוב היא עשויה הימנו. )ראה ספר 

. אולם ממאי דכתיב בפרשת בראשית )ג, כא( מאור עינים חלק אמרי בינה פרק מ"ט(

ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם, יש לדקדק דלא על שם פשתן 

הוא קרוי כתונת, שהרי בפעם הראשונה שנזכרה כתונת בתורה של עור היתה 

כמבואר ברש"י שם, כתנות עור דבר הבא מן העור כגון צמר הארנבת שהוא רך וחם 

ות ממנו עיי"ש. איברא דאונקלס בתרגומו שינה שם ממה שהוא ועשה להם כתנ

רגיל לתרגם כתונת האמורה בבגדי כהונה, דכתונת דבגדי כהונה הוא מתרגם 

כתונא, ואילו שם תירגם לבושין דיקר, ואפשר דזהו באמת הטעם שלא תירגם שם 

על כתונא, לפי שהכתנות ההן לא נעשו מפשתן, אבל בכל מקום הוא מתרגם כתונא 

 שם שנעשו מפשתן'. )ספר בגדי כהונה להגרמי"ל שחור עמ' קעג(

 

                      



 

 מטעמ'  -אספקלריא 

 

 

 הגאון רבי יחיאל הלוי נוביק שליט"א –נחשבה 

  שומסירות נפ בזכות – 'ואתה' תצוהלשון 

ידוע שבפרשת תצוה לא מוזכר שמו של משה רבינו ע"ה בזמן שבכל פרשה בתורה 

 מלידת משה מוזכר שמו. והוא משום שאמר מחני נא מספרך אשר כתבת.

לם י"ל דאף שלא הוזכר שמו, מ"מ הרי בכל הפרשה הקב"ה מדבר אליו ופונה ואו

בלשון ואתה תצוה, ואתה תדבר, ואתה הקרב  וכו'. והיינו שיש כאן בעצם גילוי של 

הדביקות של משה רבינו ע"ה עם הקב"ה, שבודאי כאשר הקב"ה פונה אליו בלשון 

לכל זה זכה בגלל מסירות ואתה ואתה, כמה דביקות יש כאן, אין לשער. ויתכן ש

 נפשו עבור עם ישראל, שהי' מוכן ששמו ימחה מספר התורה.

והיינו כאשר משה רבינו ע"ה התחבר אל עם ישראל במסירות נפש, זכה להתחבר 

 עם הקב"ה. דקב"ה אורייתא וישראל חד הוא. ודו"ק. 

יש אני ד', ואשר בדוקא על ידי משלוח מנות א -והוא ענין ואהבת לרעך כמוך 

קבלת  –לרעהו ומתנות לאביונים, זוכין בההוא יומא גופא לדרגת קימו וקבלו 

כאיש אחד  -התורה באהבה, ולענין קימו למעלה מה שקבלו למטה, וקבל היהודים 

זו תורה, ושמחה וששון ויקר, והיתה לד'  –בלב אחד, והיתה ליהודים אורה 

את ד' כמים לים מכסים,  המלוכה, והיה ד' למלך על כל הארץ, ומלאה הארץ דעה

 והאלילים כליל יחלופו. 

והנה לא הוזכר בכל מגילת אסתר שמו של הקדוש ברוך הוא, אמנם כל המגילה 

תוכנה וענינה הוא סיפור מעשה השם כי נורא הוא, ואין צריך להזכיר מפעם לפעם, 

שהרי הכל מעשה השם הוא בלא יוצא מן הכלל, והוא על דרך הנ"ל ודו"ק. וכאשר 

נמחה עמלק הרי האמונה וההכרה ברורה בלא שום ספק )בגימטריא עמלק(. והרי 

השם שלם והכיסא שלם, כי בחר השם בציון אוה למושב לו, והמשכילים יבינו, 

 והמבינים ישכילו ויגילו, ובא לציון גואל במהרה דידן אמן. 



 

 נעמ'  -אספקלריא 

 

 

 בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 עדות ששכינה שורה בישראל

אֹור ְלַהע  וְ  ִתית ַלמָּ ן ַזִית זְָּך כָּ מֶּ יךָּ שֶּ ֵאל ְוִיְקחו ֵאלֶּ ת ְבֵני ִיְשרָּ ה ְתַצוֶּה אֶּ ֹלת ֵנר ַאתָּ

ִמיד יו ֵמעֶּ  תָּ נָּ ֹרן ובָּ ֹרְך ֹאתֹו ַאה  ֵעדֻּת ַיע  ר ַעל הָּ שֶּ ת א  ֹרכֶּ ל מֹוֵעד ִמחוץ ַלףָּ ב ַעד ְבֹאהֶּ רֶּ

ר. )כז, כ  כא(-ֹבקֶּ

בלשון רבים? ועוד, מדוע  –"נר תמיד" ולא כתוב נרות שואל הכלי יקר, מדוע כתוב 

מציינת התורה בפירוט את מקום ההדלקה "באהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על 

 העדות", הרי מקום המנורה כבר נתפרש בפרשת תרומה!

 נר המערבי

הרמב"ן אומר שהפסוק "להעלות נר תמיד" עוסק בנר המערבי שהיה דולק לעולם, 

 דלקו תמיד אלא רק מערב עד בקר. אבל שאר הנרות לא

מבאר הכלי יקר, שה' יתברך חילק את המשכן לשלושה חלקים: א. קדש הקדשים. 

ב. קודש. ג. חצר. ורצה הקדוש ברוך הוא שבכל חלק מחלקים אלו יהיה דבר המורה 

 על כך שהשכינה שרויה בישראל.

 הלוחות מעשה אלקים המה

ו עדות ה' נאמנה שהשכינה שרויה בקדש הקדשים היו לוחות העדות אשר יתנ

שם, כי הלוחות היו מעשה ניסים, ככתוב "מזה ומזה הם כתובים" שיכלו לקרא את 

הכתוב עליהם משני עבריהם. ועוד, מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדים, כמבואר 

 בגמרא )מגילה ג.(. אם כן, כל הבא לשם יווכח ששכינה שרויה בישראל.

 והבדילה הפרוכת לכם

לא שישנה פרוכת המבדילה בין הקודש לקדש הקדשים, ומלבד זאת נאסר על כל א

 אדם להכנס לשם, אם כן אין אנחנו רואים נס זה. לכן צריך עדות נוספת גם בקודש.



 

 נאעמ'  -אספקלריא 

 

 

ממילא הוצרך הקדוש ברוך הוא לעשות נס תמידי גם בקודש, וזה היה בנר 

אותו לפני כל הנרות, המערבי, שכולם יסתכלו בו ויראו את גודל הנס, שהדליקו 

 ותמיד הוא נשאר דולק אחרי כולם!

 להעלות נר תמיד

לכן נכתב בפרשתנו "נר" בלשון יחיד, כי רק הנר המערבי מעיד ששכינה שורה 

בישראל, כאמור. זו גם הסיבה שהוצרכה התורה לפרט את מקום הדלקת המנורה 

הנר המערבי, כדי  "מחוץ לפרוכת אשר על העדות", כי מיקום זה הוא סיבת הנס של

 שתהיה גם שם עדות על השראת השכינה.

לאור הדברים הללו, מוסיף הכלי יקר שפרשתנו לא באה בכלל לצוות על הדלקת 

המנורה. ציווי זה מופיע מפורש בפרשת אמור. אצלינו בא ציווי רק על הנר המערבי, 

כדי לגלות למשה רבנו שלמרות שהפרוכת מכסה ומסתירה את ארון העדות 

והלוחות שבתוכו, מכל מקום יהיה גם בקודש נס תמידי המפרסם לכל כי ה' שוכן 

 שם.

]להשלמת הדברים נראה להוסיף שהעדות בחצר היתה העובדה שהרוח לא נצחה 

 את עמוד העשן העולה מעל המזבח, כמבואר במסכת אבות פרק ה משנה ה[.

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 



 

 נבעמ'  -אספקלריא 

 

 

פתגמי אורייתא / הרב יוסף חיים אלבוים, 

 בעמ"ח 'אורייתא' ו'דעת חכמה'

 מדוע נאמר 'ואתה' תצוה?

אֹור ְלַהע   ִתית ַלמָּ ְך כָּ ן ַזִית זָּ מֶּ יךָּ שֶּ ֵאל ְוִיְקחו ֵאלֶּ ת ְבֵני ִיְשרָּ ה ְתַצוֶּה אֶּ ִמידְוַאתָּ  ֹלת ֵנר תָּ

 )כז, כ(

ה)כז, כ(  א.כמה מהן הפותחות בלשון 'ואתה':  בפרשיות העוסקות במשכן, יש  ְוַאתָּ

ר תָ  ת נ  ַהֲעל  ר לְׁ ית ַלָםאו  ת ָזךְׁ ָכת  ֶליָך ֶשֶמן ַזי  חו א  קְׁ י  ל וְׁ ָרא  שְׁ י י  נ  ַצֶוה ֶאת בְׁ יד: תְׁ  ג.-במ 

ה)כח, א(  י י   ְוַאתָּ נ  ךְׁ בְׁ תו  תו  מ  ֶאת ָבָניו א  יָך וְׁ ן ָאח  ֶליָך ֶאת ַאֲהר  ב א  ר  ַכֲהנו  ל  ַהקְׁ ל לְׁ ָרא  י שְׁ

אַ  ֶדש לְׁ י ק  ד  גְׁ יָת ב  ָעש  ן: )ב( וְׁ י ַאֲהר  נ  יָתָמר בְׁ א  ָעָזר וְׁ יהוא ֶאלְׁ ן ָנָדב ַוֲאב  יָך ַאֲהר  ן ָאח  ֲהר 

ָאֶרת: )ג(  פְׁ ת  ד ולְׁ ָכבו  הלְׁ ָמה וְׁ  ְוַאתָּ יו רוַח ָחכְׁ את  ל  ב ֲאֶשר מ  י ל  מ  ר ֶאל ָכל ַחכְׁ ַדב  ָעשו תְׁ

י ד  גְׁ א   ֶאת ב  ֶשן וְׁ ים ֲאֶשר ַיֲעשו ח  ָגד  ֶלה ַהבְׁ א  י: )ד( וְׁ ַכֲהנו  ל  שו  לְׁ ַקדְׁ ן לְׁ יל ַאֲהר  ע  ד ומְׁ פו 

ַכהֲ  ָבָניו לְׁ יָך ולְׁ ן ָאח  ַאֲהר  ֶדש לְׁ י ק  ד  גְׁ ָעשו ב  ט וְׁ נ  ַאבְׁ ֶנֶפת וְׁ צְׁ ץ מ  ב  ֶנת ַתשְׁ ת  י: וכְׁ  ד.נו  ל 

הבפרשת כי תשא )ל, כג(  ָך בְׁ  ְוַאתָּ מָ ַקח לְׁ מְׁ ק  ת וְׁ או  ש מ  ר ֲחמ  רו  אש ָמר דְׁ ים ר   ן ֶבֶשםָשמ 

ם:  ים וָמאָתי  ח  ֶשם ֲחמ  ה ב  נ  ם וקְׁ ים וָמאָתי  ח  יתו  ֲחמ  ה)לא, יג(  ה.ַמֲחצ  י  ְוַאתָּ נ  ר ֶאל בְׁ ַדב 

יֶכם  ינ  י וב  ינ  וא ב  ת ה  י או  רו כ  מ  שְׁ ַתי ת  ת  ר ַאךְׁ ֶאת ַשבְׁ אמ  ל ל  ָרא  שְׁ י י  יֶכם ָלַדַעת כ  ת  ר  ד  לְׁ

ֶכם:  שְׁ ַקד  ָוק מְׁ ק  י יְׁ  ֲאנ 

 הענין אומר דרשני. מדוע נאמר בהם לשון 'ואתה'. 

 'אתה' ולא שליח

והנראה בזה. שהנה, לשון התורה בציווי עשיית המשכן, הוא בלשון נוכח. 'ועשית' 

שנוכל  'וצפית' 'ושמת' 'ונתת' וכדומה, שכולם לשונות ציווי לנוכח למשה. באופן

לשמוע שמשה הוא זה שצריך לעשות בפועל את המשכן וכליו. אולם בפרשת תצוה 

הוָדה: ומב ה יְׁ ַמט  י ֶבן חור לְׁ ל ֶבן אור  א  ַצלְׁ ם בְׁ ש  י בְׁ ה ָקָראת  א  אר ה' מודיעו )לא, ב( רְׁ

דֶ  ים ַלק  ֶרת ַהַןם  ט  ֶאת קְׁ ָחה וְׁ שְׁ ת ֶשֶמן ַהם  א  ל כל מה שיעשה, עד שמסיים )יא( וְׁ כ  ש כְׁ

ָך ַיֲעשו: מבואר, ששלוחו של אדם כמותו, ובעשיית בצלאל ושאר  ית  ו  ֲאֶשר צ 



 

 נגעמ'  -אספקלריא 

 

 

החכמים, יתקיים כל מה שציוה ה' את משה. אולם, לכאורה הוא נכון ופשוט, 

מאחר שהעשיה היא לשם משה, ועל פיו ומכחו, לכן נחשב כאילו משה עצמו עושה 

צַ  ת כָ את הכל. ובפ' פקודי )לח, כב( ובְׁ הוָדה ָעָשה א  ה יְׁ ַמט  י ֶבן חור לְׁ ל ֶבן אור  א  ל לְׁ

ָוה  ֶשה: עוד שם בפ' פקודי )לט, מב ה'ֲאֶשר צ  ָוה -ֶאת מ  ל ֲאֶשר צ  כ  ֶשה  ה'מג( כְׁ ֶאת מ 

מ   ה  ָלאָכה וְׁ ֶשה ֶאת ָכל ַהםְׁ א מ  ָדה: ַוַירְׁ ת ָכל ָהֲעב  ל א  ָרא  שְׁ י י  נ  ן ָעשו בְׁ ָתה כ  ה ָעשו א 

ָוה  ֶשה: נמצא שכל המלאכה, היא כציווי משה ה'ַכֲאֶשר צ  ָתם מ  ָבֶרךְׁ א  ן ָעשו ַויְׁ , כ 

 ולכן נחשב כאילו משה הוא העושה כל אלה. 

אולם, בחמשה מקומות, התורה מדגישה שאינם ככל מלאכת המשכן. בהם לא 

 יוכל משה למנות שליח, אלא 'ואתה', ולא אחר.

הקרבת אהרן ובניו והבדלתם לכהנים, צריך להעשות על ידי משה בלבד. כך גם 

האמירה לחכמי לב על עשיית הבגדים, לא על ידי בצלאל, אלא ידי משה דייקא. כך 

 גם ענין הבשמים ומשקלם. כך גם ענין הציווי על שמירת השבת. 

צוה תדע, שהנאמר ריש ויקהל, שהקהיל את העם וכו', שלא נמצא בשום מ

בתורה, הוא תוצאה מהנאמר ואתה דבר וכו' אך את שבתותי וכו', שמשה דייקא 

ידבר זאת לעם. אכן צריך ביאור, במה נשתנה הענין הזה, שצריכים לו הקהלה 

וציווי באופן שונה מכל התורה כולה. נראה שגם זה תוצאה ממה ששאר עבודות 

השבת נדחית מפני מלאכת המשכן נעשו על ידי אחרים, ולכן הוצרך להודיע שאין 

המשכן, ולכן מיד אחר המאמר ואתה תצוה לכל חכמי לב, נאמר לו שיצוה על 

 שמירת השבת. )ועוד טעמים יש בזה, ואכמ"ל(.

עפי"ז 'ואתה תצוה' על השמן, גם זה צריך שמשה עצמו יצוה. אכן צ"ב מדוע 

ו, לכן דייקא הכא משה ידבר. נראה, שמאחר שהוא ציווי לעם ישראל שהם יקח

צריך להודיעם על איזה שמן מדובר, שהוא כתית וכו'. כמו"כ יש מקום לומר, 

כנזכר בספרים,  –שמאחר שהשמן רומז על החכמה, והמנורה לחמישים שערי בינה 

לכן משה שהוא ה'חכם', צריך להודיע על השמן, והלקיחה היא 'אליך', לשם משה. 

 ודוק. 



 

 נדעמ'  -אספקלריא 

 

 

 

 בפרשהחידות 

דא בפרשת השבוע / שאלות לחידו –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י  - הרב בנימין צבי יהודה לוי

 וליל משוררים על הגש"פ

 השאלות בפרשת תצו

 מבגדי הכ"ג היו כפולים )במהותם או בשמם(? לוא .א

 איזה דבר )חוץ מהשש( היה משותף לכתונת ולחושן? .ב

 איזה ציווי מפרשת תרומה נשנה בפרשתינו? .ג

 ה בפרשתינו בהיפוך מהאופן הרגיל?איזו פעולה מתקוני הזבח נעשת .ד

 באלו ב' מקומות מוזכר יוה"כ ברש"י בפרשה? .ה

 

 תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת: 

 7628366@okmail.co.il   

 

 תשובות ל'חדוותא' הקודם

 לאיזה פסוק בפרשתינו מכנה משותף עם פרשת מלחמת עמלק? .א

רָ  נ  ים הפסוק )כ"ה, ל"ד( וַבםְׁ ע  ב  ָבָעה גְׁ ִדיםה ַארְׁ ץָּ ָרֶחיָה: ופירש"י )שם ְמשֻּ ֶריָה ופְׁ ת  ( ַכפְׁ

זה אחד מחמשה מקראות שאין להם הכרע )יומא נב:(, אין ידוע אם גביעים 

 משוקדים, או משוקדים כפתוריה ופרחיה: 

וביומא )נב:( איתא: איסי בן יהודה אומר חמש מקראות בתורה אין להן הכרע, 

והפסוק השני מהם הוא בפרשת מלחמת עמלק  ים, מחר, ארור, וקם.שאת, משוקד
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ק ם ַבֲעָמל  ָלח  א ה  צ  ר )שמות יז, ט( וְׁ חָּ ָצב וכו', ופירש"י )ביומא( וצא הלחם  מָּ י נ  כ  ָאנ 

בעמלק מחר, או צא והלחם בעמלק מיד, ומחר אנכי נצב והיום אי אתה צריך 

 לתפלתי.

 לאיזה מכלי המשכן הייתה צורת סדן? .ב

בוב  המזבח הפנימי.המבואר בפרשתינו לכאורה ל שבמזבח החיצון נאמר )כז, ח( נְׁ

. ופירש''י )שם( נבוב לוחות. כתרגומו חליל לוחין, לוחות עצי  תו  ת ַתֲעֶשה א  ח  לֻּ

שטים מכל צד והחלל באמצע, ולא יהא כולו עץ אחד, שיהא עביו ה' אמות על ה' 

 אמות, כמין סדן.

שבמזבח החיצון בדווקא שנאמר בו נבוב היה חלול אבל ובפשטות המשמעות היא 

 במזבח הפנימי לא נאמר כן וא"כ היה כולו מלא כמין סדן.

ר ֶאת  תו  ָזָהב ָטהו  יָת א  פ  צ  אבל בפרשת תצווה בציווי המזבח הפנימי נאמר )ל, ג( וְׁ

ר ָזָהב  יָת לו  ז  ָעש  ָתיו וְׁ נ  ֶאת ַקרְׁ יב וְׁ ָתיו ָסב  יר  ֶאת ק  יב: ופירש"י )שם( את גגו. זה ַגגו  וְׁ ָסב 

היה לו גג, אבל מזבח העולה לא היה לו גג, אלא ממלאים חללו אדמה בכל 

חנייתם. ולכאורה המשמעות מהלשון קירות וגג, וכן מדברי רש"י משמע שהיה בו 

 חלל. וצ"ב.

 איזה מדברי החכמה בעשיית המשכן נעשה לכאורה ללא תועלת? .ג

ֶאת צדדי יריעות המשכן אריגת הכרובים הנראין משני , שנא' )שמות כו, א( וְׁ

ַלַעת ָש  ת  ָגָמן וְׁ ַארְׁ ֶלת וְׁ כ  ָזר ותְׁ ש ָמשְׁ ת ש  יע  ר  ָכן ַתֲעֶשה ֶעֶשר יְׁ שְׁ ה ַהם  ים ַמֲעש  ב  רֻּ י כְׁ נ 

ָתם: ופירש"י )שם( כרובים מעשה חשב. כרובים היו מצויירין בהם ב ַתֲעֶשה א  ש   ח 

אלא באריגה בשני כותלים, פרצוף אחד הוא מעשה מחט, באריגתן, ולא ברקימה ש

כמו שאורגין חגורות של משי  מכאן ופרצוף אחד מכאן, ארי מצד זה ונשר מצד זה,

 שקורין בלע"ז פיישיש"א:

והנה יריעות האוהל היו מכוסות מלמעלה ביריעות האוהל והכרובין היו נראין רק 

ישוט וייפוי במקום שאינו נראה, מתוך המשכן, ולכאורה מצאנו בחז"ל שלא עשו ק

כמבואר במשנה )מדות פ"ד משנה א( וארבע דלתות היו לו, שתים בפנים ושתים 
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ֶדש. החיצונות נפתחות ל ַלק  יָכל וְׁ ת ַלה  ָלתו  ם דְׁ ַתי  תוך בחוץ, שנאמר )יחזקאל מא(, ושְׁ

 הפתח לכסות עביו של כתל, והפנימיות נפתחות לתוך הבית לכסות אחר הדלתות,

 . חוץ מאחר הדלתות שכל הבית טוח בזהב,

בבנין אמנם במדרש )במדבר רבה פרשה יב אות ד'( איתא: אמר רבי איבו מתניתין 

. ע"כ. ולכאורה נראה שיש כבוד גם בבנין ראשון אפלו אחורי הדלתותאבל  שני,

 בייפוי וקישוט בדברים מכוסין שאינם נראין.

ון והמשכן, לבית השני שעליו אמרו חז"ל ואולי עפי"ז יש מקום לחלק בין בית ראש

)יומא כ"א:( שהיו חסרין בו כמה דברים )ארון וכפורת אורים ותומים וכו'(, שכולם 

היו מכוסים מן העין, וכלומר שמהות בית שני היה שהנסתר חסר אבל במשכן 

 ובבית ראשון גם הנסתר היה בכל הכבוד והייפוי.

 ות סוכה?מאיזה פסוק בפרשתנו נלמדת הלכה מהלכ .ד

ָלה ַמעְׁ ם לְׁ ָנַפי  י כְׁ ש  רְׁ ים פ  ב  רֻּ ָהיו ַהכְׁ ם  )כה, כ( וְׁ ֶרת וכו'. ונלמד ֹסְכִכים ְבַכְנֵפיהֶּ ַעל ַהַכפ 

 מזה שיעור גובה הסוכה שהוא י' טפחים.

כן אמרו חז"ל )סוכה ד.( ותניא מה מצינו בבית עולמים כרובים בשליש הבית הן 

ית הן עומדין משכן כמה הוי עשר אמות עומדין משכן נמי כרובים בשליש הב

דכתיב )שמות כו, טז( עשר אמות אורך הקרש, כמה הוי להו שיתין פושכי, תלתיה 

כמה הוי עשרים פושכי, דל עשרה דארון וכפורת, פשו להו עשרה וכתיב )שמות כה, 

קרייה רחמנא כ( והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה סוככים בכנפיהם על הכפורת 

 וכו'. עלה מעשרה סככה למ

 איזה מכלי המקדש לכאורה לא היה מקבל טומאה )לדעה אחת(? .ה

השלחן, למ"ד שהמסגרת הייתה למטה. ולמסקנא גם למ"ד זה מקבל התשובה היא 

 טומאה שהוא טבלא המתהפכת שלדבריו טמאה.

כן אמרו בגמ' )מנחות צו:( אמר ר' יוחנן לדברי האומר מסגרתו למטה היתה, 

טמאה, לדברי האומר מסגרתו למעלה היתה טבלא המתהפכת טבלא המתהפכת 
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תיבעי לך, מכלל דשלחן בר קבולי טומאה הוא וכו', כדריש לקיש דאמר ר''ל מאי 

 דכתיב )ויקרא כד, ו( על השלחן הטהור, טהור מכלל דאיכא טמא. ע"כ. 

שיכולים להשתמש בצד זו כמו בצד זו שחלקה  טבלא המתהפכת.וברש"י )שם( 

כשלחן של מקדש שהיה מקבל טומאה כדמפרש לקמן  טמאה.צדדיה:  היא משני

האי דמקבל  לדברי האומר למעלה היתה.ואין טבלא כשאר פשוטי כלי עץ וכו'. 

 טומאה משום דאית ליה בית קיבול ואינה מהתהפכת טבלא המתהפכת תיבעי לך:

 

 מגילת אסתרחידות על תשובות ל

 למי ניתן רמז ישועה והיכן? .א

ָכל שנא' )ב, יא( למרדכי, ם ובְׁ ם יו  ַכי ָויו  דֳּ ךְׁ  ָמרְׁ ַהל  תְׁ י מ  נ  פְׁ ית ֲחַצר ל  ים ב   ָלַדַעת ַהָמש 

ם ֶאת לו  ר שְׁ ת  ָעֶשה וַמה ֶאסְׁ  צדיקים משני אחד זה. בה יעשה ומה )שם( י"וברש: ָבה י 

 למשכב שתלקח זו לצדקת אירע לא אמר מרדכי וכן וכו' הישוע רמז להם שניתן

 : בסופה יהא מה לדעת מחזר היה לפיכך לישראל להושיע לקום שעתידה אלא ערל

 איך נקרא "סיפור" בלשון ארמי? .ב

ֶשֶגן שנא' )ג, יד( פתשגן, ָתב ַפתְׁ ן ַהכְׁ ָמת  ה  ָכל ָדת לְׁ יָנה בְׁ ד  יָנה מְׁ ד  ָכל ָגלוי ומְׁ ים לְׁ  ָהַעם 

ת יו  הְׁ ים ל  ד  ם ֲעת   נט''דרישממ הכתב, ספור ארמי לשון. פתשגן י"ופירש: ַהֶזה ַליו 

 : בלעז

 למי התגלה "בעל החלום"? .ג

ַכי שנא' )ד, א( למרדכי, דֳּ . ידע )שם( ומרדכי י"וברש ַנֲעָשה, ֲאֶשר ָכל ֶאת ָיַדע וָמרְׁ

 נבוכדנצר ימיב לצלם שהשתחוו לפי לכך העליונים שהסכימו לו אמר החלום בעל

 :  אחשורוש מסעודת ושנהנו

היכן הוזכרה )ברש"י( הברכה שנתברך אברהם "וספור הכוכבים.. כה יהיה  .ד

 זרעך"?
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רו אמְׁ ֶזֶרש ֲחָכָמיו לו   )ו, יג( ַוי  תו   וְׁ שְׁ ם א  ֶזַרע א  ים מ  הוד  ַכי ַהיְׁ דֳּ ָת  ֲאֶשר ָמרְׁ לו  ל ַהח  פ  נְׁ  ל 

ָפָניו א לְׁ י לו   תוַכל ל  לנָ  כ  ל פו  פו  ָפָניו ת   אמרה'. וגו לנפל החלות אשר )שם( י"ופירש :לְׁ

 עולים עולים ושהם לעפר עד יורדים יורדים כשהם ולעפר לכוכבים נמשלו זו אומה

 : הכוכבים ועד לרקיע עד

 (?2מי דיבר עם מי ע"י שליח ) .ה

ָרא ו(-כמפורש בפסוקים )ד', ה אסתר ומרדכי,. 1 קְׁ ר ַות  ת  י ַלֲהָתךְׁ  ֶאסְׁ יס  ָןר   ַהֶםֶלךְׁ  מ 

יד ֲאֶשר ָפֶניהָ  ֶהֱעמ  הו לְׁ ַצו  ָכי ַעל ַותְׁ דֳּ ַעל ֶזה ַמה ָלַדַעת ָמרְׁ א: ֶזה ַמה וְׁ צ   ֶאל ֲהָתךְׁ  ַוי 

ָכי דֳּ ב ֶאל ָמרְׁ חו  יר רְׁ י ֲאֶשר ָהע  נ  פְׁ  וכו'. :ַהֶםֶלךְׁ  ַשַער ל 

אֶמרוַ  עד שגילתה לו עמה ומולדתה, שנא' )ז, ה( . אחשוורוש ואסתר,2  ַהֶםֶלךְׁ  י 

ש רו  ו  אֶמר ֲאַחשְׁ ר ַוי  ת  ֶאסְׁ ָכה לְׁ י ַהַםלְׁ י ֶזה הוא מ  א  ָלאו   ֲאֶשר הוא ֶזה וְׁ בו   מְׁ ת ל  ן ַלֲעשו  : כ 

 של ומדרשו למדרש, אלא אינו פעמים' ב ויאמר ויאמר שנאמר מקום כל. י"ופירש

 דבר היא מלכים שממשפחת שידע עכשיו שליח ידי על עמה מדבר היה בתחלה זה

 : בעצמו הוא עמה

 כמה בע"ח הוזכרו במגילה )במפורש(? .ו

 כו"כ פעמים ואכמ"ל.. סוס, 1

ַלח . אחשתרן,2 שְׁ ים )ח, י( ַוי  ָפר  ַיד סְׁ ים בְׁ ים ָהָרצ  י ַבןוס  ב  כְׁ ִנים ָהֶרֶכש ר  ַחְשְתרָּ א  י הָּ נ   בְׁ

ים  : לרוץ הממהרים גמלים מין. האחשתרנים י"ופירש: ָהַרָםכ 

)שם( שהם מין סוס מדברי. )וצ"ל שרש"י הבין שהאחשתרנים ובני  . בני הרמכים,3

הרמכים הם ב' בע"ח שונים, דאל"כ יהיו דבריו נסתרים מהמשנה ומהגמ' המובאים 

 להלן.(

וביאר  . מותר והרמך, אסורות הפרוטיות ה( משנה שכן שנינו במשנה )כלאים פ"ח

 לסוסיא קורין ערבי ובלשון, סוס ואמם דאח מין שכולם .מתר והרמך )שם( ב"ברע

סעיף  רצ"ז וכן פסק בשו"ע )יו"ד סימן: הרמכים בני( ח אסתר) לו ודומה, ך"רמ נקבה

 בני מן סוס פירוש) והרמך השור עם הבר שור כגון וישובי מדברי בו שיש מין ז'(

 זה. עם זה מותרים הסוס עם( הרמכים



 

 נטעמ'  -אספקלריא 

 

 

 הרמכים בני האחשתרנים אנן אטו בינאר לה מתקיף יח.( אמנם בגמ' אמרו )מגילה

 ידעינן. ע"כ. וא"כ אין ידוע מה הם. מי

 איזה ריקוד הוזכר ברש"י על המגילה? .ז

ן ַעל בסעודת אחשוורוש, שנא' )ט, כו(ריקוד השטן  או כ  ים ָקרְׁ ֶלה ַלָימ  ים ָהא   ַעל פור 

ם ן ַעל ַהפור ש  י ָכל ַעל כ  ר  בְׁ ֶגֶרת ד  את ָהא  יעַ  וָמה ָכָכה ַעל ָראו הומָ  ַהז  ג  יֶהם ה  : ֲאל 

 הגיע ומה הקודש בכלי שנשתמש אחשורוש ראה מה. אליהם הגיע ופירש"י ומה

 ושתי. את והרג ביניהם ורקד שטן שבא עליהם

 היכן הוזכר "שחוק"? .ח

ת ַהֶםֶלךְׁ  ֶאל ָבָאה ַהַמֲעָרה וָבֶזה )ב, יג( אַמר ֲאֶשר ָכל א  ן ת  ָמת  א ָלה י  ָםה ָלבו  ית ע  ב   מ 

ים ית ַעד ַהָמש   : זמר ומיני שחוק כל. תאמר אשר י כל"ופירש: ַהֶםֶלךְׁ  ב 

 איזה שינוי יש בין מה שעשו היהודים בזמן הנס לבין תקנת חז"ל לדורות? .ט

ן ַעל בתחילה נכתב )ט, יט( ים כ  הוד  ים ַהיְׁ ָרז  ים ַהפְׁ ב  שְׁ י ַהי  ָער  ת בְׁ ָרזו  י ַהפְׁ ש  ת םע  ם א   יו 

ָבָעה ֶדש ָעָשר ַארְׁ ח  ָחה ֲאָדר לְׁ מְׁ ֶתה ש  שְׁ חַ  טֹוב ְויֹום ומ  לו  שְׁ ת ומ  יש ָמנו  הו א  ע  ר   :לְׁ

' וכו אמר דרבא בריה רבה:( "ה מגילה) ל"חז אמרו , וכןיום טוב ולבסוף לא נכתב

 כתיב ולבסוף, טוב ויום ומשתה שמחה כתיב דמעיקרא, עלייהו קבילו לא מלאכה

 ".כתיב לא טוב יום ואילו ושמחה משתה ימי אותם לעשות

 מדוע והיכן נענש דניאל? .י

לפרנס עניים כדי שלא יענש להיות  שהשיא עצה לנבוכדנצרדניאל נענש על כך 

 שחתכוהו מגדולתו. אוששמוהו בגוב האריות, כבהמה. ונענש או בכך 

 מפני לוי בן יהושע' ר ואיתימא רב אמר יהודה רב כן אמרו חז"ל )ב"ב ד.( והאמר

 מלכא להן ד, כד( )דניאל שנאמר לנבוכדנצר עצה שהשיא מפני דניאל נענש מה

 לשלותך ארכא תהוי הן עניין במיחן ועויתך פרוק בצדקה וחטאיך עלך ישפר מלכי

 תרי ירחין ולקצת וכתיב מלכא נבוכדנצר על מטא כולא ד' כה( )דניאל וכתיב' וגו

 ותקרא ד, ה( )אסתר דכתיב משום אילימא דאיענש לןמנ וכו'... ודניאל 'וגו עשר
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 ד''למ אלא מגדולתו שחתכוהו ד''למ הניחא דניאל זה התך רב ואמר להתך אסתר

 :דארייוותא לגובא דשדיוהו למימר איכא מאי פיו על נחתכין מלכות דברי שכל

ומה שכתוב בתרגום שני שנהרג ע"י המן עי' תוס' שם )ד"ה שכל דברי מלכות 

ן על פיו( שכ' וז"ל: לפי תרגום אחשורוש נענש הרבה שנהרג דכתיב ויגידו נחתכי

למרדכי את דברי אסתר ולא כתב התם התך לפי שהרגו המן על שהיה משיב 

דדרשינן במגילה )דף טו.(  ומיהו גמ' שלנו אין תופס כןדברים בין אסתר למרדכי 

 והתך להיכן הלך ומפרש לפי שאין משיבין על הקלקלה:

 הוזכר "לבוש" שאינו עשוי מבד?היכן  .יא

י )ה, א( ה  ם ַויְׁ י ַביו  יש  ל  ְסֵתר ַוִתְלַבש ַהחְׁ  מלכות, בגדי. מלכות י"ופירש ַמְלכות. אֶּ

 את לבשה ורוח( ב''י א ה''ד) אמר דאת כמו הקדש רוח שלבשתה אמרו ורבותינו

 : עמשי

 עם אחת?באיזה לשון השתמש המן פעמיים )לשני מטרות שונות( ואסתר פ .יב

 "אין שוה"הלשון 

אֶמר המן השתמש בו לנמק למלך שאין לו הפסד מהריגת היהודים, שנא' )ג, ח(  ַוי 

ש ַלֶםֶלךְׁ  ָהָמן רו  ו  נו   ֲאַחשְׁ ָזר ֶאָחד ַעם ֶישְׁ פֻּ ָרד מְׁ פ  ין ומְׁ ים ב  ל ָהַעם  כ  ת בְׁ ינו  ד  כוֶתךָ  מְׁ  ַמלְׁ

יֶהם ָדת  ת וְׁ נו  ָכל ש  ֶאת ָעם מ  י וְׁ יָנם ֶםֶלךְׁ הַ  ָדת  ים א  ש  ַלֶםֶלךְׁ  ע  ם שֹוֶּה ֵאין וְׁ : ְלַהִניחָּ

 : בצע אין כלומר חשש אין. שוה אין י"ופירש

ָכל וכן )ה, יג( ָכל ִלי שֹוֶּה ֵאינֶּנו ֶזה וְׁ ת בְׁ י ֲאֶשר ע  ֶאה ֲאנ  ַכי ֶאת ר  דֳּ י ָמרְׁ הוד  ב ַהיְׁ ש   יו 

ַשַער  : לי אשר הכבוד לכל חש יאינ. לי שוה איננו י"ופירש: ַהֶםֶלךְׁ  בְׁ

י ואסתר השתמשה בו במשתה השני )ז, ד( נו כ  ַכרְׁ מְׁ י נ  י ֲאנ  ַעם  יד וְׁ מ  ַהשְׁ ג לְׁ  ַלֲהרו 

ד ַאב  לו ולְׁ א  ים וְׁ ת ַלֲעָבד  ָפחו  שְׁ ל  נו וְׁ ַכרְׁ מְׁ י נ  ת  ר ֵאין ִכי ֶהֱחַרשְׁ ךְ  ְבֵנזֶּק שֹוֶּה ַהפָּ לֶּ  :ַהמֶּ

 אותם מכור לומר לו היה הנאתך אחר רדף שאילו המלך בנזק חושש איננו י"ופירש

 : וזרעם הם לעבדים לך להיות אותם' החי או הממון וקבל ולשפחות לעבדים

 היכן הוזכרה "רפואה" )ברש"י( ? .יג
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ים ַאַחר לאחר שהציל מרדכי את אחשוורוש נאמר )ג, א( ָבר  ֶלה ַהדְׁ ַדל ָהא   ַהֶםֶלךְׁ  ג 

ש רו  ו   להיות זו רפואה שנבראת. האלה הדברים אחר י"ופירש ָהָמן וכו'. ֶאת ֲאַחשְׁ

 ישראל של למכתן רפואה בורא ה''שהקב המן, המלך את גדל לישראל, לתשועה

 : עליהם המכה שיביא קודם
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 אספקלריא לפורים

 ל / ישראל אברהם קלאר"דבר המו

 אילת השחר והכוכבים

בקצה האופל:  ספציפית מאודכוין את הטלסקופ אל עבר נקודה נאמץ את חושינו ונ

יה של פרס מֶּ ָּׁשבלמצוא את כוכב אילת השחר בין מליוני הכוכבים הזרועים 

האם את  . נאמץ את עינינו ונתרכז בנקודת האור המבליחה את החשכה העתיקה

 אילת השחר?

 " מחותניםשפרפרא"ו "נוגהא"

הינה שוב  במזמור "למנצח על אילת השחר" המשמעות בדברי המדרשהנה כי כן, 

 ו להחליט!חפזתנא אל  – אולםו ,שחר" עצמוכוכב הל"ושוב שאילת השחר הכוונה 

לפיו בחלק מדברי המדרש מוצאים אנו סטייה מדרך זו, כשאנו נתקלים בפירוש ש

וכב כבתרגום שני שמרדכי "היה דומה ל , ראהכ"אילת השחר" הינה כוכב נפרד

ראה דניאל ו,ח(  כוכב השחר. –) "שפרפרא"דומה לשזוהר בין הכוכבים ו אנוגה

שני כוכבים כפי הנראה הרי שכוכב נוגה וכוכב השחר הינם ", שיוצא בעת הבוקר

 נפרדים, בעלי שני שמות נפרדים ובעלי שבחים נפרדים. 

למרות שזה לא נאמר שם במפורש,  ,שמא יש מקום להבין בכוונת התרגום

פרש שהכוונה ליתכן אולי כן אם ו, כא"אילת השחר"המלים ש כך את ורכוונתו לדש

כך יתחלקו להם כוכב השחר שני כוכבים, "אילת" ו"שחר", וש"אילת השחר" אלו 

יקבל את  –נוגהא  –וכוכב נוגה שוה בשוה בעוגת "אילת השחר": כוכב נוגה 

 חלוקה צודקת והוגנת. ,"השחר"יקבל את  –שפרפרא  –כוכב השחר ו ,"אילת"

                                                
 עצם העובדה המצוינת בירושלמי ברכות פרק א, שלפיה כוכב אילת השחר בא לפני עלות השחר, אינה מלמדתנו כ

שאילת השחר וכוכב השחר הינם שני דברים נפרדים, שכן עלות השחר אינו משתייך לכוכב השחר אלא לשלב 

 בזריחת השמש, וכדלהלן.
אף שלא מצאנו מקור לדרוש כלפיו את מזמור  אמנם דברים דומים נאמרו בתרגום שני גם לגבי בניהו בן יהוידע כא

 .דיקא הוא בתרגום שני ואינו שייך ל"אילת השחר""למנצח על אילת השחר", ואם כן שמא מטבע לשון 
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 להבין את כוונת התרגום שני, שאפשר לפרשכמדומה שישנה דרך נוספת ברם, 

ואין  . הוא ולא אחר,דורש ש"אילת השחר" מתפרש בהחלט "כוכב נוגה"התרגום ש

נקרא כוכב בכלל נמק מדוע בא התרגום לורק  שני מלכים משמשים בכתר אחד,

שהוא מקבל את כל השם אלא שהוא אף לכוכב זה , לא דיו נוגה בשם "השחר"

נעשה  כיצדקרא "אילת השחר"? זה יישל המתחרה?! מדוע מספח לעצמו את שמו 

את זה בדיוק בא התרגום להסביר לנו, שזה ובדיוק  "השחר"?"מחותן" עם ל נוגה

, ולכן הוא נקרא וזיו, על דבר אופיו ולכוכב השחרמעשי יש לכוכב נוגה דמיון שכן, 

" אין הכוונה "ודמי לשפרפרא בתרגום אם כן מה שנאמר בשמו: "אילת השחר".

 .דומה אלא שכוכב נוגה דומהשמרדכי 

ולגופו של עניין, מצאנו בלשון הרד"ק שהביא אפשרות ש"אילת" זה שם כוכב 

"אילתא", והיה מקום לומר בשם הבוקר, ושאכן רבותינו ז"ל מכנים את כוכב הבוקר 

שזה מתאים דוקא עם הפירוש הראשון שהוזכר, שכוכב נוגה נקרא רק "אילת", 

ם המעיין בירושלמי בפנים ימצא ששם כלל לא נקרא כוכב זה בשם "אילתא" אול

לחוד, אלא רק בצירוף שם המשפחה: "אילתא דשחרא", והביאור בדברי הרד"ק 

יהיה כנ"ל, שעיקר שמו של כוכב נוגה הוא "אילת", אלא שעל שם דמיונו לכוכב 

הרד"ק עצמו ו של השחר מכנים אותו "אילת השחר". כך נראה אולי גם מדברי

איל( שכתב את פירוש זה בלשון: "...אילת השחר, והוא  בספר השרשים )שורש

 כוכב הבוקר".

 "שחר"של כוכב נוגה עם ה והתמיהה אודות מחותנותש ,האמת יורה דרכום, מנוא

, קרי: כוכב השחר נקרא על שם השחראינה ממש במקומה, שכן הפשטות היא ש

שכן וראיה לדבר:  שהבוקר נקרא שחר על שם כוכב השחר, ולא להפך הבוקר,

מוסכם הדבר ש"עלות השחר" אינו משתייך לכוכב השחר, אלא מתקשר לשלב 

ישנו נידון רחב האם עלות השחר הוא ממש שלב "האיר אמנם בזריחת השמש. 

 היא , אבל נקודה זו מוסכמתהמזרח" או שהוא שלב מוקדם יותר בזריחת השמש

יש להזכיר ש"עלות השחר" הוא בעצם "עלות עמוד השחר",  .ריחהשהוא שלב בז
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בודאי  ,אם כן .כבכוכב השחר אינו "עמוד" מכל כיוון שנסתכל עליו...מסתמן שו

 בו השם "אילת השחר", שכן הוא בהחלט כוכב הבוקר.גם שכוכב נוגה מתאים 

 שנים שהם אחד?

כוכב "בירושלמי ש שמצאנואמר הרד"ק שמה ש ,באין אומר ובאין דברים הנחנו

הצמדנו איפוא , היתה כוונתו ש"כוכב נוגה" נקרא אילתא נקרא "אילתא" "הבוקר

הגאון מלא בכדי. מי לנו גדול בנושאים אלו ולכוכב נוגה את הכינוי "כוכב הבוקר", 

כוכב ש ,)בפירושו לספר יצירה, סוף פרק א משנה יד(הגר"א מוילנא, וכך ממש כתב 

נראה בבוקר אז  כוכב הנוגהכאשר ש והיטיב ליידענו וגה,כוכב נאכן הוא הבוקר 

וכך ידוע . "כוכב הערב"וכאשר נראה בערב אז הוא נקרא  "כוכב הבוקר"הוא נקרא 

שכוכב נוגה במשך כתשעה חודשים נראה לפני עלות השחר ככוכב לחכמי התכונה 

 .ובמשך כתשעה חודשים במערב, בשיפולי הרקיע לפנות ערב ,מבריק במזרח

ואם בחכמי התכונה עסקינן הרי שתצוץ לנו תמיהה גדולה, אשר תשאיר את כל 

מה שנאמר עד כה באור די מגוחך: כל הנאמר עד כה מיוסד על דברי התרגום שני 

וזה  שזה "נוגהא"כוכב נוגה וכוכב השחר הינם שני כוכבים נפרדים, ש שם נראהש

ם בעיתותי הבוקר! ישנו כוכב "שפרפרא", אולם ניתי טלסקופ וניחזי שאין שני כוכבי

 מה נאמר עכשיו? !כגאחד ותו לא

שמא דוקא דברי הגר"א הם שיפתרו לנו את התסבוכת: יתכן אולי ש"נוגהא" 

ו"שפרפרא" שניהם מדברים אודות כוכב נוגה, אלא ש"שפרפרא" הוא "כוכב 

כוכב נוגה  –כוכב נוגה בהופעתו בבוקר, ו"נוגהא" הוא "כוכב הערב"  –הבוקר" 

 בהרבה.כולה בכך תתחוור לנו התמונה  ..הופעתו בערב.ב

                                                
אמנם גם כפי הצד האמור שהארת המזרח היא שקרויה עמוד השחר, אינו מחוור מספיק מדוע נקרא "עמוד" והרי  כב

פרק ג, ומאור הלבנה הוא שמיתמר ועולה כמבואר  הארת המזרח "פוסה על פני כל המזרח" כדברי הירושלמי ביומא

 שם, ואולי הכוונה שכל אופק המזרח נראה כעמוד של אור. 
באיוב לח נאמר "ברן יחד כוכבי בוקר", והמפרשים שם פירשו שהכוונה כמו "כוכבי אור", ואולי מטעם שהוקשה  כג

 . , ולכל היותר נראה כוכב אחדלהם שאין נראים כוכבים בבוקר

חמו חד כוכבא דהוה רהיט מסטרא דא, וכוכבא  וכו'ר' אלעזר ור' יוסי בזוה"ק פרשת שמות דף י,א נאמר " ואולם

אמר רבי אלעזר, השתא מטא זמנא דכוכבי בקר לשבחא למאריהון, ורהטי מדחילו ואימתא  ,אחרא מסטרא דא

להו ביחודא ון דכבגי ',בני אלהיםברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל 'דמאריהון, לשבחא ולזמרא ליה, הדא הוא דכתיב 

בז"ח רות: "חמא בכוכבי בוקר בדומה ( ווראה שם פירוש חדש על למנצח על אילת השחר.)". חדא קא משבחן ליה

 .עי"ש דקא מרתתי"
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 ֵהיֵלל בן שחר

ל" בזאת נקבל הבנה מחודשת באשר לזהותו של כוכב יל  " הנזכר בספר שחר בן ה 

הכוונה , ופירש רש"י שש'הילל' הוא לשון הארה )כמו 'אור כי יהל'(ישעיה )יד,יב(, 

, ולפי הנ"ל יש לפרש הבוקר"מאיר אור ככוכב כי הוא "נקרא בן שחר לכוכב נוגה, ו

עזרא שם את 'הילל בן שחר': "כוכב נוגה, -את דבריו שכוונתו כמו שפירש האבן

ונקרא 'בן שחר' שהוא נראה קרוב מעלות השחר בעתים ידועים". אם כן גם רש"י 

התכוון אולי לומר שכוכב נוגה כפי שהוא בערב, נקרא 'הילל בן שחר' כי אורו דומה 

    עצמו כשהוא מאיר בבוקר... לאור של כוכב זה

 שני דוקרנים של אור

נוּבכל זאת  ועדיין לא הגענו לדברי הירושלמי עצמם, שפותחים לנו תיבת  ַָאתְׁ

פנדורה רצינית, ואולי אפילו מצמידים לי ולשכמותי את התואר "טועה", ובשיתוף 

עם דברי רבי יוסי בן אבין במדרש רבה אולי אף מצמידים לי גם את התואר 

 המחמיא: "שקרן"...

בירושלמי בברכות נאמר גם כן ש"אילתא דשחרא"  –במה דברים אמורים? 

לפעמים מקדמת ולפעמים מאחרת, כפי שטענו לנו מקודם חכמי התכונה, ואולם, 

שם יש דעה, דעת רבי יוסי בי רבי בון, שדוקא מטעם זה לא יתכן ש"אילת השחר" 

(, והסבור כך כדהמכונה שם "כוכבת"שאודותיה דיבר דוד הכוונה לכוכב נוגה )

בבראשית רבה פרשה נ,י, ששם נאמר  גם"טועה". למעשה אמרה כמעט כזו מובאת 

שכך אמר רבי יוסי בן אבין, ומהכרח מעט שונה, ושם התבטא ביתר חריפות ואמר 

 שהאומר כך הוא "שקרן". והנה ההסבר לפניכם: 

                                                
כינוי כוכב נוגה "כוכבת" נהוג גם בלשון סורית: "כוכבא מדנח". ובערוך השלם ערך "כוכבתא" מביא מקורות  כד

  שכוכב נוגה נקרא "כוכבתא", ובחלק מהמקורות נאמר: "כוכבת הבוקר".נוספים לכך 

, והתרגום תרגם שם 'לכוכבת שמיא', ובפירוש "עלי תמר" על שמים'-תכֶ לֶ בירמיה ז,יח נאמר שהיו עובדים את 'מְׁ 

הפסוק  הירושלמי )בתחילת ברכות( מבואר שהכוונה לכוכב נוגה שנקרא כך בלשון נקיבה )ואולם רש"י פירש שכוונת

ל'כוכב גדול' ולא פירש איזה, ובמצודת ציון פירש שהכוונה לשמש(. הוא מוסיף ומבאר עוד, שכנראה יש קשר בין מה 

 שמים'. אכן-שעובדי הכוכבים היו מייחסים לשמש את השם 'בעל' למה שנוגה נקרא בהקשר לעבודת כוכבים 'מלכת

 נראה תמיד בסמוך לזמני זריחת ושקיעת החמה.  גם מה, ונוגה הינו כוכב חמה, שמהלכו הוא סביב החש זאת ידוע,
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וגה הינה עקב כך ההכרח של אותה דעה לומר שאילת השחר אינה כוכב נ

שלאילת השחר ישנו בהכרח זמן הופעה קבוע, מהלך ארבעה מילין לפני עלות 

השחר, ודבר זה נלמד שם מפסוק "וכמו השחר עלה" )עי"ש ובירושלמי פ"ג דיומא 

שכוכבת נוגה הדינמית אינה אילת השחר המקורית  כהמהו אופן הלימוד(, ומכאן

 במזמורו. אשר אודותיה דיבר דוד המלך עליו השלום

לפי דעה זו השוללת את הפירוש שאילת השחר הכוונה לכוכב נוגה, אין אילת 

השחר כי אם "כמין תרין דקרנין דנהור דסלקין מן מדינחא ומנהרין", או בלשוננו: 

"כמו שני 'דקרנין' של אור שעולים מן המזרח ומאירים". "דקרנין" מתפרש לכאורה 

ו "ניצוצות", ויש מפרשים, וכך הגירסא "דוקרנים". ויש מפרשים "עמודים" א

בבראשית רבה הנ"ל: "קרנין". והכוונה מבוארת בדברי המפרשים, שלכן נקראת 

 "אילת", על שם הדמיון לקרני אילה.

אפס, דברי הירושלמי הללו תלויים בהבנות השונות של מפרשי הירושלמי, וריבוי 

זו, כך שגם לפי תנא זה לא ניתן להצמיד לי "חזקת שקרן" עבור  דעות שולט בפיסקה

 דבריי...   

 "נו, אז תכל'ס, מה זה 'אסתהר'??"  –

! מישהו כתב על זה פעם מאמר או משהו בסגנון "אה, זה כנראה איזה כוכב –

 שלם..." 

 

 אסתהראסתר ו

שמה  "איתקרי כדבר הזה:המלכה אודות אסתר  תרגום שני )אסתר ב,ז( נכתבב

כלומר: אסתר נקראה בשמה על שם כוכב  אסתר בשם כוכב נוגהא יונית אסתירא".

 נוגההקשר בין אסתר לבין כוכב נוגה, שכן ביונית נקרא כוכב נוגה "אסתירא". 

)כפי שהובא בכמה מקומות  הוא על פי מה שכתוב בתרגום שני עצמוהלוא מבואר 

                                                
הגם שבפסוק לא נזכר בפירוש אילת השחר, שמא למדה דעה זו שעצם המלים "למנצח על אילת השחר" הינם ציון  כה

 זמן, כפי שאכן טוענים חלק מן המפרשים, ועל כן מוכרח להיות שמדובר בזמן מוגדר ובלתי משתנה. 
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עולה שזיוו  ,מיוחדשכן יש לו זיו  ",זיו"מסמל  כוכב נוגהשלעיל בנוגע למרדכי, ועוד( 

שלכן נדרש שאסתר היא זאת , וביבקש רצון מטעים הכוכביםשאר כל של  על זיום

ירוק ולמרות זאת יש לו זיו יותר מכל הוא אילת השחר, שכשם שכוכב נוגה 

הכוכבים, כך על אסתר אמרו חז"ל במסכת מגילה )דף יג ע"א, סמוך ונראה למה 

ה על שם "אסתהר"( שלמרות שהיתה אסתר ירקרוקת נמשך שנאמר שם שנקרא

  עליה חוט של חסד.

חיברו: ר' יוסף יוזפא בן משה קושמאן חיבור נחמד בסגנון מעניין, בספר "קנה" )

מבאר את דמיון אסתר לכוכב נוגה מנקודת מבט נוספת: כשם שכוכב נוגה הלוי( 

)עי"ש(, כך אסתר:  ושלוםלהפך, חס פועל טוב ובשפלותו אז ברוממותו כאשר הוא 

בזה  היה להפך ח"ו. –טוב לישראל, ואם היתה בשפלותה  –ברוממותה בבית המלך 

 סוברה אוזנינו בדבר הקשר בין אסתר לבין כוכב נוגה.

 

 אסתר ו"סטאר"

מתפרש  " ירּתַאסְׁ "בלשון יונית דוקא ש כועל דברי התרגום שנייש להעיר אמנם, 

הינו  נוגהשמו היווני הידוע של כוכב ש ,על כוכב נוגה דוקא ו, ולא'כוכב' בעיקר

דוקא, וכפי  כוכב נוגהישנה מלה דומה שמתפרשת בלשון פרסי  ורק ,כז"ֶונוס" :אחר

נה נקרא כוכב לשון פרסי החדשה והיששב בערוך השלם ערך "אסתהר"שמובא 

 פרס" יתושב והיושכניה אסתר אכן אין לשכוח ש. "אסתארה" " אוסתרה"נוגה: 

  ...הישנה"

ֶטר"  :אנגלית. וכך מוכר לנו מכחגם התרגום הרומי למלה "כוכב" הינו "ַאסְׁ

ַטאר" ן"כט"סְׁ ֶטערְׁ ומהמלים הלועזיות "אסטרולוגיה", "אסטרונומיה" , , ומאידיש: "שְׁ

אם כן היינו מחליטים שברוב השפות המלה "אסתר" אינה מעניקה עדיפות  .ועוד

נקט בערוך השלם שראה  אחר כל זאת אולם,ולכוכב נוגה על פני שאר הכוכבים, 

                                                
 בערוך השלם. כך מעיר אחי"ה כו
 (.VENUS) כז

 .(ASTER) כח
 (.STAR) כט
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פירושו כוכב "ובפרט כוכב נוגה", כך שאולי אפשר ליישב  בלשון יונית ורומיתגם ש

 .קלותיתר באת דברי התרגום שני 

 

 מהו "אסתהר"??

ולפי כל  ,נזכר שנקראה אסתר בשמה על שם "אסתהר")מגילה יג,א( גם בגמרא 

וגם בילקוט שמעוני )אסתר, רמז  הנ"ל ההסתברות נותנת שהכוונה לכוכב נוגה,

 .: "קורין אותה כוכב נוגה על שם אסתהר"לגבי אסתר תתרנג( מצאנו כך בפירוש

, אלא השחרלא לכוכב גם ו נוגהאינה לכוכב הכוונה ש טוען שםבגמרא ואולם רש"י 

 ל... ירח! כמו 'סהר'.

אין אחמי אסתהר",  –ום לאיוב לא,כו מתרגם "אם אראה אור ויש לציין שבתרג

והמפרשים שם פירשו שהכוונה  ,ושם נראה שמלת אסתהר פירושה "אור" ותו לא

גם  מתפרשפסוק זה  "תרגום"שלפי רש"י כאן יהיה לחדש , ואולי יתכן לאור השמש

ויצורף להמשך אותו פסוק המדבר על הירח: "אם אראה אור כי יהל,  ,לכן על הירח

  .לפי רש"י כך יהיה 'אסתהר' דהכא ודהתם חד וירח יקר הולך".

* 

כמה מתאים לפורים שדוקא השם "אסתר" שמבטא את "ואנוכי הסתר אסתיר" 

 הוא שמורה על "אור" מכל כך הרבה כיוונים...

 

                                                
עיין ירח.  – ו"סהר" כוכב, – ר"ישילוב המלים "אסת"אסתהר" יהיה אם כן ו .על "מאור הלבנה" לי ישנו צד לפרשואו ל

 ירושלמי פ"ג דיומא.
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 שלמה יעקב הרב/  החיים האור במשנת

 'י"רש במשנת' ס"מח, שיינברגר

 טעם נפלא שנקבע משלוח מנות ליום הפורים

)לפורים אות כט( אומר טעם נפלא, מדוע תקנו משלוח מנות  אהבת חייםבספר 

אור החיים הק' ומבאר, עפ"י מה שפירש ה ומתנות לאביונים ביום הפורים דוקא.

רחמך" דבני ישראל יראו איך שה' מאמר הכתוב )פרשת ראה( "ונתן לך רחמים ו

יתברך מצוה להם 'לא תחיה כל נשמה', ואם כן שמא על ידי זה יתרגל בטבעם מדת 

אכזריות מבלי לחוס על נפש עני ואביון, לזאת הבטיח להם ה' יתברך, דלא יאונה 

מכוח מצות מלחמת חובה, ויהיה להם לב רחמני גם לאחר מכן. ובזה  -להם כל און 

 כלומר מדת הרחמנות עכ"ד. -חיים הק' "ונתן לך רחמים" מפרש האור ה

והנה כאן בנס דפורים נמי הרגו בני ישראל חמשה ושבעים אלף נפשות שהוא 

מספר עצום ורב, ושמא תאמר חס ושלום דעל ידי זה נתדבק בהם מדת האכזריות, 

בית עפ"י ציווי מרדכי הצדיק ו -ח"ו מלומר כן, דכיון דמכח מצות חכמים עשו זאת 

 דינו, נתקיים בהם מאמר הכתוב "ונתן לך רחמים" וכפירוש האור החיים הק' הנ"ל. 

תקנו חז"ל "מצות משלוח מנות ומתנות לאביונים" לרחם על עני  -ולהורות זה 

ואביון, ועל ידי זה יראו כל באי עולם שאך מכוח מצות חז"ל הרגו את הגויים, 

מסיים ה"אהבת חיים": "ואמרתי דבר וישראל בעצמותם רחמנים בני רחמנים הם. ו

 זה לחכמים וקלסוהו". 

* 

 שלא להשתחוות לו –דווקא ליד המן  הלךמרדכי 

ַכי ֹלא ִיְכַרע ְוֹלא  ְרדֳּ וֶּהומָּ  )אסתר ג, ב( ִיְשַתח 

מקשים המפרשים מדוע נאמר בלשון עתיד לא 'יכרע' ולא 'ישתחווה', הלא צריך 

 שון עבר? בל – השתחוהולא  כרעהיה לכתוב לא 
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: ללמד בא, שאף על פי שיכל מרדכי ראשון לציוןבספרו אור החיים הק' ומבאר ה

להימנע מלהשתחוות להמן בלא להעלות את חמתו, וזאת על ידי שידאג שלא 

להימצא בקרבתו, לא כך נהג מרדכי אלא התאמץ והשתדל להיות סמוך להמן, 

 חוה"! "לא יכרע ולא ישת -ובאופן מתריס נשאר זקוף ועומד 

יתר על כן, מוסיף האור החיים הק' לבאר את הפסוק: "ויגידו להמן לראות היעמדו 

ויפלא הדבר: אלפים רבים  -דברי מרדכי, כי הגיד להם את אשר הוא יהודי" 

השתחוו להמן מלבד אדם אחד שלא כרע. וכי המן היה צריך שיגידו לו זאת, האם 

 היה סומא ולא הבחין בכך בעצמו?

וה, מדוע המן לא כעס מיד כשאמרו לו שמרדכי אינו משתחוה, אלא והיותר תמ

רק בפסוק הבא נאמר: "וירא המן כי אין מרדכי כורע ומשתחוה לו וימלא המן 

 רק אז התחיל לזעום?  -חימה". למה רק עכשיו כשהגידו לו כולם 

שהוא יהודי ועל כן איננו משתחוה,  -ושאלה נוספת: מה פשר התירוץ של מרדכי 

 י היה צו של המלך להשתחוות? הר

 אלא כך היה סדר הדברים: 

מרדכי השיב לכולם, דעו לכם כי יהודי אני, וליהודי אסור להשתחוות לפסל של 

אבל לא ציוה ליהודים  -עבודה זרה. לכן הגם שציווה המלך להשתחוות להמן 

 להמיר דתם.

ינה שבכיסו ממילא לא עברתי על דת המלך כי הסיבה שאינני משתחווה להמן ה

סיפרו לו את טענת מרדכי, ויעצו לו שיסיר את הפסל וכך  -יש פסל. "ויגידו להמן" 

 יבחן את דברי מרדכי, ולכן המן לא כעס מיד, אלא תחילה הסיר את הפסל. 

"לו" דייקא להמן ולא  -אך אז נאמר: "וירא המן כי אין מרדכי כורע ומשתחווה לו" 

 "וימלא המן חימה"! -לפסל 
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א, "שליט פוקס יעקב יצחק הרב/  החג ותהלכ

מח"ס 'הכשרות' 'תפילה כהלכתה' 'הליכות בת 

 ישראל'

 הלכות ימי הפורים תשע"ז

 י"ד וט"ו באדר -בימים ראשון ושני 

ימי ניסים  באדר וניסן,וברש"י:   "משנכנס אדר מרבים בשמחה" גמ' תענית כ"ט:   

ש"ך בסוף ספר  – ' דראש חודשא" מרבים בשמחה מיום פורים ופסח –היו לישראל 

שהשמחה צריכה , "תקפו כהן". ובאדרת אליהו )למרן בעל בן איש חי(משפטים

 תקנ"א, ב.על שולחן ערוך פמ"ג  ברידמשמעות , כמשעת המולדלהתחיל 

כיצד "מרבים בשמחה"? הרי משתדלים אנו לקיים בכל יום "עבדו  רבים שואלים:   

" "וטוב לב תמיד"שיויתי ד' לנגדי  -כהלכתם"  םתמידיאת ד' בשמחה"? בקיום "שני 

פתיחת וסיום שולחן ערוך חלק אורח חיים[   ...האם נרבה יותר -"? ]תמידמשתה 

ם מידי פעם מעט יין, שהוא בריא ללב, ונקיים: ובחיוכים?... בריקודים?... אולי נלג

 "ישמח לב מבקשי ד'"? 

ע"ה לבית מרת חיה רבקה את זוגתו הגאון רש"ז אויערבך זצ"ל נשא מורי ורבי      

ש"ק ררוחמקין בפורים המשולש תר"צ, החופה נערכה כנהוג בירושלים עיה"ק בע

דרש רבנו בנוכחות גדולי ירושלים בסעודה שלישית  ."לקראת שבת, בואי כלה"

שפיארו השולחן, באופן מופלא, בעניין "המקדש במשלוח מנות", ואמר גדול אחד 

ורים'דיג" ]פורימי[, ואז המשיך רבנו בענינא דיומא בעניין שישב שם, שאין זה "פ

"נשואין בפורים", ופתח, כפי שרשם בעצמו את תוכן דרשתו: "במחבר סי' תרצ"ו 

פסק ש"מותר לישא אישה בפורים", ומעיר על זה המג"א וכו' דאין נושאין אישה 

ברי תורה במועד, משום שאין מערבין שמחה בשמחה וכו'? ומנין לחלק בין חג מד

לבין חג מדברי קבלה? ולכן העלה המג"א דאסור. וכו' ומכל מקום, אמר רבנו: 

"נראה לי דבערב פורים ודאי שרי לישא, ובפרט בפורים המשולש, דעיקר השמחה 
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, מה שאין נושאים ביום א' ולא בשבת", ופלפל בעומק בעניין, והוסיף רבנו לבאר

צוה מן התורה "ושמחת בחגיך" בכל נשים במועד, הוא משום שבכל מועד ישנה מ

אין אדם יכול לקיים "ושימח את אשתו אשר לקח" באופן הראוי, ו ,מועד לפי ענינו

 כדרשת חז"ל "ושמחת בחגיך, ולא באשתך".  ,שהרי טרוד הוא בשמחת המועד

, המרבה בשמחה בכל דברשמרבים  ובכל חודש אדר בפוריםמה שאין כן    

רב שמחה בשמחה וכן ושמחת בחגיך ולא באשתך, כיון וכלשונו: "הכא לא שייך לע

ובכל שמחה של מצווה, בוודאי נישואין,  שאינו צריך לדעת ממה הוא שמח"

הגר"ח קנייבסקי שליט"א ב"דרך שיחה" מתקיים מרבים בשמחה. ]בדומה לדברי 

... ונתרצה פרשת מקץ: "אם יש לו סיום או כל שמחה, יראה שיעשנה בחודש אדר"[.

הנ"ל ואמר: זהו "פורים תורה", ונענה הגאון רבי לייב דיין זצ"ל ואמר: אין זה הגאון 

 .תורת אמת"פורים תורה" כי אם 

משמחי הריבוי בשמחה באדר ובכל עת, הינו על ידי "פיקודי ד' ישרים  אמנם כן,   

, כדברי דוד ישר ליבו" כי אין שמחה אמתית ושלימה שורה בלב האדם, אלא כשלב

שמחו בד' וגילו צדיקים "שמחה" וכן אמר:  ולישרי לב"אור זרוע לצדיק המלך ע"ה: 

התנאי לשמחה, יישור הלב עם רצונו יתברך, ואז מרגיש  - ישרי לב",והרנינו כל 

 הספיקות, אין שמחה כהתרת, כי אישור -, ומלשון אושר -, מלשון מאושרהאדם 

ך מקיים "עשה לך כאשר בכל אשר יפנה, פותח האדם שו"ע, ספר הלכה, וכשצרי

שמחה אמתית, רב" ומקיים "בטל רצונך מפני רצונו" יתברך.  אין לך דבר, המשרה 

 רוגע ושלווה, והרגשת סיפוק ושלימות יותר מכך.

 להלן פיקודי ד' הישרים לימי הפורים, השתא, תשע"ז:

 אדר  י"א -יום חמישי , מוקדמת תענית אסתר

   4:45 –לבני ספרד   4:28 –כנז עלות השחר: לבני אש - תחילת הצום     

, צריכים לעשות תנאי בליל חמישי, לפני השחר לקום לאכול קודם עלות המעוניינים

בני  "איני מקבל עלי התענית עד עלות השחר". לעניין שתיה: –הליכתם לישון 

, מלשון השו"ע בני ספרדאם רגיל לשתות אין צריך להתנות )משנ"ב(   - אשכנז



 

 עגעמ'  -אספקלריא 

 

 

מותר להתחיל באכילת פת עד חצי שעה לפני עלות השחר, ותוך  משמע שצריכים. 

גרם(. לבנות ונשים אין האיסור  56החצי שעה אין לסעוד יותר מ"כביצה" פת )

דעת מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל לעניין כל  –לאכול בחצי שעה שלפני עלות השחר 

 בספר משנת אברהם. –השנה 

לעמוד על נפשם ולבקש רחמים  זכר לכך, שנקהלו עם ישראל סיבת התענית:

ותחנונים בצום ובזעקה מבעל הרחמים שיצילם מאויביהם ]כמשה רבנו בזמן 

כדי לזכור שהשי"ת רואה  –כבדו ידיו, כי היה יושב בתענית[ שמלחמת עמלק 

 ושב אל ה' בכל לבבו.  ,צרתו כשמתענהעת ושומע לכל אחד ב

שלדעת  תשושי כוח וזקניםחולים,  כל איש ואישה בריאים בס"ד. אבל מי צם:

ומניקות  ,, מעוברותלא יתענו,  ובכלל זה -הצום עלול להזיק לבריאותם  ,רופא

 כמניקה עפ"י שו"ע תקנ,א מ"ב,ג כה"ח ודע"ת שם(.מפלת  וכן, אפילו הפסיקו להניק

אינם מתענים בתענית אסתר, ואף אינם  – בתוך שבעת ימי המשתהחתן וכלה 

פטורים מתענית  –שלא הגיעו למצוות קטנים כמו כן,  .צריכים להשלים ביום אחר

 זו.

רק  – בני אשכנזבשחרית ומנחה.    – בני ספרדבשומע תפילה,  "עננו"אומר  – הצם

( ומתכונן להפסיק הצום, כדאי שיתפלל 11:51במנחה. ואפילו הצם רק עד חצות )

צום  ביום ויאמר "עננו" )בני אשכנז: "עננו 12:20 - מנחה גדולהתחילה מנחה, 

 – השוכח לומר "עננו" (" ]כנוסח עננו של בני ספרד[ ולא "ביום תעניתנו"התענית

בתענית  סדר התפילהאינו חוזר ומתפלל, ויכול להשלימו ב"אלקי נצור" כבקשה.  

: כבשאר שנים, אלא שבמנחה אומרים תחנון, ובני אשכנז אומרים אסתר בשנה זו

 התענית בערב פורים. "אבינו מלכנו" גם במנחה, משום שאין

 

"כל מי שצריך רחמים על איזה דבר וצריך להתפלל  כתב בספר קב הישר סי' צ"ז:

עליו, ייקח פנאי לעצמו ביום תענית אסתר ויאמר מזמור כ"ב בספר תהילים: 

ואח"כ ישפוך שיחו לפני ה'. ויזכיר זכות  ,היא אסתר –"למנצח על אילת השחר" 
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לו הקב"ה ויפתח לו שערי רחמים ותתקבל תפילתו  מרדכי ואסתר, ובזכותם ייעתר

מותר לשמוע מוזיקה, ומותר להתרחץ כרגיל, שאין זה צום בתענית אסתר:    ."ברצון

 על החורבן

 18:09 – ויש נוהגים   18:01 – סיום הצום

 יתענה ביום ששי י"ב אדר. –מי ששכח שהתענית מוקדמת ולא צם  הערה:

 

 נתינת "זכר מחצית השקל"

"מטבע הנקראת מחצית באותה מדינה"  –מטבעות של חצי שקל.  3 – שכנזיםלא

)רמ"א( חצי דולר אינו נחשב למטבע של מדינה בא"י, שאין שימוש בארץ במטבעות 

 רח"פ שיינברג זצ"ל(.און דולרים, )שמענו מהג

שקלים. לנוהגים לתת הערך המקורי של "מחצית השקל",  28השנה כ – לספרדים

גרם כסף, ו"שוה פרוטה" )היינו אחד חלקי ארבעים  11 -חצית השקל"שהרי זכר ל"מ

שקלים  28.11 – 11, כפול 41אג' כפול  7אגורות. אם כן  7 –גרם כסף( נכון לאדר ע"ז 

! 

נוהגים לתת גם עבור נשים וקטנים ואפילו מעוברת עבור עוברה )משנה ברורה: 

לפרעו מכספי מעשר, ואין  עובר( הכסף לעמלי תורה עניים, -שנאמר "כל העובר" 

 ואין חייבים להעבירו לעניים בו ביום.

: ביום תענית אסתר ]חמישי[ בין מנחה השנה נתינת "זכר למחצית השקל" זמן

כף החיים, כ"ח ודרכי חיים ושלום, תתמ"ג. ובמוקפים ]ירושלים ת"ו[ יש  –לערבית 

 .נוהגים לתת בליל שני לפני קריאת המגילה

 

 י"ג אדר -פרשת זכור שבת פרשת תצוה ו
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ת אשר עשה לך עמלק וגו'" אמצוות עשה לזכור מעשה עמלק, שנאמר: "זכור 

)דברים כ"ה, י"ז( ולא תעשה: "לא תשכח". ומצוות הזכירה בקריאה מתוך ספר 

תורה מהודר ובדוק, ומשתדלים לשמוע, כל אחד בהברת עדתו, אף שאין זה מעכב 

יהיה גדול, ויכוונו הקורא וגם המברך בדיעבד, ויש להעלות גדול וגם הקורא 

להוציא, והשומעים יכוונו לצאת ידי חובת זכירת מעשה עמלק ומחייתו, ואף 

 ,שהזכירה פעם בי"ב חודש, הסמיכו הקריאה לפורים כיון שהמן מזרע עמלק

ומקדימים הזכירה לעשיית הפורים, שנאמר: "והימים האלה נזכרים ונעשים" )אסתר 

 ט, כ"ט(.

 

 ה בזכירת עמלקשחובת א

כי להם לעשות בזכרים ונוהגת מצוה זו בכל מקום כתב ספר החינוך מצוה תר"ג: "

"ואיני יודע למה  וכבר העיר מנחת חינוך: המלחמה ונקמת האויב ולא לנשים"

? ויש אתפטרנה הנשים" שהרי יש בה גם לאו, וגם אינה מצוות עשה שהזמן גרמ

לות( לא תזכורנה, איך יזכרו הקטנים?  שתמהו: אם הנשים )אימהות, גננות ומטפ

ואמנם, למעשה כתב כף החיים תרפה, ל: "בעיקר המצווה ודאי חייבות ואם באות 

עשה הגאון רבי יעקב עטלינגר זצ"ל ואכן בעל "ערוך לנר"  לשמוע יש להן שכר".

המשרתת היהודייה בבית, כדי שתתפנה לשמיעת  את המוטל על ,בשבת זכור

: "ראוי ונכון שנשים היכולות לבוא לעזרת נשים יחוה דעת א, פ"דובשו"ת "זכור"   

של בית הכנסת בשבת זכור לשמוע הקריאה תשתדלנה לעשות כן, לצאת ידי כל 

 הפוסקים, ומה' יישאו ברכה".

יוציאו ספר תורה כשיש שם  במקומות שקובעים קריאת זכור מיוחדת לנשים:

מנחת יצחק ט, סח וכן פסק בילקוט שו"ת  –עשרה גברים, ולא יברכו על הקריאה 

 .אין אומרים "צדקתך וגו'" –במנחה של שבת  הערה:יוסף ח"ב עמ' קלו.        
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 בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר

! יש לתכנן מראש את מקום ההימצאות בימי הפורים. והמעוניינים שימו לב

  .   ם כבר לשבתלהתארח ולקיים פורים ממוצאי שבת בפרזים, רצוי שיגיעו לש

שיטת להלן עיקרי הכללים הקובעים את השתייכותו של אדם ליום הפורים:  

שהקובע למעשה, הוא היכן נמצא האדם בעלות השחר של בוקר  המשנה ברורה

 4:24 היינו: בפרזים השנה בבוקר ראשון בשעה –הפורים )פרזים או מוקפים( 

הקובע גם כן מה  החזון אישרן כמו כן לדעת מ .4:23 ובמוקפים בבוקר שני בשעה

                                               הייתה דעתו של האדם בכניסת הלילה היכן יהיה מחר.                                                                               

 על כן יש לדעת:

ר, ונסע לתל אביב אינו חייב שם מי שיצא ביום ראשון מירושלים, בעשר בבוק (1

יצא קרח מכאן  –יום שני בעשר בבוקר לירושלים  –בפורים כלל, ואם חזר למחרת 

 ומכאן, ומעיקר הדין, אינו שייך לאף פורים.   

נמצאים בכל מקום בעלות  הזוכים, ובדעתם להיות בשני המקומות, ואכןיש  (2

בכל  יש לדעת:    ים לשני פורים. זוכו -( 4:23 - במוקפיםו 4:24 -השחר )בפרזים 

 שינוי בתכנון או בתוכנית יש להתייעץ במורה הוראה.

חייב  -הנמצא בירושלים במוצאי שבת, ובדעתו להיות בעלות השחר בפרזים ( 3

בקריאת המגילה כבר במוצאי שבת בירושלים )אפשרי בשכונת רמות, בביכ"נ 

 ון(.ספרדיים על פי שיטת  הקוראים גם בי"ד יום ראש

 המקיימים פורים ממוצאי שבת –הנחיות מיוחדות ליושבים בערי הפרזים 

. מותר לקרוא במגילת אסתר בשבת, אפילו כדי להתכונן לקריאתה במוצאי א

 דינים, ה(.  "דשבת )שדי חמד פורים אס

, כשם שכל כתבי הקודש אינם מוקצה )משנ"ב שח, ב. המגילה אינה מוקצה בשבת

 –להביאה לבית הכנסת ]אפילו במקום שיש עירוב[  ה ולאאבל אסור להכינ, כב(

 לפני צאת השבת. אלא אם כן, מתכוננים ללמוד בה קצת מבעוד יום.

3 
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אין ללבוש בעוד שבת, תחפושות או בגדים המיוחדים לפורים, אלא לאחר צאת  ג.

השבת, לאחר שמבדילים בתפילה, או שאומרים "ברוך המבדיל בין קודש לחול". 

לומר שאסור בעוד שבת, ללבוש תחפושות המשמיעות קולות או  ואין צריך

צריך  –המאירות אורות   גם האומר "ברוך המבדיל וכו' לפני תפילת ערבית 

 להבדיל בתפילה באמירת "אתה חוננתנו".

בגדים של פורים, הינם מוקצה, בדומה לבגדי קיץ תחפושות או ספק אם  הערה:

בת שלפני החתונה, ואפילו כלי פסח בשבתות בחורף או להיפך, וכן שמלת כלה בש

מרן דעת  –השנה, שהרי שם בגד וכלי עליהם, אף שמיועדים לשימוש מסוים 

   .הגרש"ז אויערבך זצ"ל

אבל לא "על  "רצה"אומרים בברכת המזון  ד. נמשכה סעודה שלישית ללילה,

בת, אף הניסים", אפילו אכלו פת בלילה. ואין להימנע מלהמשיך ולאכול סעודת ש

 שהגיעה מחצית השעה שלקראת קריאת המגילה

" כבכל "ויהי נועםבלילה, לפני "ואתה קדוש" מוסיפים  לאחר קריאת המגילהה. 

 מוצאי שבת.

אם הציבור עדיין לא ברכו על הלבנה עד ליל פורים, יברכו מיד ו. קידוש לבנה: 

יר קודם[.    תד –קריאת המגילה ]שתדיר ואינו תדיר לפני אחרי תפילת ערבית, 

יחידים שעדיין לא ברכו על הלבנה, לא יקדימו קידוש לבנה לקריאת המגילה, 

אחרו מלשמוע את התחלת הקריאה. אבל אם לאחר סיום הקריאה, יכאשר יתכן וי

 יברכו על הלבנה ואח"כ יקראו המגילה, אפילו ביחידות. –יעבור זמן קידושה 

התפילה וקריאת המגילה.  מי  : אין לשכוח להבדיל על הכוס לאחרז. הבדלה

כדי שלא יבוא  שבדעתו לקרוא את המגילה בביתו, עדיף שיבדיל קודם הקריאה

 יש מבני עדות ספרד, שנהגו לברך על אבוקה "בורא   לעשות מלאכה קודם הבדלה.

 .מאורי האש" לפני קריאת המגילה בבית הכנסת
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 ליל הפורים תשע"ז

אור  –ם בירושלים ובמוקפיראשון י"ד אדר.   במוצאי שבת אור ליום  – בכל העולם

 ליום שני ט"ו אדר.

מלכות, ותלבש אסתר  שבאים לבית הכנסת בבגדי שבת )ומרדכי יצא... בלבו

מלכות( בני ספרד פותחים ערבית באמירת פרק כ"ב מתהילים: "למנצח על אילת 

 השחר" וגו'.

 –בפרזים  אסתר וכו' בימי מרדכי ו – "על הניסים"בערבית שחרית ומנחה אומרים 

אם נזכר עד בא"ה הטוב שמך וכו'  "על הניסים" השוכח .בשני –בראשון ובמוקפין 

. ואפשר לאומרו ב"אלקי נצור" בצורת אינו חוזר - על הניסים". סיים הברכהוחוזר ל"

כשחוזרים בקשה: "הרחמן הוא יעשה לנו ניסים כאשר עשה.." בימי מרדכי וכו'. 

בבית )ליהודים הייתה אורה( בלי  שני נרותהגים להדליק יש נו - מבית הכנסת

 ברכה. 

)מפני שסעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא  שלא לאכול בשר בליל פוריםנהגו 

ידי חובה, ושלא ייראה כאוכל סעודת פורים שלא בזמנה(. אכן, השנה בפרזים, 

 יאכל.     –הרגיל לאכול בכל מלווה מלכה, בשר 

 קריאת המגילה

אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולקוראה ביום. זמנה בלילה: מצאת  חייב

  -וזמנה ביום: לכתחילה מנץ החמה    4:23 –עד עלות השחר    18:21  -הכוכבים 

גם , חוזרים ומברכים שהחיינו אשכנזבני  17:50 –עד שקיעת החמה        5:51

 בקריאת הבוקר, ומכוונים גם על שאר מצוות היום.

לרש"י   "נשים חייבות במצות מקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס": ע תרפטשו"

היו הן טף ונשים... גם  –הנס נעשה ע"י אסתר  לתוס' עפ"י הירושלמי  –והרשב"ם 

מברכת: קוראת לעצמה או גם להוציא חברתה:  - אין לה ממי לשמוע    בגזירות.

א מגילה", ולכתחילה, אישה מקר לשמוע: "אשכנזמגילה" ובת  מקרא: "על ספרדבת 
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אפילו קוראת בשעת הדחק ו לא תקרא לקבוצת נשים )כל כבודה בת מלך פנימה( 

 לאיש )שאינו מסוגל ואין לו ממי לשמוע(.

 - ואמו תלך לבית הכנסת ישמור על תינוק בביתשהוא  , עדיף11בן אפילו בגיל 

 .שו"ת חלקת יעקב א, קמ"ד

ן מרעישים בהכאת המן, משום שכאשר לא לשמוע את הקריאה במקום שאי כדאי

ואין קוראים למפרע! כלומר חובה לשמוע כל המגילה  לא יצאו –שמעו מילה אחת 

: להחזיק ביד את נוסח המגילה וכשהחסירו עצהכסדר, מתחילתה ועד סופה.  

בקריאה מתוך הנוסח ושוב להקשיב לקורא, כיון  מהשמיעת מילה או יותר, להשלי

           .     "פה יצא ידי חובה-לבע מקצתהשמעה "ש

כל אדם אחרי שמיעת המגילה ארור המן ברוך מרדכי וכו' וגם  צריך שיאמר

 שו"ע תר"צ, ט"ז:  -חרבונה זכור לטוב 

 ,בלי ברכות מחומשהמגילה קוראים  ,אין בשום אופן מגילה כשרהאם : הערה      

 ואומרים הלל שלם בלא ברכה.

 

 משלוח מנות

. איש לאיש ואישה לאחדשתי מנות  –איש לרעהו"  ומשלוח מנותלה: "המקור במגי

 –גם כן חייבות )שכולם היו באותו הנס וצריכה לשמוח ולשמח  אישה ובתלאישה. 

משנ"ב( וכתב לי מו"ר הגרש"ז אויערבך  –וגם נשים בכלל"  היהודים"קיימו וקיבלו 

והיא סמוכה על  זצ"ל "וטוב שיאמר הבעל לאשתו וכן לבתו משהגיעה לחינוך

ייתן להם רשות לתת מן הבית וזה  ועל כל פנים שולחנו, שהוא נותן גם עבורם,

        .שלהן" כמשלוח 

 ב.להרבות בדרך כבוד לסעודת חברו )תרומת הדשן קיא(   א. וה:ושני טעמים למצ

עם מפוזר ומפורד" )מנות ישנו הרשע "המן להראות חיבה ורעות לתקן מה שאמר 

בשולחן ערוך: "חייב לשלוח לחברו שתי מנות  הגדרת המשלוח  אלקבץ(  הלוי לרש'
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.כגון: פרגית וסטייק, תפוח ואגס. עוגת גבינה ושטרודל תפו"ע בשר או מיני אוכלים"

שתי מנות,  –וכדומה .ולדעת הגרשז"א זצ"ל, אפילו רבע עוף "עליון" ו"תחתון" 

 כבבורר בשבת)מאור השבת ג, מכתב מ(.       

 הלכה למעשה:

ואפילו שתי  , שני מיני מאכלים אפילו מאותה ברכה, או מאכל ומשקה .א

 בירה ואייס קפה. משקאות.

לפני הסעודה )להרבות לסעודה( וצריך ששתי מנות יהיו המשלוח רצוי להביא  .ב

שולחן ערוך קיצור  –קפה וכו', מנות חמות( ס נ)לא עוף קפוא,  מידראויים  לאכילה 

 , בלא תיקון".כמות שהואקמ"ב, ב: "דבר הראוי לאכילה 

מלח,  ללאהמתאימים למקבל ולפי בריאותו )בלי סוכר,  הכשריםיש להביא ב .ג

 .קמח מלא וכו'(רק גלוטן, לאוכלים 

אבל יוצאים גם כשמביאים בעצמם )וראיה יש שולחים ע"י שליח )"ומשלוח"(  .ד

שהחליפו תלמידים את מנותיהם בסעודה, לקיים  –מהגמ' "מחלפי סעודתייהו" 

ממי בפורים המשלוח העיקר שיגיע הגר"מ שטרנבוך שליט"א(  ו –משלוח מנות 

שולחים שיש . יחד וצריך שיגיעו שתי המנות   פורים.  אצלופורים למי ש אצלוש

, שנאמר "ומשלוח" שיעמדו בפתח ביחד ,יש להנחותםושני ילדים שהאחד איטי, 

 (. בשיורי ברכה חיד"אהולא משלוח ועוד משלוח )

לדעת בן איש חי )בשו"ת תורה לשמה,  – משלוח שכולו עטוף מכל הצדדים .ה

על כן יש להוציא דבר לפני שמוסרים, או לעטוף מוצר בפנים  כמנה אחת,קמט( 

 בעוד עטיפה מיוחדת או להשאיר הסלסלה פתוחה למעלה.

למלווה לא ישלח למלווה משלוח מנות, אלא אם שולח לו כל לווה החייב כסף  .ו

 שנה )חשש ריבית(

, ולדעת )לא יין ומעדנים( חייב במשלוח אחד - על פטירת קרובור"ל  אבל  .ז

. ואם )שזה כ"שאילת שלום" שאסורה כל ימי האבלות( הרמ"א אין שולחים לו

רק מוצרי יסוד לא  שולחים -. רוצים בכל זאת לשלוח לאבל )נזקק( מקבל –לו שלחו 
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אסור להשתתף בסעודת פורים מחוץ לביתו, ויש להקל  ר"ל אבל ממתקים או יין.    

 כשמתארח אצל ילדיו, ואין משמיעים כלי זמר.

של משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודת פורים, מהזריחה:  ה:וזמן המצו

    .17:51 - קפיםבמו  17:49-ועד שקיעת החמה: בפרזים  5:51-במוקפים 5:52-בפרזים

 מתנות לאביונים

אביונים בעל ואשתו ונתן  זוגאביונים נפרדים, פגש שני מתנות לשתי נותנים 

יצא ידי חובה.        נותנים גם עבור האישה וילדים שהגיעו  -בנפרד לבעל ולאשה 

המתקשה בפרנסתו השוטפת ואינו מתבייש לבקש עזרה  –היינו אביון, לחינוך.   

מאכל או משקה או  הנתינה:א כסיף למיתבע" ]אינו מתבייש לבקש[  מאחרים ד"ל

לכל אביון. אף שיוצאים ₪   7בערך של כסף לקניית מצרך ממשי, לדעת הפוסקים 

לתת לכל  הידור לדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל:ואגורות(  7ידי חובה בפרוטה )כיום 

 –ם מכסף מעשר שקלים. אין נותנים מתנות לאביוני 51כ –אביון שיעור סעודה 

כנ"ל.  ואף לא משלוח מנות ]המשלוח  –היינו, הסכום הבסיסי לקיום המצווה 

מוטב מנות לאחד[ ואף לא "זכר למחצית השקל" מכספי מעשר.     2 –הראשון 

מלהרבות בסעודתו ומשלוח מנות לרעיו שאין שמחה  להרבות במתנות לאביונים

 רמב"ם הלכות מגילה פרק ה.   –גדולה אלא לשמח לב עניים יתומים ואלמנות 

 סעודת פורים

שנאמר: "וליהודים הייתה אורה" יש מגישים דג )מזל  מדליקים נרות, בלא ברכה,

דגים( ספק אם חייבים בפת, שלא נזכרה סעודה, אלא "משתה ושמחה" )מג"א 

ויעש "ם משתה הוא עם פת, מהנאמר אצל לוט: יה שגיוהנצי"ב(. וערוה"ש הביא רא

  ויאכלו". מכל מקום, חייבים במאכלים טעימים ואהובים.  אפה, ומצות משתהלהם 

ואפשר להוסיפו כבקשה בין הרחמן  אינו חוזר. –על הניסים בברכת המזון  השוכח

במוקפים  וכו'. די בסעודה אחת, ואפילו היא ארוחת הבוקר )אחרי שמיעת המגילה( 

 "עלאומרים  –אין טעם להתחיל הסעודה מאוחר, מכל מקום נסתיימה בלילה  –
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בביה"ל תרצ"ה בשם החיי אדם: "ואמנם, היודע בעצמו שיזלזל... כתב    הניסים".

במצווה מן המצוות, בנטילת ידיים, בברכה וברהמ"ז או שלא יתפלל מנחה או 

  .יו יהיו לשם שמים"וכל מעש מוטב שלא ישתכר, –מעריב, או שינהג קלות ראש 

 ...!"לשון הרע". לדבר וציין מרן החפץ חיים זי"ע, שגם בפורים אסור

)בפרט במוקפים( שהוא תוך ל'  נוהגים ללמוד הלכה מהלכות הפסח בסעודת פורים

יום לחג. ויש נוהגות לנקות ארון קטן, מיד אחרי סעודת פורים, ומשלושים יום קודם 

 )בלא ברכה(. בנר או פנס  הארון הפסח מועילה כבר בדיקת

 פורים כשר ושמח!!!
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 הרגשים / הרב יהודה נקי

מה טוב ומה נעים שבת אחים גם  –לך כנוס את כל היהודים 

 יחד

ויש  –לעם היהודי ישנו כח נפלא ומיוחד כשמאוחדים כ'איש אחד בלב אחד' 

ה ַרָבא", להגביניהם רצון, שאיפה ומטרה יחיד מ  ַקַדש שְׁ תְׁ י  ַגַדל וְׁ תְׁ דיל ה ומיוחדת: "י 

שמו הגדול הגיבור והנורא, לעשות רצונו יתברך ולעובדו בלבב שלם. והוא סוד 

יצירתם והוויתם של עם ישראל, והכח שיש בידם להתקיים עלי אדמות. ומבחינה זו 

אחר ו'זאת התורה לא אין כל הבדל בין העדות השונות במנהגיהם ובהליכותיהם, מ

תהא מוחלפת', וכולם מכוונים אל התכלית הפנימית, לעשות נחת רוח לבורא 

 יתברך שמו.

ל ֶנגֶ  ָרא  שְׁ ַחן ָשם י  ד וכבר דרשו חז"ל )מכילתא( על הנאמר קודם קבלת התורה "ַוי 

כאיש אחד בלב אחד! והוא אשר הביאם לדרגה עליונה ביותר עד שענו  -ָהָהר" 

ָמע", והקדימו בדבריהם את הנעכולם יחדיו שְׁ נ  ָה ַנֲעֶשה וְׁ הו  ֶבר יְׁ ל ֲאֶשר ד  שה : "כ 

לנשמע מתוך התבטלות מוחלטת לדבר ה' שיקום לעולם. ובנתיבות שלום היה חוזר 

רבות כי הדרגה העליונה שיהודי מרגיש כי הוא 'בן המלך' ומחשב הנהגותיו 

ת תמיד בלשון רבים, כי אין היחיד והליכותיו כנאה וכיאה באצילות המלוכה, נאמר

ים  יכול להשיגה. ומייסד זאת מדברי מהרמ"ע מפאנו שכתב על הנאמר בתורה "ָבנ 

יֶכם" )דברים יד, א( 'כי רק כלל ישראל המאוחדים יחדיו נקראים בנים  ה  ַאֶתם ה' ֱאל 

 אתם, אך היחיד אינו נקרא בן להקב"ה'.

ים אלא בכל ישותו ומהותו, לא ניתן כלל יהודי אינו דומה כלל לגוי, לא רק במעש

להשוותם כי מב' עולמות יסודם. גוי כולו מורכב מגשמיות והמשילוהו חז"ל )יבמות 

'עם הדומה לחמור'. ודומים לבהמה שאין לה דעה עצמית אלא  -סב.( לבהמה 

נגררת אחר בעליה או אחר החופש והחירות למלאות את סיפוקיה והנאותיה 

 ות והמושללות כל ערך נעלה.המושפלות המחוסר
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אכן עם ישראל מהותם רוחנית ונעלית עד למאד, וכפי שאומרים בקידוש )יו"ט( 

ָתיו". הזכות שי ו  צְׁ מ  ָשנו בְׁ דְׁ ק  ן וְׁ ָכל ָלשו  ָמנו מ  מְׁ רו  ָכל ָעם וְׁ ש לכל יהודי "ֲאֶשר ָבַחר ָבנו מ 

מעט ולא ניתן לעשות רצון מלך מלכי המלכים הקב"ה היא למעלה מכל. וכ

ו'טועמיה חיים זכו'! וכמו  –להסבירו בדברים, אלא הוא דבר התלוי בלב פנימה 

שאמר הרה"ק ר' ברוך ממזיבוז זי"ע 'זקני הבעש"ט הק' אמר שאי אפשר להסביר 

לגוי מהו יהודי, ואני אומר שאפילו ליהודי אי אפשר להסביר מהו יהודי'. והגם 

ויש בכוחו להתחבר אל עניינים חומריים. אך  שלבוש בעור ובשר גשמי כצורת אדם,

בפנימיות נפשו ובשורש נשמתו צפונה הנקודה הפנימית המאירה בשלימות ללא כל 

 סיג ופגם.

השורש הרוחני הזה הצפון בכל יהודי אין לו כל אחיזה בדבר גשמיים, ופועל 

 למעלה מכל השגת שכל והגייון בן אנוש. והנה ב' דברים גשמיים לעולם אינם

מתחברים להיות לאחד גם יחד, אלא רק יתכן להעמידם זה לצד זה. אכן רק 

ברוחניות ]כידוע ליודעי ח"ן[ יתכן הדביקות המושלמת, מפני שכל הענין הרוחני 

 יסודו בהתחברותו לכח האלוקי המחייה אותו בכל רגע.

ולכך כששני יהודים מתאחדים גם יחד כוחם רב לפעול גדולות ונצורות ולהגיע 

השגים גדולים ועצומים, שאין ביד היחיד להשיגם. ובדברי חז"ל ורבותינו הק' ל

לדורותיהם נאמרו מאמרים רבים אודות המעלה המיוחדת שיש לעם ישראל דווקא 

 בהיותם מאוחדים, כי אז מתאחד השורש היהודי הפנימי שיש בהם.

כל וזה היה כל השתלשלות העניינים של מגילת אסתר ונס הפורים, ראשית 

הגזירה שהייתה במזימתו של המן האגגי התחיל מפני שעם ישראל חיו בפירוד זה 

ל כ  ים בְׁ ין ָהַעם  ָרד ב  פ  ָזר ומְׁ פֻּ נו  ַעם ֶאָחד מְׁ  מזה. וכמו שאמר המן לאחשורוש:"ֶישְׁ

כוֶתָך", ומכיון שעם זה עכשיו מפוזר ומפורד הרי תוכל להשמידם בנקל.  ת ַמלְׁ ינו  ד  מְׁ

דכי את המצב הזה שעם ישראל שרויים ואין בידם כל כח רוחני ולכך כשראה מר

שיעמוד להם כנגד הגזירה, אזי קרע את בגדיו ולבש שק ועפר ויצא בתוך העיר 

 בלבוש שק ואפר וזעק זעק זעקה גדולה ומרה.



 

 פהעמ'  -אספקלריא 

 

 

ים  הוד  ס ֶאת ָכל ַהיְׁ נו  ךְׁ כְׁ ולאחמ"כ שלחה אסתר המלכה שלחה לבקש ממרדכי: "ל 

ים  א  צְׁ מְׁ ָלהַהמ  ים ַליְׁ ֶשת ָימ  ל  תו שְׁ שְׁ ַאל ת  לו וְׁ אכְׁ ַאל ת  צומו ָעַלי וְׁ שוָשן וְׁ ם", כי אכן  בְׁ ָויו 

כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים, כשיהודים מתכנסים ביחד אין שום כל 

כח שבעולם למנוע בעדם לפעול את מבוקשם. וזה היה הרעיון שהיתה לאסתר 

, שמכיון שהשורש התחיל מזה שעם ישראל היה מפוזר להעביר את רוע הגזירה

ומפורד בין העמים, אזי ממילא הרווח והצלה יבוא רק ע"י שיהיו באחדות הלבבות. 

ךְׁ וכפי שנאמר בסליחות )בה"ב(  פו  שְׁ ים ַבָצָרה ל  יֶהם  "ֲאגוד  ה  י ֱאל  נ  ָמה. ֶאת פְׁ ח  תְׁ

ן", האיגוד בעת הצרה היא אשר תביא את הישועה לעם ישראל. ָויו  ב ד  ים ל  כ  פְׁ  שו 

ואכן בזכות זאת התגלגל כל סיפור המגילה לזכותם של ישראל, ראשית בכניסת 

הושיט המלך לפניה את השרביט. ואח"כ במשתה יחד עם אסתר אל אחשוורוש ש

המן שנפל על מיטתה וחרה אף אחשוורוש וציפה לפעול לפי הצעת חרבונה לתלות 

 את המן על העץ אשר הכין להמן וכהנה רבות בסיפור המגילה.

וע"כ קיימו וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם להיות עושים בכל שנה ושנה את 

לו   -ם חמשה עשר לחודש אדר, היום ארבעה עשר ויו שְׁ ָחה ומ  מְׁ ש  ֶתה וְׁ שְׁ י מ  מ  ַח "יְׁ

יָנה וְׁ  ד  יָנה ומְׁ ד  ָפָחה מְׁ שְׁ ָפָחה ומ  שְׁ ים... מ  נ  יו  ת ָלֶאבְׁ הו וַמָתנו  ע  ר  יש לְׁ ת א  יר" ָמנו  יר ָוע  ע 

שכל מצוות היום מתייחדים בלהרבות אהבה והידידות בין איש לרעהו, שזה 

רים, והוא אשר עומד להם לישראל לעמוד איתנים בכל העיתים מעיקרי נס הפו

  והמצבים שעוברים עליהם בכלל ובפרט.
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/ הרה"ג ר' שמואל ברוך גנוט,  שמואלויאמר 

אלעד, מח"ס 'ויאמר  -מראשי ישיבת אור התורה 

 שמואל' ושא"ס 

 הערות והארות בענייני משלוח מנות וסעודת פורים

חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור ז, ב: " אמר רבא: מי מגילה (א

המן לברוך מרדכי. רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי, איבסום, קם רבה 

שחטיה לרבי זירא. למחר בעי רחמי ואחייה. לשנה אמר ליה: ניתי מר ונעביד סעודת 

 אמר ליה: לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא". -פורים בהדי הדדי! 

 איתא בסנהדרין )סה, ב(: "רבא ברא גברא, שדריה לקמיה דרבי זירא. הוה נהוה

קא משתעי בהדיה, ולא הוה קא מהדר ליה. אמר ליה: מן חבריא את, הדר 

 לעפריך".

הנה רב זירא טען לרבא שלא יבוא לסעוד אצלו שוב סעודת פורים, דלא ד ונראה

וב. לכן ברא רבא אדם בספר בכל שעתא אתרחיש ניסא, ומי יימר דיכול להחיותו ש

יצירה ושלחו לרב זירא, להוכיח לו שאצלו מתרחשים ניסים בכל שעתא וביכולתו 

 לברוא בני אדם כרצונו.

ב: רבי יהודה נשיאה שדר ליה לרבי אושעיא אטמא דעיגלא  -ז, א מגילה (ב

תלתא וגרבא דחמרא, שלח ליה: קיימת בנו רבינו ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות 

יונים.  וכתב הריטב"א: בכולהו נוסחי גרסינן קיימת בנו רבינו ומתנות לאביונים. לאב

פי' שלא היתה יקרה התשורה בעיניו ואמר שאינה מתנה לאדם כמוהו ולא יצא ידי 

חובת משלוח מנות איש לרעהו, הדר שלח ליה כלומר רבי יהודה נשיאה גופיה 

י גירסת הריטב"א )וכ"ה בירושלמי, עגלא תליתאה ותלת גרבי יין, עכ"ל. והיינו שלפ

ובביאור הר"ח בבבלי, ועי' בספ' ויאמר שמואל בזה(, סבר רב אושעיא שרבי יהודה 

נשיאה שלח לו משלוח מנות שאינו לפי כבודו ולכן לא קיים בכך מצוות משלוח 

 מנות, אלא רק מצוות מתנות לאביונים.
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חשב אצל רב אושעיא להבין מדוע משלוח של ירך של עגלא תילתא לא נ ויש

 למשלוח מכובד.

בזה דהנה בסנהדרין )סה, ב( איתא: "רב חנינא ורב אושעיא הוו יתבי כל  והנראה

מעלי שבתא ועסקי בספר יצירה, ומיברו להו עיגלא תילתא, ואכלי ליה", עכ"ל. הרי 

שרב אושעיא ברא עגלא תילתא בכל מעלי שבתא, והיתה זאת סעודתו השבועית 

 פיכך לא התרשם ממשלוח של עגלא תילתא.השגרתית, ול

)ז, ב(: "אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין מחלפי סעודתייהו להדדי".  מגילה (ג

שני האמוראים הללו שלחו משלוח מנות זה לזה על ידי ש"זה אוכל עם זה בפורים 

של שנה זו, ובשניה סועד חברו עמו". כפי שמסביר רש"י. ישנו דיון נרחב בפוסקים 

צורת משלוח מנות זו, בה אחד סועד אצל חברו בשנה אחת ובשנה הבאה חבירו על 

 סועד אצלו, עי' בב"ח ועוד. הבה ונתבונן בדבר נפלא:

מקומות בש"ס מוזכרים שני האמוראים הללו, כאומרי מימרות ופסקי  במספר

הלכה.  בגמרא בברכות )כט, ב( נאמר: אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין דאמרי 

וייהו כל שאין מתפלל עם דמדומי חמה. בגמרא במסכת שבת )פו, ב( מובא: אביי תר

בר אבין ורב חנינא בר אבין דאמרי תרווייהו ניתנה תורה לטבול יום. במסכת 

עירובין )פז,ב( נכתב: אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו. ובעירובין 

אבין ויתיב אביי גבייהו ויתבי וקאמרי  )פט, ב(: יתיב אביי בר אבין ורבי חנינא בר

וכו'. במסכת בבא בתרא )פז, ב( למדנו כך: אלא אביי בר אבין ור' חנינא בר אבין 

דאמרי תרוייהו, ובגמרא ביבמות )קח, א(: אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין דאמרי 

בר תרוייהו נתן לה גט זו היא עכבה שהיא מן האיש. ביבמות )קיט,ב( נאמר: אביי 

אבין ורבי חנינא בר אבין אמרי תרוייהו גזירה שמא יהא ולד בן קיימא ונמצא אתה 

 מצריכה כרוז לכהונה.

המקומות ששני האמוראים הללו )שכנראה היו גם אחים( הוזכרו בש"ס,  בכל

הוזכרו שניהם תמיד יחדיו. "אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו". 



 

 פחעמ'  -אספקלריא 

 

 

הם למדו יחד בחברותא את כל התורה ושניהם חידשו יחדיו ניהם אמרו יחד, שניש

חידושי תורה שהובאו בשמם יחד במרחבי הש"ס, במגוון נושאים ובמספר מסכתות 

 שונות.

רצו לחגוג ולשמוח יחד, עם האנשים הקרובים אליהם ביותר  כשהאמוראים

ו קרבת לב ונפש, הם עשו זאת דוקא עם החברותא שלהם. עם האדם שאיתו עמלב

והתייגעו על לימוד התורה. דוקא עם החברותא חשים כל כך קרובים וקשורים. 

 דוקא עם מי שאנו לומדים, אנו שמחים יחד באמת!

נודעת מחלוקת התרומת הדשן )סי' קי( והמנות הלוי האם משלוח מנות  הנה (ד

עניינו לצרכי סעודת פורים או לריבוי האהבה והאחוה בין עם ישראל, כנגד דברי 

"ישנו עם אחד מפוזר ומפורד". ונראה שהרמב"ם והשו"ע סברו שעניינו לריבוי המן 

צרכי הסעודה, מכך שהביאו את הלכות משלוח מנות בהלכות סעודת פורים. 

ואמנם יש קצת להעיר מדוע השו"ע בסי' תרצ"ה הביא את דיני משלוח מנות רק 

)שאינו מדברי  בסוף הלכות הסעודה, לאחר שהביא את דין "חייב אדם לבסומי",

קבלה כמשלוח מנות, אלא רק מדברי רבא במגילה ז' ב'(. וא"נ שהוא מצרכי 

הסעודה, היה לו להביאו בראש הלכות אלו ולא בסופם. )ואולי תליא בד' הקדוש 

הרש"ש שכתב ע"פ סוד לאכול סעודה מיד בבוקר בבשר ויין ורק אח"כ לשלוח מנות 

 לאכול סעודה בהמשך היום(. ושוב 

הרה"ג ר' אברהם משה פכטר שליט"א העיר דלטעם התרומה"ד שמשלוח  דיוידי

נועד לצרכי הסעודה, יש להבין כיצד יוצאים במיני מתיקה שאף העניים אינם מנות 

אוכלים אותם כחלק מסעודה, כמו ופלים, סוכריות, שוקולד וכדומה. )ואולי טובים 

 הם לקינוח סעודה או לטעימת בוקר וכדומה(.

סקי זמנינו שדנו האם יוצאים י"ח במשלוח מנות שאינו טוב בפומצינו  (ה

לבריאות המקבל, כגון לשלוח ממתקים מסוכרים לחולה סכרת, עי' המו"מ בזה 

 (. 115בבירור הלכה תנינא )סי' תרצ"ה( ובס' פסקי תשובות )שם הערה 
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יהונתן ששון נ"י מישיבה"ק, העיר דא"כ האיך יוצאים במשלוח מנות של  והבה"ח

כלי חלב, לאלו שאכלו סעודה בשרית ואסור להם לאכול ממאכלים אלו עד אמ

לאחר צאת הפורים. ויש כמובן לחלק בין משלוח שאינו ראוי למקבל בחפצא, לבין 

 משלוח הראוי לו לאחר שש שעות.

 



 

 צעמ'  -אספקלריא 

 

 

יוסף / הרה"ג ר"י צברי שליט"א, רב  ויצבור

ומו"צ בעיר אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים 

 ועוד

 מידה כנגד מידה –לכל חלקיו עונש ושתי 

ִביא ת ְלהָּ ה ַוְשִתי אֶּ ךְ  ִלְפֵני ַהַמְלכָּ לֶּ  )אסתר א, יא( ַהמֶּ

בגמרא )מגילה יב, א( מבואר כי כשם שושתי ציערה את בנות ישראל במעשה 

מנוול שהיתה מעבידה אותן בשבת בלא בגדים, כך נצטערה במיתתה שהצטוותה 

 שבת, ועונשה בא לה במדויק מידה כנגד מידה. לבוא בלא בגדים ב

וקשה, הלא הצער של בנות ישראל היה צער כפול, גם צער על פשיטת בגדיהם, 

שגרמה להם להתבייש מחוסר הצניעות שנכפה עליהם, וגם הצער על שהיו נאלצות 

לעבוד בשבת. אבל לושתי המרשעת, בשלמא הענין של פשיטת בגדיה מובן שהוא 

ידה, שהרי נתביישה בו, אבל הענין של לבוא אל המלך בשבת, מה מידה כנגד מ

 היה איכפת לה בכך, הלא אין לה נפק"מ אם לבוא אל המלך בשבת או ביום חול? 

ושמעתי לתרץ, כי שבת יום מנוחה לכל הוא, וממילא כיון שנהרגה ושתי ונתלתה 

ער על צערה בו ביום, יצאו הכל לראות במותה ובתלייתה המביישת. ולכן נוסף צ

 מחמת עצם יום השבת עצמו, שגדל בזיונה וניוולה לעיני כל. 

וחשבתי עוד להוסיף בזה, בהקדים את דבריו של הגר"ש אלקבץ בספרו מנות הלוי 

)ל' ע"א(, המבאר כי באותו יום נתקבצו באופן מיוחד אל המשתה כל הנציגים 

דרש, כי כל המחלל , והשתא יבואר, כי הנה איתא במלאוהשרים מכל אומות העולם

שבת, הרי הוא כופר בבריאת שמים וארץ. נמצא שהמחלל שבת, כופר בבריאת כל 

העולם כולו. מסיבה זו יש לומר שגם הקב"ה פרע לה בזה מידה כנגד מידה, מה היא 

                                                
 שהיו ממה נראה וכן יופיה', את והשרים העמים 'להראות כמאמר שם, היו שכולם מעיד הכתוב כי וזה לשונו: הד' לא

' וגו עותה לבדו המלך על 'לא ש"כמ זה כל קיים ממוכן מאמרו ומדי, פרס שרי ושבעת ודין דת ויודעי' העתי יודעי שם

 ל"ולרז המלך', עבדי לכל ומדי פרס שרות תאמרנה הזה והיום' וגו המלכה דבר יצא כי המלך ועבדי השרים כל על כי

 לא השביעי יום עד אטו ביין', המלך לב כטוב השביעי 'ביום פרק קמא(: )מגילה בגמרא איתא זה, על מורים דברים

 .שבת הוה שביעי יום רבא: אמר ביין? לביה טוב



 

 צאעמ'  -אספקלריא 

 

 

גרמה לאחרים לעשות מלאכה בשבת, ובזה הורתה על כפירה בעולם כולו, כך 

אה כך לפני שרי פרס היתה מתביישת, על בושתה תגדל, ולא מיבעיא שאם היתה ב

אחת כמה וכמה כאן שסירבה להיחשף לפני שרי כל העולם, וממה שחששה לבסוף 

 כך באמת אירע לה, דהיינו שנתביישה לפני כולם וגם נהרגה. 

 מדרש שנהרגההע בדברי שמוהשתא דאתינן להכי אפשר להוסיף, כי כיון שמ

שיטוה ואז נהרגה. הרי כי באמת שתים רעות ערומה בשבת, ונראה כי קודם הפ

כמיתה, וגם שנהרגה  חשוב לבד הזש , גם שנתביישה לעיני כל בהפשטתהקיבלה

והנה חז"ל לימדונו, כי "גוי ששבת חייב מיתה", והטעם, כי השבת היא ממש. 

ע"י ישראל, ששמירת השבת , ני ובין בני ישראל אות היא לעולםבי – "נקראת "אות

היא אות מיוחדת הניכרת בין בני ישראל להקב"ה. ונמצא כי "גוי ששבת", והסיר 

 אות היכר זה, הרי שבכך מחק הוא את אות ההיכר שיש בין הקב"ה לישראל. 

למרות שהיתה מלכה ולא היו  את בנות ישראל בשבת דווקא הדיהעבבלפי זה, 

עשתה מעשה מכוון למחוק את אות ו אותה, חסרים לה עבדים ושפחות שישמש

ההיכר שיש בין ישראל להקב"ה על ענין שמירת השבת, בזה שרצתה להשוות את 

העם היהודי לגויים, שגם הם יעבדו בשבת כגויים. על מעשה זה כאמור, אף גוי 

מעתה אמור, הרי הדין שנעשה בושתי היה מדוד ומכוון: א. מה חייב מיתה. 

ה קודם מיתתה, היה כנגד מה שהפשיטה את בנות ישראל וביישה אותן. שהופשט

ב. מה שאילצה אותם לעבוד בשבת, ובזה כיוונה למחוק את ההיכר בין הקב"ה 

 לישראל, לפיכך נתן ה' בליבה לסרב לאחשורוש בעלה ולההרג. 

 אסתר, אייזנשטיין, – המדרשים ומצאתי כי אכן הדברים מבוארים במדרש )אוצר

 בשביל, מדה כנגד מדה, בשבת ערומה שתהרג עליה נגזרה גזרה מה...נט(: "עמ' 

ערומה",  בשבת נהרגה היא אף, בשבת ערומות ישראל של בנשותיהן שנשתמשה

הרי לך כי כנגד ב' דברים שעשתה, גם הבושה וגם המלאכה בשבת, כנגד זה אירע 

 לה, גם שנתביישה וגם שנהרגה.



 

 צבעמ'  -אספקלריא 

 

 

 ימה של תורה / הרב ישראל מאיר העריס

 בביטול הכוחי ועוצם ידי -שורש הישועה 

ל ן ִנְדַחף אֶּ מָּ ְך ְוהָּ לֶּ ל ַשַער ַהמֶּ ַכי אֶּ ְרדֳּ ב מָּ פוי ֹראש ַויָּשָּ ֵבל ַוח  )אסתר ו, יב(  ֵביתֹו אָּ

 לשקו ולתעניתו. –וברש"י: וישב מרדכי 

 נורא נוראות!

כמנהגם לכסות פני  -במות בתו, וחפוי ראש  -המן מושפל עד שחוזר לביתו אבל  -

 המבויש.

מרדכי זוכה לדרוך על גבו של המן ולקיים את הכתוב "ואתה על במותימו  -

 תדרוך".

 ה משתה ביחידות לאחשוורוש והמן ומזמינה אותם למשתה נוסף.אסתר עוש -

 מה איפה עוד נצרך, התפילות נתקבלו והרי הגאולה נראית באופק?

אלא, שמרדכי מלמדנו שאין להרפות ידיים עד שנראית מפלת הרשע, עד שנראה 

 ביטול הרע לגמרי.

 ומה עושה מרדכי לבוא למצב זה?

 לשקו ולתעניתו". -"וישב מרדכי 

לא כתב רש"י וישב מרדכי "לתפילתו". אף שבודאי היה אחוז בתפילה בכל העת 

 גם בהיותו ע"ג הסוס.

 אלא ההדגשה היא על השק והתענית.

מה השק והתענית פועלים בעת כזו? מה הביטוי שהם מבטאים מפנימיות האדם 

 המתענה?

 

 

 ביטול הכוחי ועוצם ידי -תענית 



 

 צגעמ'  -אספקלריא 

 

 

למלחמה כנגד אויביהם, היו נקהלים יום מצאנו שבכל עת שהיו ישראל יוצאים 

אחד וקובעים אותו לתענית. ומצאנו כן אצל משה רע"ה שהיה בתענית בשעה 

 שיצאו ישראל למלחמה בעמלק.

 התענית מביאה את גופו של האדם לחולשה, לחוסר כח ויכולת ללחום.

עם ישראל, בשעה שהוזקקו לצאת ולהילחם התקהלו יום אחד בתענית בכדי 

להביא את עצמם לחולשה וחוסר כח להילחם, כך הגיעו להכרה החושית כי כל 

המלחמה והנצחון אינם תלויים בכחם, ושברו בזה את ה"כוחי ועוצם ידי עשה לי 

 את החיל הזה".

ן לעם ישראל, היו צריכים הם וכשמרדכי ואסתר מגלים שנגזר גזירת כליה ואבדו

להביא את ישראל להכרה החושית כי הדרך לביטול הגזירה ההצלה והישועה לא 

תלויים בכח ובחיל, היה נצרך לשבור את הידיעה כי "אחות לנו בבית המלך", שיש 

 את אסתר כמלכה שיכולה לנהל מאבק מתוך הארמון כנגד המן הרשע.

ום ג' ימים, "וגם אני ונערותי אצום כן", לזה ציוותה אסתר את מרדכי לקבוע צ

אמרה אסתר. ובמצב זה של צום, חולשה גופנית, חוסר מראה נאה אכנס לפני 

 המלך לבקש על נפשינו.

כניסה בצורה כזו היתה סכנת מוות עד שאסתר הוצרכה למלאכים שיתמכו בה 

ידה בהליכתה, שימשכו על פניה חוט של חסד, שיאריכו את השרביט ויגביהו את 

 לאחוז בה.

עם ישראל הוזקק לנס בשביל הישועה. ומה מביא את הנס? התענית שמביאה 

 אפס בלתך גואלינו"! -להכרה בחוש כי "אין עוד מלבדו", כי "אין זולתך מלכנו 

 בכוחי ועוצם ידי -הטעות בזמן ניצני הגאולה 

י ומבוארת בזה ההדגשה בחזרתו של מרדכי אל התענית אף שנראים כבר ניצנ

הגאולה, מפלתו של המן התחילה ואף זכה מרדכי לדרוך על גבו, כל זמן שקיימת 

הגזירה, אין לחשוב לרגע כי מעתה בידינו הכח לגמור את המלאכה. מחשבה כעין 

 זו היתה עוצרת את הישועה.



 

 צדעמ'  -אספקלריא 

 

 

זהו וישב מרדכי, לא רק אל תפילתו שהיה רוחש כל העת, אלא "לשקו ולתעניתו", 

בנפשו ופנימיותו את ההכרה החושית כי אין לנו על מי  מרדכי המשיך להשריש

 לסמוך אלא על אבינו שבשמים!

הוא הלימוד הנלמד מנס ההצלה בפורים, אותו עלינו להשריש בנפשותינו בימי 

הגלות הארוכה, בשעה שאנו מצפים ומבקשים "כי ארכה לנו הישועה", עלינו לידע 

ם ידינו. בישועה הפרטית לכל אחד כי הישועה לא תלויה כלל וכלל בכוחנו ובעוצ

במצבו הוא, ומתוך ההחדרה לפנימיותנו מן הישועה הפרטית נבוא לגאולה הכללית 

 של עם ישראל בביאת גואל צדק בבי"א.

 שבת שלום ומבורך!

 YSHTORA1@GMAIL.COMלתגובות: 



 

 צהעמ'  -אספקלריא 

 

 

לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב 

 המועדים

 במנהג להתחפש

ואינו חיוב )שו"ע תרצ"ו ח(  ך פארשטעל"ן( בתחפושת בפוריםנוהגים להתחפש )זי"

 אלא מנהג ישראל ומכיון שמנהג ישראל דינא אין לבטל מנהג זה.

דאמרינן בגמרא )חולין קלט, ב( אסתר מן התורה מנין  רמז לתחפושת מהתורה

שנאמר )דברים לא, יח( "ואנכי הסתר אסתיר פני" מכאן רמז להסתרת הפנים 

 דינים ומנהגים פורים שמחת פורים(. בפורים )אוצר

* 

 טעמים למנהג להתחפש בפורים: 

 . זכר למרדכי שיצא בלבוש מלכות )כנה"ג, הובא בא"ר תרצ"ו טו(.א

 )א"ר תרצ"ו טו(.זכר לזנב שצמח לושתי כשנקראה לבוא אל המלך . ב

לזכר פחד היהודים אשר נפל עליהם ורבים מהם היו מתיהדים ]נעשו יהודים[  ג.

 חצית השקל, שלמי תודה פורים לא(.)מ

ד. ע"פ דברי התוס' )ר"ה ג, א ד"ה וישמע הכנעני( שהביא את המדרש שמסופר 

שעמלק התחפש כשבא להילחם עם ישראל במדבר וכן עשו העמלקים במלחמה עם 

כ( זכר לזה אנו מכסים את הפנים )הוספת קצות השולחן  ,יהושפט )דברי הימים ב

 ח"ג(.

ים שמתביישים לבקש צדקה בגלוי וכאשר יתחפשו ולא יכירום . לפי שיש עניה

 יוכלו לבקש ולקבל צדקה )פורים וחודש אדר לר"צ כהן עמוד צז, אוצר המנהגים(.

 . לפי שתחפושת מוסיפה שמחה גדולה )אוצר המנהגים(.ו



 

 צועמ'  -אספקלריא 

 

 

לפי שנס פורים היה בהסתר לכן גם אנו מסתירים פנים זכר לנס הנסתר כלומר 

פר במגילה היו י"ב שנים והיו נראים כבדרך הטבע ורק בסיומם שהמאורעות שמסו

 התברר שהיתה יד ה' שכיונה את כל המהלך )שלמי תודה פורים לא(.

לפי ששנאת עמלק שהוא מצאצאי עשיו נובעת מזה שיעקב לקח את הבכורה  ז.

מאחיו במרמה על ידי שהתחפש לעשיו ובפורים אנו מתחפשים ומראים להם 

 אויים ליעקב ולא גנבם ממנו )תודעה פרק עשירי(.שהברכות היו ר

. מתחפשים בבגדי גוים על דרך שאמרו חז"ל "עד דלא ידע", כמו כן בין ח

 המתחפשים אין לדעת מיהו זה, האם הוא גוי או יהודי )תודעה פרק עשירי(.

ט. לפי שחלק מהאישים הנזכרים במגילה פרושה על פניהם כעין מסכה המכסה 

יתי, אליהו התחפש לחרבונא, כמו כן כשקם המלך בחמתו את פרצופם האמ

ממשתה היין )אסתר ח ו( באו מלאכי השרת ונדמו כאנשים והחלו לקצץ את 

 האילנות, והסבירו למלך שהדבר נעשה בפקודת המן )כנסת יחזקאל(.

י. על פי מה שאמרו חז"ל )מגילה יב, א( "הם לא עשו אלא לפנים" שהשתחוו 

ר, "אף הקב"ה לא עשה אלא לפנים", ע"כ בזמן השמחה בפורים לפסל בימי נבוכדנצ

מתחפשים במלבושים שונים ולא ניכר הפנים של מי הוא )ליקוטי מהרי"ח בשם בני 

 יששכר מאמר ט ס' י שמביא בשם מהר"ם חגיז בספרו אלא המצוות מצוה תקמג(.

 דינים המצויים בתחפושת

 להתפלל עם תחפושת

י שאינה גורמת לקלות ראש וצחוק, ועם מותר להתפלל בתחפושת בתנא

התחפושת גורמת לקלות ראש אסור להתפלל, דהוי דבר המפריע בתפילה שצריך 

לסלקו. וכן אסור להתפלל בתחפושת שאין דרך לעמוד עמה בפני מלך )שו"ת שבט 

 הלוי חלק י סימן י(.

 שעטנז בתחפושת

 " )תרצו ח(.הרמ"א מביא "אין איסור בדבר מאחר שאין מתכון אלא לשמחה



 

 צזעמ'  -אספקלריא 

 

 

דאין כונתם אלא לנוי וקישוט, או כדי לבטל היכרם )עין ט"ז יו"ד  להתיר: טעם אחר

  קפג ד(.

)תרצו ח( כתב 'וכן לבישת כלאים דרבנן' ]שמותר[, ויש אומרים דאסור  הרמ"א

 והמנהג כסברא ראשונה.

: כשם שמצאנו שחכמים התירו לבישת כלאים בשביל לעבור את המכס, או והטעם

ובש להראות מידתן למוכרן וכד' וכן התירו כל שאינו מתכון ללבישה )רמ"א כשל

יור"ד שא ו(, ויש מתירים ללבוש כלאים כל שלא מתכון להנאתו )דרכי משה תרצו 

 ס"ק ה( ה"ה בשביל הכא.

דאע"פ שהתירו חכמים גזל בפורים )שו"ע תרצו ח  והטעם: ,דאסור ויש אומרים

ם שממון ניתן למחילה דהפקר ב"ד הפקר משא"כ חוטפים זה מזה( שאני מגזל משו

 איסור כלאים ולא ילבש )דרכי משה תרצו ח בשם מהר"י ברוזא(.

* 

 איסור לא ילבש בתחפושת בפורים

מה שנהגו ללבוש פרצופים בפורים וגבר לובש שמלת אשה ואשה כלי גבר אין 

 )שו"ע תרצו ח(. איסור בדבר מאחר שאין מכונים אלא לשמחה בעלמא

ע"פ התוס' )ע"ז כט, א ד"ה המסתפר( שכתב שבמקום שנהגו האנשים  עם:והט

ונשים בשווה אין בזה משום לא ילבש ובפורים שאיש לובש בגדי אשה ואשה בגדי 

איש, נמצא שאין האיש והאשה שוים ביום זה בבגדים ולא שייך בזה לא ילבש 

 )שו"ת מהרי"ץ מינץ טז בשם מהר"ר אליקים סגל(.

ור לא ילבש אינו אלא שלובש בגדי נשים כדי לשבת בין הנשים, שכל האיס ועוד

 אבל במתכון לענין אחר שרי )עיין תשובת מהרי"ץ מינץ טז(.

כעין זה מובא בשו"ת התעוררות לתשובה )ג תק( לפי שבפורים הכל יודעים שדרכו 

בכך, וגם אם רואים את האיש לבוש בבגדי נשים יודעים שאינו אשה וא"כ אין 

 פריצות.מרגיל ב



 

 צחעמ'  -אספקלריא 

 

 

: כשםשהתירו ביום זה איסור לא תגזול כמבואר בשו"ע )תרצו ה( טעם אחר

"חוטפים זה מזה בפורים ואין צריך להשיב", כמו כן אין לחוש לאיסור "לא ילבש" 

 משום שמחת פורים )דברי משה תרצו ס"ק ה בשם מהרי"ץ מינץ(.

משום שהרבה והטעם: ומיהו השומע לאיסור תבוא עליו הברכה,  המנהג הנכון:

מכשלות באים על ידי זה שאין הכר בין איש לאשה )של"ה מגילה נר מצווה אות טז 

 וכן כתב בכנה"ג הובא דבריו בבאר היטב תרצו יג(. 

* 

 זהירות באיסור הכנה - פורים שחל במוצאי שבת

 הבאת המגילה לבית הכנסת

 עם:והטאין להביא בשבת את המגילה לבית הכנסת ואפילו במקום שיש עירוב, 

בשערי תשובה  הבאה ידי קטן:משום דהוי הכנה משבת לחול )קצוש"ע קמא יז(, 

אפשר להביא הבאה בצינעא )תרצג סוף ס"ב( כתב ויש להחמיר גם על ידי קטן, 

דלא הוי כ"כ הכנה )שע"ת  והטעם:בצינעא מבעוד יום ולעיין בה קצת דרך לימוד, 

 שם(.

 להכין הקריאה

והטעם שלא נחשב יאת המגילה לצורך הלילה, מותר לבעל קורא להכין את קר

אע"פ שניכר מתוך מעשיו שעושה כן רק לצורך חול מ"מ יש כאן משום  כהכנה:

צורך אותו יום ג"כ, כי גם עצם ידיעת הטעמים היא צורך, וידיעה זה הרי היא כבר 

 מעכשיו )שו"ת אז נדברו ח"ז ס' ח, שש"כ הישן ס' כח הערה קסט(.

 לבישת בגדי פורים

משום איסור הכנה כמבואר  והטעם:אין ראוי ללבוש בגדי פורים קודם הלילה, 

בכה"ח )תקנא אות צא( ששייך איסור הכנה גם בבגדים בכה"ג )הגרשז"א בשלמי 

 תודה סימן מב(.



 

 צטעמ'  -אספקלריא 

 

 

טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר  לב

 לבנו' עה"ת ומועדים

 מה שקנה עבד קנה רבו –המן עבדו של מרדכי 

נו ם ְוֹלא זָּע ִממֶּ ְך ְוֹלא קָּ לֶּ ַכי ְבַשַער ַהמֶּ ְרדֳּ ת מָּ ן אֶּ מָּ  )ה, ט(  ְוִכְראֹות הָּ

מספרת שהמן היה עבד של מרדכי, ובשעה שראה המן את  (מגילה טו)הגמרא 

מרדכי יושב בשער המלך אמר כל זה איננו שווה לי, כי מרדכי הראה לו שטר 

ן שייך למרדכי, והגמרא מוסיפה שבשעה מכירה שהמן עבד שלו וכל עושרו של המ

שהמן הלך להרכיב את מרדכי על הסוס בבגדי מלכות, אמר מרדכי להמן: רשע! 

 עבד למי, ונכסים למי???  -עבד שקנה נכסים 

 אם המן עבד של מרדכי והעם נתון להמן, הרי הכל שייך למרדכי??

דואג ומתענה אז אם כך, הרי כל מה שקנה עבד קנה רבו?? ומדוע היה מרדכי 

וצועק, הרי כתוב "ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך" 

ואם המן העבד קנה את עם ישראל מאחשוורוש, כל מה שקנה עבד קנה רבו 

ממילא כל היהודים שייכים למרדכי, וגם טבעת המלך, ויכול היה לבטל את הגזרה 

 מכוח המשפט והחוק??? 

צה המן להרוג את מרדכי, כי כך אין לו אדון, אבל היות ויש ויתכן שבגלל זה ר

שוב היות וכל זה בא מכח מתנה  ךיורשים לכן החליט להרוג את כל עם ישראל, א

בעלותו על המן העבד  תוקףשהמן קיבל מהמלך אז מרדכי יכול היה לבטל זאת מ

 שלו??

ו עבדי המלך וגם למה מרדכי התגרה בהמן, ומה הוויכוח והדו שיח הזה "ויאמר

אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצות המלך )שאינך משתחווה 

להמן(: ויהי באמרם אליו יום ויום ולא שמע אליהם ויגידו להמן לראות היעמדו 

 דברי מרדכי כי הגיד להם אשר הוא יהודי"??

 



 

 קעמ'  -אספקלריא 

 

 

 כולם עבדי אחשוורוש

י אנחנו עבדים אומרת שלא אומרים הלל בפורים כ (מגילה יד)והנה הגמרא 

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 יטען כולכם עבדי, ורצוני שהמן יהיה 

 אדון ובעלים.

עוד קודם שהמלך נתן להמן לשלוט על עם ישראל, מרדכי הראה ואולי בהתחלה 

את השטר להמן בכדי להודיע לו שלמרות שאתה המן דורש שישתחוו לך כעבודה 

זרה אבל היות ואני מרדכי האדון שלך, לכן אני לא מסכים לכך, ואין אדם אוסר 

עבודה  דבר שאינו שלו, ואין חלות בעבודה זרה של המן, וככה רצה מרדכי למנוע

 זרה מעבדו ולמנוע עבודה זרה מרבים.

וגם מרדכי ידע שהמן הוא רשע, ומזרע עמלק שמתכנן לגדול ולהשמיד את 

היהודים, לכן מרדכי הקדים את גזירת המן בצעדים משלו,  שהנה המן עשה עצמו 

 לעבודה זרה ודרש שכולם ישתחוו לו, ואיך אכן העז לעשות כן, הרי יש מלך מעליו. 

 בכוח זה בא מרדכי להצלת עם ישראל –ין שאמונה מעל לשלטון המן האמ

אלא המן סבר ובעצם הוכיח שהאמונה ובמקרה שלו זה היה אמונה שהוא עבודה 

זרה, יותר חזקה ממלכות אחשוורוש, שהאמונה לא כפופה למלכות, בא מרדכי 

די והשתמש באותו כוח, זה מול זה, וטען אני בא בכוח האמונה האמתית שאני יהו

ואני עבד של בורא עולם, ולא כפוף לחוקי מלכות אחשוורוש כי האמונה מעל 

 העבדות למלך.

וממילא אם אני בגלל האמונה לא כפוף למלך כי גם אתה מסכים לכך, אז אני לא 

עבד של המלך, רק עבד של בורא עולם, וממילא "כל מה שקנה עבד קנה רבו" 

מלך הגוי יסכים לכך כי גם לשיטתך שלי הוא, וגם ה -ואתה שלי וכל מה ששלך 

המן כך זה עובד, ולכן עבדי המלך נהנו מהוויכוח המעניין ורצו לראות אם אכן 

  יעמדו ויצדקו דברי מרדכי שהגיד להם "אשר הוא יהודי".



 

 קאעמ'  -אספקלריא 

 

 

לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 פוריםמנהג ישראל תורה ללבוש פרצופים ב

ברמ"א )ס"ס תרצ"ו( מובא המנהג ללבוש פרצופים בפורים, ובס"ד יש לתת טעם 

 לזה.

 א. דברי הבית הלוי ביסוד החילוק בין לוחות ראשונות ללוחות שניות

בשו"ת בית הלוי )ח"ג דרשה י"ח( מחדש דבר נפלא, וכדרכו בקודש מוכיח כן 

ים היה הכל בכתב, ואף כל דבלוחות הראשונבראייות נוראות. והוא שמוכרח לומר 

על ידי כתב אלקים  מה שהתלמיד ותיק עתיד לחדש היה הכל נכתב על הלוחות

שהיה בנס, וכמו מם וסמך שבלוחות דבנס היו עומדים, וכמו כן היה עליהם בנס כל 

התורה שבעל פה. ורק בלוחות האחרונות היו כתובים שם העשרת הדברות בלבד. 

זוהר חדש על רות ובזוהר הקדוש פרשת כי תצא דנראה ולסוף דבריו מציין לעיין ב

 משם ראיה ברורה לכל הנאמר לעיל.

ונעתיק יסוד הראייה. איתא במדרש רבה )שמות רבה מז א( וז"ל בשעה שנגלה 

הקב"ה בסיני ליתן תורה, אמר למשה על הסדר מקרא ומשנה ותלמוד ואגדה, 

לאמר אפילו מה  שנאמר )שמות כ א( וידבר אלקים את כל הדברים האלה

שהתלמיד ותיק שואל לרב כו' אמר לו משה אכתוב אותה להם בכתב, אמר לו לא, 

מפני שגלוי לפני שעתידין אומות העולם לשלוט בהן וליטול אותה מהם כו', אלא 

המקרא אני נותן בכתב והמשנה והתלמוד והאגדה אני נותן להם בעל פה שאם 

כ"ל המדרש. ולמדנו ממנו דמשום הכי לא יבאו אומות העולם וישתעבדו בהם כו' ע

ניתן הכל בכתב, משום שאומות העולם היו נוטלין אותו גם כן, וכמו שראינו אחר 

כך בימי תלמי שהעתיקו להם התורה שבכתב, ולא היו ישראל מובדלין מהם, 

ומשום הכי נתן בעל פה שלא יקבלו אותו מהם וישארו ישראל מובדלין מהם. וכמו 
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עתה בחוש דעיקר המבדיל בין ישראל לאומות העולם הוא רק הך  שאנחנו רואין

 תורה שבעל פה.

שגלוי והנה טעם זה שייך אחר שיהיו ישראל בגלות, וכמו דאמר במדרש הנ"ל 

וליטול אותה מהם ובבבל היה צריך  לפני שעתידין אומות העולם לשלוט בהן

ות דאחר שנשברו להתחזק בהבדל יותר ויותר, ואם כן זה שייך בלוחות האחרונ

לוחות הראשונים נגזר על ישראל להיות בגלות אם יחטאו עוד יותר, אבל קודם 

אלמלא לא נשתברו הלוחות אין כל שנשברו הרי איתא במסכת עירובין )דף נד א( 

שנאמר חרות על הלוחות חירות כו', ואם כן בשעת נתינת  אומה ולשון שולטת בהם

 כל בכתב. לוחות הראשונים היה יכול להיות ה

ומביא עוד דבירושלמי דשקלים פרק ו' )ה"א( מזה ומזה המה כתובים )והאי פסוק 

כתוב גבי לוחות ראשונים( חנינא בן אחי רבי יהושע אומר בין כל דיבור ודיבור 

 דקדוקיה ואותיותיה של תורה. הרי להדיא דהכל היה כתוב בהם.

רב חסדא כתב שבלוחות ועוד ראיה נפלאה דאיתא במסכת שבת )דף קד א( ואמר 

תפסה ורס",  -רהב", "סרו  -בובן", "בהר  -נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ, כגון "נבוב  

)וכמו שהקשו שם התוס'(  הני שלשה תיבות שאינם כלל בעשרת הדברות הגמרא

ורק משום דכל התורה היה כתוב בהם. ורק אחר כך כשחטאו ונגזר גלות אם יחטאו 

למוד והאגדה בעל פה משום הטעם דאמר במדרש הנזכר עוד, נתן להם המשנה והת

 למעלה.

 ב. ביאור דברי המדרש אודות קרני ההוד של משה רבינו

איתא בילקוט בפרשת כי תשא )רמז תז( וז"ל מהיכן נטל משה קרני ההוד כו', ר' 

יהודה בר נחמן אמר כשמשה כתב את התורה נשתייר בקולמוס קימעא והעבירו על 

לו קרני ההוד כו'. והנה דברי המדרש הללו מופלאים מאד סתום  ראשו ומשם נעשה

 וחתום ומי יעמוד בסודו.

והנה הפסוק אמר )שמות לד כט( ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו, 

ומשמעות פשט הכתוב נראה דעל ידי זה שדיבר עמו זכה לקרני ההוד ועל ידי 
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אינו אותו הענין שמרמז לו המדרש, דיבורו עמו קרן עור פניו, ומלבד דלפי הנראה 

עוד זאת יש להבין בהפסוק עצמו דהרי גם מקודם דיבר עמו פעמים הרבה ומדוע 

 עתה זכה על ידי הדיבור לקרני ההוד.

י ע"פ דבריו הנ"ל, כי הנה על ידי זה שניתן להם אחר כך וומבאר שם הבית הל

בה ישראל מעלה התורה בעל פה ולא בכתב כמו בלוחות הראשונות הרי נתעלו 

היו ישראל והתורה שני גדולה יותר. דמקודם דכל התורה היה רמוז בהלוחות, 

, דישראל הם המקיימים להתורה ושומרים אותה, והיו אז בבחינת כלי עניינים

שמונח בו התורה, וכמו ארון הקודש שמונח בו הספר תורה והוא תשמישי קדושה, 

מצא דישראל הם בבחינת קלף של נאבל אחר כך דניתן להם התורה שבעל פה 

, וכמאמר הכתוב )משלי ג ג, ז ג( כתבם על לוח לבך, וכמו שהקלף תורה שבעל פה

של ספר תורה הוא עצם הקדושה ולא תשמיש, דהקלף והכתב שכתוב בו שניהם 

 ביחד הם ספר תורה, כמו כן התורה וישראל כולא חד הוא.

ה כמו שהיו על הלוחות אמנם לא כל אדם יוכל להשיג כל התורה שבעל פ

הראשונים, רק כל אחד ואחד זוכה בה לפי מדרגתו ולפי יגיעתו בתורה הקדושה, 

משה רבינו השיג כל מה שניתן בכח אנושי להשיג בהתורה, ונמצא נעשה גופו ורק 

, וכמו שבלוחות הראשונים היו כתובים כל התורה קדוש כגוף של תורה שבעל פה

ו כתובים בראשו של משה כל מה שניתן לאדם רשות שבעל פה, כמו כן אחר כך הי

להשיג בהתורה שבעל פה, ונמצא שאצל משה רבינו חזר הכל כמו שהיה מקודם 

השבירה, רק ניתוסף לו על ידי זה עוד מעלה גדולה דבתחילה היו כתובים בהלוחות 

 ואחר כך נכתבו בו ובראשו.

תורה שנית ונתרצה לו והנה כל ארבעים יום התפלל משה רבינו שיתן להם את ה

הקב"ה ואמר לו פסל לך שני לוחות אבנים ועלה אלי ההרה ואכתוב כו' והיה סבור 

משה לכתוב הכל וכמו שהיה בראשונים, וכמו דאיתא במדרש הנ"ל שהתפלל משה 

על זה ואמר אכתוב אותה להם שיהיה כולה בכתב כמקודם ויזכו כולם למדרגה 

שיב לו הקב"ה שלא יתן להם כולה בכתב, רק הראשונה למדים ואינם שוכחים, וה

כתב לך זה מקרא, אבל המשנה והתלמוד יהיו מעתה בעל פה, וזהו שהמשילו חז"ל 
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בדבריהם דנשתייר קימעא בקולמוס והעבירו על ראשו, כי הוא הכין עצמו ורצה 

לכתוב הכל ואחר שכתב המקרא הפסיקו באמצע מבוקשו ולא הניחו לכתוב יותר, 

ומשום הכי כמו שהלוחות היה אר בראשו של משה ולא על הלוחות, וכתבו להנש

זיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופו כמו כן זכה הוא לקרני ההוד כי נזדכך גופו 

 .כהלוחות שבעל פה

דעל ידי שדיבר אתו דהיינו , בדברו אתווזהו גם כן ביאור הכתוב כי קרן עור פניו 

 . וע"ש עוד מה שמבאר בזה.דרש הנ"להתורה שבעל פה קרן עור פניו וכדברי המ

 

 תורה שבעל פה -ג. הדר קבלוה בימי אחשורוש 

איתא בשבת )פח.( "ויתיצבו בתחתית ההר" אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא 

מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם 

בר יעקב מכאן מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם. אמר רב אחא 

שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם  -מודעא רבה לאורייתא ]ופרש"י 

הדור קבלוה בימי עליכם יש להם תשובה, שקבלוה באונס[. אמר רבא אף על פי כן 

[ דכתיב קימו וקבלו היהודים קיימו מאהבת הנס שנעשה להם -]פרש"י  אחשורוש

 מה שקיבלו כבר.

ה כפה( שהרי כבר קדמו נעשה לנשמע ולמה הצריך הקב"ה והקשו שם התוס' )בד"

הועתק להלן(  -לכפות עליהם הר כגיגית. והנה מצינו במדרש תנחומא )פ' נח 

, דהיינו שאמרנו נעשה ונשמע על שמחלק בזה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה

 תורה שבכתב, והכפייה היה על תורה שבעל פה, ע"ש.

ו'( שכתב שם תוך הדברים "הדר קבלוה בימי  וע"ע בפרי צדיק )פורים אות

אחשורוש, והיינו לתורה שבעל פה שעל זה היה כפיית הר כגיגית )כמו שאמרו 

 ".שאז היה התחלת תורה שבעל פה על ידי אנשי כנסת הגדולהתנחומא נח ג(, 
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 ד. טעם המנהג ללבוש פרצופים

פרצופים בפורים. והשתא דאתינא להכי אולי יש לבאר מנהג ישראל תורה ללבוש 

כי הנה למדנו כי בזמן פורים קבלנו התורה מאהבת הנס, והיינו החלק של תורה 

שבעל פה, דהיינו הלוחות שניות. והיינו שנתחדש בזה שאנחנו כמו הקלף של 

התורה שבעל פה, וכלשון הכתוב "כתבם על לוח לבך". והרי משה רבינו זכה מתוך 

שהיה זיוו מבהיק מסוף העולם ועד לוחות עמלו הגדול בתורה"ק להיות דוגמת ה

 .סופו, וכמו כן זכה הוא לקרני ההוד כי נזדכך גופו כהלוחות שבעל פה

ולכן אולי רוצים שבפורים שהוא זמן קבלת התורה שבעל פה, קימו וקבלו 

אדם להשיג בתורה"ק עד -היהודים, שנזכור ושנדע ושנתעורר עד איזה דרגה יכול בן

כך שיזכה להקרני הוד ויצטרך לכסות פניו מחמת גודל האור.  שיהיה זוו מבהיק כל

ולזה לובשים פרצופים בפורים, לכסות הפנים דוגמת המסוה של משה רבינו לכסות 

 על קרני הוד.

 

 ה. ליהודים היתה אורה

הנה איתא במגילה טז: ליהודים היתה אורה זו תורה. ועמדו המפרשים למה דייקא 

 -ורה". והנה במדרש תנחומא הנ"ל בפ' נח איתא וז"ל:כאן מרומז התורה במילת "א

תורה שבע"פ שהיא קשה ללמוד ויש בה צער גדול שהוא משולה לחשך שנאמר 

 אלו בעלי התלמוד שראו אור גדול)ישעיה ט(  העם ההולכים בחשך ראו אור גדול

שהקב"ה מאיר עיניהם באיסור והיתר בטמא ובטהור ולעתיד לבא ואוהביו כצאת 

 גבורתו )שופטים ה(.השמש ב

ולא קבלו ישראל את התורה עד שכפה עליהם הקב"ה את ההר כגיגית שנאמר 

ויתיצבו בתחתית ההר )שמות י"ט( ואמר רב דימי בר חמא א"ל הקב"ה לישראל אם 

 מקבלים אתם את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם.

ר להן ואם תאמר על התורה שבכתב כפה עליהם את ההר והלא משעה שאמ

מקבלין אתם את התורה ענו כלם ואמרו נעשה ונשמע מפני שאין בה יגיעה וצער 
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שיש בה דקדוקי מצות קלות וחמורות  על התורה שבע"פוהיא מעט אלא אמר להן 

פי שאין לומד אותה אלא מי שאוהב הקב"ה והיא עזה כמות וקשה כשאול קנאתה ל

' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך שנא' ואהבת את ה בכל לבו ובכל נפשו ובכל מאודו

ובכל מאודך )דברים ו'( ומנין אתה למד שאין אהבה זו אלא לשון תלמוד ראה מה 

כתיב אחריו והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ואי זה זה תלמוד 

 שהוא על הלב הוי אומר ושננתם לבניך זו תלמוד שצריך שנון ללמדך.

 

על תורה שבעל פה נאמר "העם ההולכים בחשך הרי להדיא מבואר במדרש כי 

ראו אור גדול". והרי לדברי הבית הלוי הנ"ל הדברים מבוארים להפליא, כי הרי 

במשה רבינו שזכה בעמלו הגדול להדרגה היותר גדול בתורה שבעל פה, זכה בחוש 

. ולכן מה נפלא כי דייקא בזמן מגילת אסתר, שקבלו התורה מחדש, לאור הגדול

, וכמבואר במדרש, "לפי שאין לומד אותה מאהבת הנסרש"י בשבת הנ"ל וכלשון 

 ולכן מה נאה מה שליהודים היתה אורה זו תורה. -אלא מי שאוהב הקב"ה.." 
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למען הסר ספק / הרב ישראל מאיר ווייל, מח"ס 

 וביום השבת והשולחן כהלכתו 

 מה תעשה -אשה שלא שמעה כמה מילים

ואמרה בכאב שלא שמעה כמה מילים באמצע אשתי חזרה מקריאת המגילה 

המגילה, היא הלכה לשמוע את הקריאה שוב, אבל אמרו לי שלמעשה אפשר 

לשמוע רק מהמקום שלא שמעה את המילים ולא צריך לשמוע הכל מהתחלה. האם 

 הדבר נכון?

אשה שלא שמעה את כל המגילה, יכולה לשמוע במקום אחר את  תשובה:

 .לבגם אם עבר הרבה זמן וגם אם דיברההמגילה מהמקום שהחסירה 

 

 סעודה שלישית הנמשכת ללילה

בדרך כלל כשחל ר"ח במוצאי שבת, אנחנו נזהרים שלא לאכול לחם בסעודה 

שלישית אחרי השקיעה. האם גם השנה כשחל פורים במוצאי שבת צריך להקפיד על 

 זה?

 .לגלאתשובה: 

 

 קריאה לפני שיוצא אל העיר המחוייבת

ני ברק בי"ד אדר ונוסע בלילה לירושלים. האם אפשר לקרוא את אני נמצא בב

 המגילה בבני ברק לפני היציאה לירושלים?

                                                
 סי' תר"צ, ה', והרי בדיעבד אפשר לשמוע את הקריאה משתי קוראים ]סי' תרצ"ב סק"ב[. לב

מפני שהזכרת על הנסים אינה חמורה כל כך כמו הזכרת יעלה ויבוא, ולכן בכל מקרה יאמר רק רצה ולא על  לג

 פ"ח סקל"ג.הנסים, מג"א סי' תי"ט סק"א ומשנ"ב סי' ק
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א. מי שמתכונן לצאת בליל י"ד לעיר פרוזה או בליל ט"ו לעיר מוקפת,  תשובה:

אינו יכול לקרוא את המגילה לפני שיוצא אל העיר, אלא יקרא רק כשמגיע אל 

 .לדהעיר

ם בעיר פרוזה ביום י"ד ובתחילת ליל ט"ו, ולפני נסיעתם בליל ויש שטועים שנמצאי

ט"ו לירושלים שומעים מגילה במקומות שמהדרים לקרוא גם בליל ט"ו, ואינם 

 .להיוצאים בזה ידי חובה כלל גם אם יברכו לפני הקריאה

בן עיר פרוזה שהיה בתחילת ליל י"ד בעיר מוקפת לזמן קצר ודעתו היתה  .ב

 .לוהלילה, יכול לקרוא שם את המגילה בברכהלחזור לעירו בהמשך 

 

 

 

                                                
הר צבי ח"ב סי' קכ"ח אות כ ]עי"ש סי' קכ"ו[ והגרי"ש אלישיב זצ"ל, והיינו שמחשבתו של אדם לבד אינה כלום  לד

 לענין זה, עי' כעי"ז סי' מ"ב, ג' וסי' תרל"ח, א' שהזמנה לאו מילתא היא.
ה שחושב לנסוע לשם זה אינו ושתי טעויות יש בזה, האחת, שאין חיוב קריאה לפני שהגיע אל העיר המחוייבת, ומ לה

 כלום, והשניה, שמחוייב מספק אינו יכול להוציא את מי שמחוייב בודאי ]וכל שכן בחיוב רחוק זה[.
 הר צבי ח"ב סי' קכ"ח אות יג ]עי"ש סי' קכ"ו[ ויבקשו מפיהו עמ' ריג. לו
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מפרדס הכהונה / הרה"ג ר' גמליאל הכהן 

רבינוביץ שליט"א, מח"ס 'גם אני אודך' כ"ח 

 כרכים, 'פרדס יוסף החדש' ג"כ, ועוד

 רגלו אחת בעיר ורגלו אחת בכרך מתי יקרא את המגילה

ה שהנה כתוב חקר הגאון רבי מרדכי ציון שליט"א מח"ס חשובים, שאלה נפלא

בגמרא בבא בתרא )כ"ג, ע"ב( שאם אפרוח בתוך חמישים אמה מהבית, הוא שייך 

לאותו בית, ואם יותר מחמישים אמה מהבית הוא הפקר. ורבי ירמיה שאל: מה 

הדין אפרוח עם רגל אחת בתוך חמישים אמה, ורגל אחת מחוץ לחמישים אמה? 

 ע"כ.

אדם שיש לו רגל אחת  -לגבי פורים ויש לשאול אותה שאלה על פורים: מה הדין 

 בתוך ירושלים ורגל אחת מחוץ לירושלים.

והנה בספר "השואל" חלק ב' )כת"י( הביא הגר"מ ציון שליט"א תשובות הרבנים 

 הגאונים שליט"א שקיבל על שאלה זו, כדלהלן: 

 מרן הגר"ח קניבסקי שליט"אכתב לי: "נקרא בט"ו מגילה". (א

 : "איפה הראש ורוב גופו"?הגר"א נבנצל שליט"א כתב לי (ב

הג"ר שמואל אליעזר שטרן שליט"א, מראשי בית ההוראה של הגר"ש הלוי  (ג

וואזנער ומח"ס שו"ת שביבי אש, כתב לי: "הרגל השניה הרי היא בכלל סמוך 

 ונראה".

הג"ר זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, כתב לי: "עיין מסכת מכות דף י"ב דנה  (ד

 שעיקרו בחוץ ונופו בפנים או להיפך. עיין שם".הגמ' אם עומד הרוצח על אילן 

הג"ר שמאי קהת הכהן גרוס שליט"א, מח"ס שו"ת שבט הקהתי, כתב לי: "שם  (ה

 העיקר קובע ראשו ורובו".
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הג"ר אליהו שלזינגר שליט"א אב"ד ורב שכונת גילה ומח"ס שו"ת שואלין  (ו

חכמים לרבי ודורשין, כתב לי: "מי ששואל שאלה כזו יש לעשות לו את מה שעשו 

 ירמיה ע"ש".

]הגר"מ ציון שליט"א  אמר לי שידע שחלק מהרבנים ישובו לו כך, אולם לא 

הסתכל על כבודו, אלא הסתכל רק שאולי יתחדש עוד איזשהו תשובה יפה בשאלה 

 זו, ויגדיל תורה ויאדיר, ואשרי חלקו וגורלו, שלומד לשם שמים[ .

י תשובות, כתב לי: "שיכנס או הג"ר שמחה ב"צ רבינוביץ שליט"א מח"ס פסק (ז

 שיצא".

הג"ר דוד טהרני שליט"א מח"ס שו"ת דברי דוד, כתב לי: "לגבי מקרא מגילה  (ח

אם רואה או נמצא תוך עיבורה של כרך קורא בט"ו, הלא"ה יקרא בי"ד. רגל תוך 

עיבורה של כרך ורגל בחוץ, על דא אפקוה לרבי ירמיה מבי מדרשא. ולמעשה כיון 

מקרא מגילה אינו אפרוח, יכנס לכרך ויקרא כבן ט"ו, או יצא ויקרא שהאדם החייב ב

בי"ד. ואיני נכנס כרגע מה שעת החיוב הקובע לבן כרך או בן עיר, שנחלקו החזו"א 

 וההר צבי".

הג"ר חיים רוטר שליט"א מח"ס שו"ת שערי חיים, כתב לי: "בכתובות )קד, א  (ט

החמה גובה כתובתה לאחר  וש"נ( אמר ליה אביי לרב יוסף אתאי קודם שקיעת

שקיעת החמה לא גביא בההיא פורתא אחילתא? אמר ליה אין כל מדת חכמים כן 

 היא בארבעים סאה טובל בארבעים סאה חסר קורטוב אינו יכול לטבול". )עכ"ל(.

 

 גודל מעלת האמורא רבי ירמיה

י והנה מה שהזכרנו כאן שהוציאו את רבי ירמיה מבית המדרש על שאלה זו, ראית

לנכון לציין כאן דבר נפלא מאד שראיתי בשער הגלגולים )הקדמה ל"ו( שכתב, 

שאמר רבינו האר"י ז"ל על רבי ירמיה שאמרו עליו בתלמוד דידן, במסכת ב"ב )דף 

כ"ג( בעי רבי ירמיה, רגל אחד בפנים ורגל אחד בחוץ מהו, ואמרו שם כי על דא 

גוזל המדדה בתוך חמשים אמה אפקוה לרבי ירמיה מבי מדרשא. וזה היה בענין ה
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במסכת יו"ט. וכבר ידעת כי זה רבי ירמיה, תמיד היה שואל שאלות, כמ"ש הרבה 

פעמים בעי רבי ירמיה, והנה להיות כי הוא נתכוין לטובה, להגדיל תורה ויאדיר 

בשאלותיו, וביישוהו ואפקוהו מבי מדרשא, לכן יש לו שכר טוב גדול למעלה, כי כל 

ת במתיבתא דרקיע, הוא שואל אותם, ונשאלות על ידו. עכ"ד. השאלתות הנשאלו

 וזה פלאי פלאים ממש.
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עומקה של הלכה / הרה"ג ר' עקיבא לוי, 

 בעהמ"ח עומק הפשט

 שביבי אש... –עד דלא ידע 

נוקט שהחיוב הוא כפשוטו ( ז"קפ' עמ נ"א, מ"ר' עמ פורים) היום סדרבספר 

 בקש הרשע המןכי  להיפך. וכן וראר אלא ברוך אינו יאמרו יתבלבל ששכלו

 עד שמחה מתוך לזה קרוב ענין נעשה ,היהודים דם ולשפוך ולאבד להרוג להשמיד

 דם נוסיף ואנו דם לשפוך חשב הוא ,אחר ומצד .ארצה מושכבים כמתים שנשאר

 א"הגרש( שתמהתי ובמה ה"ד ב"צ כלל ת"חי מערכת) חמד שדיבוכתב  .דמינו על

 וחייב א,בפורי לבסומי אינש מחייב כי ,לסכנה עד טוכפשו בפורים משתכר היה

 .בנפשו מתחייב וכמ

 שני והשכל שהגוף ,'(ד עמוד חדש אור) ל''המהר חידש מרתק ביאור גופני לגמרי!

 של הגופים את לכלות רצה המן בפורים, נופל השני קם האחד כאשר, הפכים

 לבסומי צריךו, הגוף הנאת שזה ושמחה משתה ימי תקנו לכן, העולם מן ישראל

 והאדם, לגמרי השכל שיסולק עד כך כל השכרות שיהא', עד דלא ידע' בפוריא

 ואויב צר המקטרגס''מ  הרשעש, הכיפורים ביום מזה וההיפך .לגמרי גופני נעשה

 הגוף כח לבטל הגוף הנאות כל נאסרלכן , הנשמה את לאבד מבקשו, לאדם

  (.פ.י.א) הנשמה כח ולהגביר

)ב''מ כג:( שמותר לתלמיד חכם לשקר בשלושה דברים, ואחד  מ'בג: מבואר שקר

)חידושי  המהרש''אשם מה שפירשו. אולם  רש''י ותוס'מהם הוא 'בפוריא'. ועיין 

אגדות ב''מ כג: ד''ה בפוריא( מפרש דקאי אפורים, כלומר אף שלא הגיע למצב של 

יודע בין ארור  'עד דלא ידע', מותר לשקר ולעשות עצמו כאילו הוא מבוסם ואינו

 המן לברוך מרדכי, וזה אחד מג' דברים שמותר לתלמיד חכם לשנות מפני השלום.

מדברי המהרש''א עולה, שמותר לתלמיד חכם לשקר ששתה 'עד  כאילו לא ידע:

 לא"כתב :( ז דף מגילה) יוסף נמוקיבדלא ידע', אף שבאמת לא קיים חובתו. אכן 
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 בין ידע דלא אינשי דסברי עד דיחותאדב מילי למימר אלא ,בשכרותו שישתגע

לפירוש זה כך גדר החיוב 'עד דסברי אינשי דלא ידע בין  ".מרדכי ברוךארור המן ל

 .ארור המן לברוך מרדכי'

 דינים העולים

לדעת השו''ע ורוב הפוסקים הלכה כרבא דחייב איניש לבסומי 'עד דלא ידע', 

נוקטים להלכה שאין חיוב  והטעם משום משתה, שמחה, דברי קבלה, מדרבנן. יש

 לבסומי 'עד דלא ידע', מכח מעשה דרבה שחטיה לר' זירא.

חקרו האחרונים; האם ''עד ולא עד בכלל'', או דלמא ''עד ועד בכלל''. עוד חקרו 

רבותינו כאשר נתיישבה דעתו אחרי שקיים פעם אחת 'עד דלא ידע', האם שוב 

 חוזר החיוב, או לא.

יה הוא, שישתה יותר מלמודו ויישן ומתוך כך לא לדעת המשנ''ב הדרך הראו

ידע. אכן הרבה פוסקים המליצו לקיים 'עד דלא ידע' כפשוטו. אך הזהירו שיהא 

 שמחה של מצוה ולא הוללות חלילה. 

לפירוש המהרש''א )דלא כרש''י ותוס'(, אחד מג' דברים שמותר לתלמיד חכם 

א קייים חובתו. לדעת הנמו''י, לשקר, להראות ולומר 'דלא ידע', למרות שבאמת ל

 עיקר החיוב הוא 'עד דסברי אינשי דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי'.

נחלקו הפוסקים, האם החיוב הוא ביין דוקא, זכר למשתה אחשורוש, ואין משתה 

 אלא ביין. או דלמא מועיל כל משקה חריף המביא ל'עד דלא ידע'.

 gmail.com@5047867 לתגובות וקבלת גיליון מלא: 
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 התך זה דניאל

ךְ  תָּ ְסֵתר ַלה  א אֶּ  (אסתר ד, ה) ַוִתְקרָּ

אומרת הגמרא )מגילה טו.( אמר רב, התך זה דניאל, למה נקרא שמו 'התך'? 

 שחתכוהו מגדולתו, ושמואל אמר, שכל דברי מלכות נחתכין על פיו.

 דולתו ומדוע עשה זאת?ויש לעיין מי חתך את דניאל מג

 אחשורוש חתכו מגדולתו

רש"י )שם( מבאר שאחשורוש חתכו מגדולתו, שהרי בלטשצר השליטו על שליש 

 חתכו מגדולתו. –ממלכותו וכן דריוש המדי, ולכן כשמלך אחשורוש 

 אבל המשך חכמה מוצא ביאור משלו בענין זה.

 גדלותו של דניאל בעיני ישראל

ל ישראל, לא נבעה מהיותו שר בממלכה, כי דבר זה גדלותו של דניאל אצל כל

אינו נחשב גדלות בעיני כלל ישראל... אלא גדלותו נבעה מכך שמסר נפשו להתפלל 

 –שלוש פעמים ביום למרות שהמלך ציוה שמי שמתפלל לאלוה מלבד המלך 

יהרגוהו, ולמרות שמצות תפילה שלוש פעמים ביום היא רק מדרבנן )גם לפי 

שכן לפי הרמב"ן(, מכל מקום דניאל הקפיד על כך, עד שתפסוהו הרמב"ם וכל 

 והשליכוהו לגוב האריות וניצל בנס ]כמבואר בדניאל פרק ו'[.

 כשמסר נפשו להתפלל למרות הסכנה, נעשה גדול בעיני היהודים!

אֶמר ָהָמן והנה כשהגיע המן לעורר שנאת אחשורוש על עם ישראל, אמר לו: " ַוי 

כותֶ ַלֶםֶלךְׁ ֲאַחשְׁ  ת ַמלְׁ ינו  ד  ל מְׁ כ  ים בְׁ ין ָהַעם  ָרד ב  פ  ָזר ומְׁ פֻּ נו  ַעם ֶאָחד מְׁ ש ֶישְׁ רו  ָך ו 

ם ֹעִשים ְך ֵאינָּ לֶּ ֵתי ַהמֶּ ת דָּ ם ְואֶּ ל עָּ ם ֹשנֹות ִמכָּ ֵתיהֶּ יָחם ְודָּ ַהמ  ֶה לְׁ ין שו  ַלֶםֶלךְׁ א  " )אסתר וְׁ

 ג, ח(.
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אל לעשות הכל כדי ההגיון הישר אומר שמאותה העת היו צריכים עם ישר

 להראות שאינם משונים מכל עם, והם כן עושים את דתי המלך.

ָכיאבל אסתר נתנה הוראה הפוכה: " דֳּ יב ֶאל ָמרְׁ ָהש  ר לְׁ ת  אֶמר ֶאסְׁ ס ֶאת ָכל  ַות  נו  ךְׁ כְׁ ל 

שוָשן  ים בְׁ א  צְׁ מְׁ ים ַהמ  הוד  ַלי ְוַאל ֹתאְכלו ְוַאל ִתְשתו ְשלֹ ַהיְׁ ת יִָּמיםְוצומו עָּ ם  שֶּ ָלה ָויו  ַליְׁ

ן ַתי ָאצום כ  ַנֲער  י וְׁ  טז(.-" )אסתר ד, טוַגם ֲאנ 

 מסירות נפשם של כלל ישראל

במקום להפחית מקיום מצוות ה', הוסיפו עוד גדר וסייג, על פי בקשת אסתר, 

למרות שבזה הם מחזקים את טענת המן שהם עם משונה אשר דתיהם שונות מכל 

 עם...

ל כלל ישראל מסירות נפש, מתוך ידיעה ברורה שלא המן גוזר את כאן גילו כ

הגזירה, אלא מאת ה' היתה זאת ועליהם להיטיב מעשיהם ולהיות רצויים בעיניו, 

היא  –ואז יתרצו אליו. הם הבינו שדווקא מסירות נפש להתחזק בשמירת התורה 

 עוגן ההצלה.

כבר לא התפעלו מדניאל ומכיון שהגיעו כל כלל ישראל למסירות נפש, לכן הם 

 שגדלותו נבעה ממסירות נפשו. ממילא חתכוהו מגדולתו...

אבינו שבשמים, עלינו לעשות רצונו  –נמצינו למדים שכדי למצוא חן בעיני מלכנו 

 גם אם זה כרוך במסירות נפש.

 רק בשם ה' נעשה ונצליח!

 מי שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, יעשה גם לנו בזמן הזה!

 בידינו! הדבר 

 פורים שמח! 

 blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 
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יוסף חיים אלבוים,  הרבפתגמי אורייתא / 

 בעמ"ח 'אורייתא' ו'דעת חכמה'

 אחר הדברים "האלה"

רִ  ׀ ֣רַאחַ  אֵ  יםַ֣הְדבָּ ה֗הָּ ךְ ַ֨המֶּ  ִ֩גַדל ּלֶּ ַחְשֵור לֶּ ת־הָּ  ֹוש֜א  ֽן־ַהְמדָּ  ן֧מָּ אֶּ א֛בֶּ גִ  תָּ גָּ א   הוַ֑וְֽיַנְעאֵ  ֖יהָּ

םַ֙ויָּ  ת־֙ שֶּ רִ  לֵ֕מעַ  וֹ ִ֔כְסא אֶּ ל־ַהעָּ שֶּ  ים֖כָּ  )אסתר ג, א(ִאֽתֹו  ר֥א 

 התיבות 'אחר הדברים האלה', מוטעמים 'מונח, מונח רביעי'.

 נראה לבאר הרמז בזה. 

שהנה הקב"ה הקדים רפואה למכה, וכל ענין גדולת המן והגזירה, היא להגיה את 

 ן, ולא עשה אלא לפנים )מגילה יב.(.מכת

מעתה, קודם לגזירה, הוצרך להכין רפואה למכה, וזאת בארבע דברים, כל דבר 

 נוגע לאחד מהאנשים המרכיבים את נס פורים.

: אחר ששלח אגרות ראשונות, וכמאמר רבא )מגילה יב:( "אלמלא מצד אחשורוש

ד ופליט, אמרי מאי האי אגרות הראשונות, לא נשתייר משונאיהן של ישראל שרי

דשדיר לן להיות כל איש שורר בביתו, פשיטא, אפילו קרחה בביתיה פרדשכא 

ליהוי". מאחר שנעשה ללעג וקלס באגרות ראשונות, ממילא לא התייחסו ברצינות 

 לאגרות המן, ומזה נולד הצלה גדולה לישראל.

שמו ממוכן, שמוכן : כדברי חז"ל )מגילה יב:( "ממוכן זה המן, ולמה נקרא מצד המן

לפורענות". דהיינו שבמה שיעץ על הריגת ושתי, היה בלב אחשורוש עליו, וכמו 

שדרשו )מגילה טז.( על 'וחמת המלך שככה', שתי שכיכות, "אחת של אסתר ואחת 

של ושתי". והרוקח דרש טעם שמו ממוכן, 'מום כן', שכאן נעשה המום שלו, שעבור 

 מום זה ייהרג בעתיד. 

: שנהרגה ושתי, וחמש שנים חיפש לו מלכה, ומצא את אסתר, ומצאה רמצד אסת

חן בעיניו, ונשאה בחודש טבת וכמאמר חז"ל חודש שהגוף וכו', ובגתן ותרש אמרו 
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מיום שבאת זו לא ראינו שינה בעינינו, וכל זה בשביל שלבסוף יהרוג אוהבו מפני 

 אשתו. 

תן ותרש, ונכתב הדבר בספר : שנעשה יושב בשער המלך, והגיד על בגמצד מרדכי

הזכרונות ולא נעשה עמו דבר, מה שגרם בעתיד שישפיל את המן על ידי מרדכי, 

ולבסוף אמר חרבונא גם הנה העץ וכו' "אשר דבר טוב על המלך", ומזה גזר המלך 

 'תלוהו עליו'.

לא זו בלבד, אלא שד' רפואות הללו יצאו לפועל ברגע אחד. שהנה כאשר שב 

הביתן, ראה את המן נופל על המיטה, ומזה נתעורר הכעס והחימה על המלך מגינת 

המן, הן מצד אסתר והן מצד ושתי, ובדברי חרבונא גם הנה העץ נוסף כעס גם מצד 

מרדכי שהצילו ממיתה לחיים, כאילו המן רוצה שמרדכי ימות ויוכל להרוג בעצמו 

ה הגדולה. ז"ש את המלך. מכל אלה נגזר 'תלוהו עליו', ובזה התחילה התשוע

אחשורוש אח"כ וגם אותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים. שמכח זה יוכלו 

 לכתוב אגרות לכל העמים שהיהודים יעמדו ויהרגו בשונאיהם. 

זהו מונח מונח רביעי. שאחר שנח כל אחד מהם במקומו, ואחר שהניח הרפואה 

דברים האלה, אז גידל למכה בכל אחד מארבע אנשים אלו, שהם 'האלה', ארבעת ה

 ורביעי מלשון ארבע.  -את המן, שעתה הגיע העת להגיה את מכתן, 
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צירופי אותיות / הגה"ח ר' יואל טייטלבוים 

שליט"א, מח"ס כבודו מלא עולם ושא"ס 

 )וויליאמסבורג(

 ביאור אמרם ז"ל הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפנים

משורשו בצירוף טוב כגון ענג  נראה ע"ד המבואר בספה"ק כי כי גזירה רעה באה

עד שחוזרין  עצב ורעשרק למטה ע"י חטא נתהפך כגון נגע צרה  בצע עושרצהר 

עשר בעץ בתשובה עכת"ד והנה בנס דפורים באמת מתחילה בא רק הצירוף הטוב 

 אלא עשו לא הם להם יב ע"א( אמר ))מגילהוהקב"ה לא עשה עמהם אלא לפנים 

 ענה לא כי דכתיב והיינו לפנים אלא עמהן עשה לא הוא ברוך הקדוש אף לפנים

העיר שושן נבוכה  עצ"ב ורע"שליראם  עש"ר בצ"עוגדולה הסרת הטבעת במלבו( 

וזה  עש"ר בע"ץוזעקה גדולה ומרה אולם בתשובה נתהפך כהתיבות בהשורש 

( בראשו ותלו אותו ואת בניו על עש"ר בצ"עוהשבות לו גמול"ו )מה שרצה לשלם 

 ( וק"ל עש"ר בע"ץ ץרשע בעהעץ )

 בעל הטוריםובאמת כל הנס של פורים כבר מוכן היה מקודם וע"ד המבואר ב

רמז להמן שיצא להכות אם על בנים  המןיד ר"ת מ אנצלני ה ( וז"לבראשית לב יב)

ונשים עכ"ל היינו שיעקב התפלל ג"כ על ההצלה מהמן נס כדכתיב )אסתר ג, יג( טף 

 שם הנס פורים ותא חזיונרשם  –פורים סיפור המגילה 

ת: ַהְגַמִּליַהָבָקר וְׁ  י ַמֲחנו  נ  שְׁ ָכהוט ם ל  ה  ָו ֶאל ַהַםֲחֶנה ָהַאַחת וְׁ ש  א ע  ם ָיבו  אֶמר א   ַוי 

יָטה:  ל  פְׁ ָאר ל  שְׁ ָהָיה ַהַםֲחֶנה ַהמ  חָ י וְׁ צְׁ י י  י ָאב  ה  אל  ָרָהם ו  י ַאבְׁ י ָאב  ה  ב ֱאל  אֶמר ַיֲעק  ק יי' ַוי 

ַלי  ר א  מ  : ָהא  ָםךְׁ יָבה ע  יט  א  ָך וְׁ תְׁ ַלדְׁ מו  ָך ולְׁ צְׁ ַארְׁ ָכל יא שוב לְׁ ים ומ  ל ַהֲחָסד  כ  י מ  ת  נְׁ ָקט 

ַעָתה הָ  ן ַהֶזה וְׁ ד  י ֶאת ַהַירְׁ ת  י ָעַברְׁ ל  ַמקְׁ י בְׁ ֶדָך כ  י ָהֱאֶמת ֲאֶשר ָעש  יָת ֶאת ַעבְׁ נ  שְׁ י ל  ית  י 

ת:  יַ  יב ַהִפיֵלִני נָּא ִמַידַמֲחנו  י מ  ם ַעל ָאח  י א  ַכנ  ה  א וְׁ תו  ֶפן ָיבו  י א  כ  א ָאנ  י ָיר  ָו כ  ש  ד ע 

ים:  ל ַהָים ֲאֶשריג ָבנ  חו  ֲעָך כְׁ י ֶאת ַזרְׁ ת  ַמְׁ ש  ָםךְׁ וְׁ יב ע  יט  ב א  יט  ָת ה  ַאָתה ָאַמרְׁ ר  וְׁ ָןפ  א י  ל 

ב:  ר  ַקח יד מ  ָלה ַההוא ַוי  נְׁ ִמן הַ ַוָיֶלן ָשם ַבַליְׁ ָידו  מ  יו: ָבא בְׁ ָו ָאח  ש  ע  ים טו ָחה לְׁ ז  ע 

ים:  ְׁר  ים ֶעש  יל  א  ם וְׁ ים ָמאַתי  ל  ח  ים רְׁ ְׁר  ים ֶעש  ָיש  ם ותְׁ יֶהם טז ָמאַתי  נ  ת ובְׁ יקו  ינ  ים מ  ַמל  גְׁ

לש   רוֹ שְׁ ָבע  ים ףָּ ִריםת ַארְׁ ָָרה:  ים ופָּ ם ֲעש  ָיר  ים ַועְׁ ְׁר  ת ֶעש  נ  ָָרה ֲאת  ַיד ֲעָבָדיו יוַ  יזֲעש  ן בְׁ ּ ת 

דֶ  אמֶ ע  ַבדו  ַוי  ֶדר לְׁ ֶרַוח ָתש  ימו ב   רר ע  ָפַני וְׁ רו לְׁ בְׁ ֶדר: יֶאל ֲעָבָדיו ע  ין ע  ֶדר וב  ַצו יח ן ע  ַויְׁ

א ן ל  אשו  ָאנָ ֹמ ֶאת ָהר  י ַאָתה וְׁ מ  ר לְׁ אמ  ָך ל  לְׁ א  י ושְׁ ָו ָאח  ש  ָך ע  ָגשְׁ פְׁ י י  ֶלה ה ֵתלֵ ר כ  י א  מ  ךְׁ ולְׁ
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ָפֶניָך:  עַ יט לְׁ ָת לְׁ ָאַמרְׁ ה ַגם הואוְׁ מ  ה  ָו וְׁ ש  ע  י לְׁ נ  לוָחה ַלאד  וא שְׁ ָחה ה  נְׁ ב מ  ַיֲעק  ָך לְׁ דְׁ  בְׁ

ינו:  י הָ כ ַאֲחר  ים ַאֲחר  כ  לְׁ י ַגם ֶאת ָכל ַהה  יש  ל  י ַגם ֶאת ַהחְׁ נ  ַצו ַגם ֶאת ַהח  ים ַויְׁ ֲעָדר 

 : תו  ַצֲאֶכם א  מ  ָו בְׁ ש  רון ֶאל ע  ַדבְׁ ר ַכָדָבר ַהֶזה תְׁ אמ  ֶתם גַ  כאל  ב ם ִהנֵ ַוֲאַמרְׁ ָך ַיֲעק  דְׁ ה ַעבְׁ

ֶאה ָפָניו א ן ֶארְׁ י כ  ַאֲחר  ָפָני וְׁ ֶלֶכת לְׁ ָחה ַהה  נְׁ ָרה ָפָניו ַבם  י ָאַמר ֲאַכפְׁ ינו כ  ָא ַאֲחר  ש  וַלי י 

ָלה ַההוא ַבַםֲחֶנה: כב ָפָני:  הוא ָלן ַבַליְׁ ָחה ַעל ָפָניו וְׁ נְׁ ר ַהם  ָלה הוא ַוָיָקם כג ַוַתֲעב  ַבַליְׁ

אֶ  י ָנָשיו וְׁ ת  ַקח ֶאת שְׁ ֶאת ַאַחד ת ְשֵתי ַוי  ָתיו וְׁ ח  פְׁ יו וַ ש  דָּ ֹשָּר ְילָּ ק: יעָּ ת ַמֲעַבר ַיב  ר א  ֲַּעב 

: כד  ר ֶאת ֲאֶשר לו  ם ֶאת ַהָמַחל ַוַיֲעב  ר  ם ַוַיֲעב  ָקח  ישכה ַוי  ק א  ָאב  ַבדו  ַוי  ב לְׁ ר ַיֲעק  ָות   ַוי 

םו   ת ַהָחַחר: ע  בכו ַעד ֲעלו  ַקע ַכף ֶיֶרךְׁ ַיֲעק  כו  ַות  ר  ַכף יְׁ ַגע בְׁ ל לו  ַוי  א ָיכ  י ל  א כ   ַוַירְׁ

 : םו  קו  ע  ָאבְׁ ה  םכז בְׁ י א  ֲחָך כ  א ֲאַשל  אֶמר ל  י ָעָלה ַהָחַחר ַוי  י כ  נ  ח  אֶמר ַשלְׁ י:  ַוי  ָתנ  ַרכְׁ כח ב 

ֶמךָ  ָליו ַמה חְׁ אֶמר א  ב:  ַוי  אֶמר ַיֲעק  ם כט ַוי  י א  ָך כ  מְׁ ד ש  ר עו  ָאמ  ב י  א ַיֲעק  אֶמר ל  ַוי 

ים ַותוָכל:  ם ֲאָנש  ע  ים וְׁ ה  ם ֱאל  יָת ע  ָר  י ש  ל כ  ְָׁרא  ש  יָדה ָמאל י  אֶמר ַהג  ב ַוי  ַאל ַיֲעק  שְׁ  ַוי 

תו  ָש  ָבֶרךְׁ א  י ַויְׁ מ  שְׁ ַאל ל  שְׁ אֶמר ָלָםה ֶזה ת  ֶמָך ַוי  ם   לא ם: שְׁ ם ַהָםקו  ב ש  ָרא   ַיֲעק  קְׁ ַוי 

י:    ש  ל   ַנפְׁ ָמצ  ים   ַות  ים ֶאל   ָפנ  ים  ָפנ  ה  י   ֱאל  ית  י ָרא  ל כ  יא  נ  ַרח   לו    ַהֶחמֶ לב   פְׁ זְׁ ש   ַוי 

: כו  ר  ַע   ַעל   יְׁ ל  הוא   צ  ל   וְׁ נוא  ן   לג    ַכֲאֶשר   ָעַבר  ֶאת   פְׁ א ַעל   כ  לו בְׁ י  ל   ֵני יִ אכְׁ

ַכף ֶיֶרךְׁ 1 י ָנַגע בְׁ ם ַהֶזה כ  ךְׁ ַעד ַהיו  יד ַהָמֶשה ֲאֶשר ַעל ַכף ַהָיר  ל ֶאת ג  ְָׁרא  יד ש  ג  ב בְׁ  ַיֲעק 

 ַהָמֶשה:

)בדילוג יין -שתית-פורים-מגילה( 215)בדילוג  פורים -הצילני נא מיד- מגילה

  (101ועשר ילדיו )בדילוג -מןה-תלה-( פורים26בדילוג ם -י-ר-ו-פ( 422
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משה סילבר,  עקיבאשו"ת הלכתי בפרשה / ר' 

 מח"ס 'עם סגולה'

 האם מותר להסתפר ולהתרחץ בתענית אסתר

ה ַכי ַהיְׁ דֳּ יֶהם ָמרְׁ ַים ֲעל  יֶהם ַכֲאֶשר ק  ַממ  זְׁ ֶלה ב  ים ָהא  ר  י ַהפֻּ מ  ם ֶאת יְׁ ַקי  ר "לְׁ ת  ֶאסְׁ י וְׁ וד 

ַכֲאֶש  ָכה וְׁ ַזֲעָקָתם" )אסתר ט, לַהַםלְׁ ת וְׁ מו  י ַהצו  ר  בְׁ ָעם ד  ַעל ַזרְׁ ָשם וְׁ מו ַעל ַנפְׁ יְׁ  א(ר ק 

 -או אפילו עדיף, ביום תענית אסתר  , האם מותר להסתפר ולהתרחץ,נשאלתי

 לקראת הפורים, או שמא לא מסתפרים ולא מתרחצים כשאר תענית ציבור. 

מן תקנ סעיף ב(, צומות הללו הנה לענין ג' צומות כתב השלחן ערוך )סי תשובה

חוץ מתשעה באב מותרין ברחיצה וסיכה, אך הביא בשער הציון שם בשם העטרת 

זקנים, שעכשו אין נוהגין לרחוץ בשלשה צומות, והביא עוד שכתב בפרי מגדים 

 דהיינו בחמין אבל בצונן יש לומר שמותר, והוא הדין פניו ידיו ורגליו בחמין.

בשו"ת שיח יצחק )סי' ש"ס( דדווקא בשלשה צומות הדין  ולענין תענית אסתר כתב

כנ"ל, אבל אפי' על צום גדליה, לא הזכיר הב"ח שיהא מנהג לאסור רחיצה 

ולהסתפר, מכל שכן בתענית אסתר שאין התענית עבור צרה שהיתה בו אלא רק 

לזכר דברי הצומות וזעקתם דזמן ההוא, )וציין לרמב"ם הלכות תענית פרק ה הלכה 

  א(.

ובעצם הסברא מבוארת, מכיון שכל הטעם להחמיר בשאר צומות כמבואר 

בפוסקים הוא מצד שזהו עיקר התקנה בשאר צומות, ורק כיון שלא קבלו עליהם לא 

נהגו בכל העינויים וכמו שכתב הרמב"ן )בסוף תורת האדם( דמעיקרן של תקנה 

אבל מכיון שיש  אסורין בכולן אלא שמחמת המנהג לא נהגו וממילא לא נתחייבו,

לדון בתירוץ הזה לכן בעל נפש מחמיר בכל העינויים בשאר צומות )כמבואר שם 

במג"א ומ"ב בשם השל"ה(, וראה שם בשעה"צ סעיף קטן ט, אבל תענית אסתר 

שלא היתה בכלל זה, ובכלל אין חיובה לרוב הפוסקים אלא מצד המנהג, אם כן אין 

 להחמיר יותר ממה שמצינו במנהג.
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ראיתי שכ"כ הגרש"ז אוירבאך )הליכ"ש פורים פי"ח ס"ו( שגם המחמירים וכעת 

שלא להתרחץ בתענית ציבור כמו בתשעת הימים של חודש אב, אינן צריכין לנהוג 

כן בתענית אסתר, כיון שאין התענית משום אבילות על חורבן ירושלים, אלא לזכר 

תודה פורים עמוד שד"מ( התענית בימי מרדכי ואסתר, וכן דעת הגר"נ קרליץ )שלמי 

והגר"ח קניבסקי )ישמח ישראל פרק ד הערה מ(. וכן לענין תספורת דעת הגר"ח 

קניבסקי )כפי שהביא בשו"ת רבבות אפרים חלק ב סימן קפט סעיף קטן ג( שמותר 

להסתפר בתענית אסתר. וראה עוד במה שדן הגר"י זילברשטין בספר חשוקי חמד 

 מגילה טז ע"ב.

ו"ת הנ"ל וז"ל, ויש להביא קצת סמך שיש לרחוץ ולהסתפר בי"ג והוסיף עוד בש

אדר לזכר שהמן היה הבלן וסיפר למרדכי תספורת כמפורש יוצא במגילה )דף טז 

ע"א( וז"ל הגמ' עייליה איהו לבי בני ואסחיה ואזל ואייתי זוזא מביתיה וקא שקיל 

רכב על הסוס  ביה מזייה וכמו שאנו עושים כמה זכרונות לזכר שמרדכי היהודי

 וכנודע עכ"ל. ואע"פ שאין ראיה מזה מ"מ כנראה שהביאו דרך צחות.

היוצא מן הדברים שמותר לכתחילה להסתפר בתענית אסתר לכבוד הפורים. 

ולענין אם יש מעלה בזה, יעויין בדברי המ"ב סי' תרצ"ה סק"ג שכתב מ"מ צריך 

ר דשם צריך להרבות להרבות קצת בלילה לכבוד פורים אך אינה סעודה כמו למח

יותר כתבו האחרונים דנכון ללבוש בגדי שבת ג"כ מבערב וימצא אח"כ בביתו נרות 

דולקות ושולחן ערוך ומטה מוצעת עכ"ל, וביאר בכף החיים סקי"ג שהוא זכר למה 

שכתוב ותלבש אסתר מלכות וכן ומרדכי יצא בלבוש מלכות ואיך יתכן ללבוש 

"ד, א"כ מסתבר שיש ענין להסתפר אם שערו גדל פסוקים אלו כשלבוש בגדי חול עכ

וכמו לגבי שבת )באו"ח סימן רס(, וכן ממה שהביא שיהיה כעין מרדכי הרי מרדכי 

 עצמו הסתפר וכנ"ל. 

 s0527155401@gmail.comלהערות והארות: 
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שערים מצוינים בהלכה / הרה"ג ר' יוסף ישעיה 

ק שכונת ״צ דק״ברוין, מרא דאתרא וחבר הבד

 ון הייטסקרא

 האם צריך לוודא שהשליח מסר את משלוח המנות?

על השליח שעשה שליחותו )וכן במתנות במשלוח מנות נהגו העולם להקל לסמוך 

 צ לברר שנתקיימה השליחות, שחזקה שליח עושה שליחותו. ״לאביונים(, וא

א חזקה ״שבשל תורה ל. ועוד( ב״ג סק״ג סע״ת אחיעזר ח״)ראה שו וידועה הקושיא

 . ה כשל תורה״ו, ומצות פורים מדברי קבלה נינהו, והז

הוא רק מדרבנן  זקה שליח עושה שליחותוא ח״ז גופא שא״ל, ובהקדם שד״וי

  :ז חזי לאצטרופי כמה סברות להיתרא״מ(. ועפ״בכה ״כג. ו״)אחיעזר שם סק

 ,(ד״א סל״ד סשל״א יו״פ הרמ״ש )וכ״ת אמרינן חזקה שע״א. לכמה דעות גם בש

ה ״כב. ו״ע ס״ק אה״י מהדו״ת נוב״שהמשלח יבוא לידי מכשול )ראה שוובפרט כ

 א.״א סק״ח סע״א או״א ח״יבי ה.״ח סרל״ת חלקת יעקב או״שו –ב מצוה ״ד שי״בנדו

א. אבל ״א ערך רובא דתלי במעשה סקי״מלא הרועים ח)בענין אחר( ז ״וראה כעי

נו רק בדבר מצוה בדאורייתא היי ׳ש אפי״ש שחשע״להעיר מדעת הראשונים דגם לר

 . ד((״ה. רוקח סקצ״ת חידושים סקכ״הישר לר ׳)ס

 (. ב דתענית״ן ספ״ק )ראה ר״ע מודו שדינם כד״לאו כוב. 

ה ״א ד״מגילה ה, ב. ריטב –ג ״ה ה״א ד״ק דינם כשל דבריהם )רשב״א שגם ד״י ג. 

ס, ספק שאינו אלא ״ב להתיר מטעם ס״א שם סק״ת יבי״. וראה שושם –גופא 

ל שדינו ״ק דינם כשל דבריהם. ואת״ספק שמא ד –ק ״ל שהוא מד״ואת מדרבנן.

 . (ש״ת חשע״ספק שמא גם בש –ת ״כש

ת, והיכא דלא איתמר לא ״ד דינו כש״ק, לא בכ״גם להאומרים להחמיר בדד. 

 – בפרט  ד״מ בפוסקים שהקלו לפי שמגילה מדרבנן. ובנדו״איתמר )וכדמוכח בכ

 . ב((״סתרצח )בהערות ל״ת פני מבין סרל״שו
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ח ״ת האלף לך שלמה או״כ בעניננו בשו״משום מילתא דעבידא לאגלויי )כה. 

א ״כ בריטב״כ כשחוזר ואומר שעשה שליחותו שנאמן. ואכן כ״ג. ושם שכש״סשפ

. ה אבל״ד ד״א ביוסף דעת סל״אבל ראה דברי שאול סשל. ה אבל״עירובין לב, ב ד

ושם מיירי בדמאי שדינו ה"ו.  ולהעיר ממעשרות פ"ד מ"ה. רמב"ם מעשרות פי"ב

ד בקל. ״ה תאנים. ויל״ש בתוד״ת, כדמוכח בעירובין לב, א, ועיי״)לעניננו( כש

בלא ציוהו ליקח מפלוני אלא שאמר  ׳ט מוכח שאפי״קיט סי ׳ד סי״ע יו״ובטושו

ה גם ״מוכח שכ –ה. ואף דמיירי שם בגבינות גוים ״ך סקל״ש בש״עיי –מעצמו 

א חולין ו, ב(. ועוד ראשונים. ״ע ברשב״ב )וצ״ד ש״ב ב״והא ת״ה ברשב״בדמאי, שכ

ך שם ״י ובש״ז שם סקח״כ בט״(. וראה מש׳א )הב״ה כתב הרשב״י שם ד״אבל ראה בב

ק ופאת ״ע שם. תורע״א לשו״בדאורייתא. וראה ביהגר ׳ז להוכיח שהוא אפי״סקל

 . (ה״ד מ״השולחן דמאי פ

יצא המשלח משום תן כזכי  מ גם בלא עשה שליחותו״לכמה דעות, במשלוו. 

חלקת יעקב שם.  –ד שגם כשרעהו לא קיבל יצא ״ה ס״א סתרצ״)ובפרט לדעת הרמ

ז א"ש שכ"ה גם למש"כ המשל"מ בכורות ״פורים תש"כ. ועפמתורת מנחם ולהעיר 

פ"ד ה"א )ועוד( דל"א חשע"ש אפי' בדרבנן כשתלוי ביד אחרים לקבל. ושו"מ שכ"כ 

א עדיף טפי, ״ל שבמתל״וסי' מט. ועוד להעיר שעפ"ז יבשו"ת הרד"ד או"ח סליישב 

ח ״ה. וראה ערך שי או״ה ס״מ סקכ״ע חו״שו –י בעני כבאומר הולך הוי כז ׳שאפי

 . ט(״פ ליתן לשליח לפני פורים מה״א אא״א שבמתל״ד ס״סתרצ

ד ״ם תרומות פ״הרמב ׳מ ל״בדלא איתחזק איסורא יש להקל אף בדאורייתא )כ ז.

ג שרק באופן שיש חזקה אחרת ״ח סע״ת בית שלמה או״וראה שו סורין.יו: בא״ה

מ. אבל ״ק. ואכ״ד מצד חזקת מ״ע בנדו״ת אחיעזר שם. ויל״ז בשו״כנגדו. וראה כעי

ת ״. וראה מה שהעיר בזה בשות האלף לך שלמה שבחזקת חיוב יש להחמיר״בשו

 . (ג״א שם סק״יבי

( חזקה שעשה ׳ב )כבניו וכובשליח שהוא ציר נאמן לשולחיו שהוחזק כך זמן רח. 

 . ה(״ה סק״ע סע״צ אה״ת צ״שליחותו )שו
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כשהתחיל כבר שליחותו סומכים שגמרו )כ"מ בתורי"ד עירובין לא, ב. וכ"כ ט. 

ט ״גיטין סקי ׳בהגהות מעשה רוקח לשו"ע או"ח סת"ט. וראה בארוכה בית אהרן הל

 –)אליו(. ובעניננו ה וכעת נבא. אבל ראה שו"ת דברי חיים אה"ע ח"א ס"ו ״ח ד״סק

 (. האלף לך שלמה שם, ובאו"א, שעכ"פ איתרע חזקת חיוב

ש לדון ״צ לדין שליחות ול״י שליח א״במקום שזה גופא המצוה לשלוח ע ד. ״יו

ש ״ז א״עג. ועפ ׳א עניני פורים ע״כ לתרץ במשמרת חיים ח״ש )כ״״בגדרי חשע

וראה גם האלף לך שלמה ת אפיקי ים שם. ועוד. ״ראה שו –הקושיא משעיר לעזאזל 

 . שם, שבנדו"ד גלי קרא דמהני ע"י שליח(

א, ששארית ״א דמהני )מחנה אפרים שלוחין סכ״כשהבטיח השליח שיעשה ייא. 

י עירובין )לא, ״כ לחלק. ועוד, שבפירש״ד מש״ש בסו״ישראל לא יעשו עולה. אבל עיי

ה ״שם לא, ב דה במאירי ״מ גם בדרבנן. וכ״ה דילמא( משמע שבלא הבטיח ל״ב ד

ח ״ה סק״ע סער״צ אה״ת צ״ה ה. וראה גם שו״אמר. וראה גאון יעקב שם לב, א ד

, אבל לא כשמינה ׳ש אלא כשקיבל השליחות והבטיחו וסמכה דעתי״ש חשע״דל

ב ענף ח ״ח סק״ז בהגה. נחל יצחק סע״ב ס״ת אפיקי ים ח״שליח שלא בפניו. וראה שו

 ט(. ״ט סקמ״ב סת״ו. משנ״ד סק״ג ס״פד. משפט שלום סק״ואילך. אחיעזר שם סק

ע שבשליח שאימת המשלח עליו ומקפיד לקיים ציווי המשלח חזקה ״ועוד ילה

ו(. וכן בפתח השליח מעצמו שרוצה לעשות ״קה סק ׳צ שם סי״שעשה שליחותו )צ

ח ״א ה״ם מעשרות פ״פ רמב״שנראה מדבריו שחפץ בהשליחות ביותר מהני )ע

ד. אבל ראה ״ה סק״צ שם ושם. שם סרפ״צ –א ״ד ה״מ בכורות פ״כ שם ומשל״ובנו

א. ״באו –א ״ב ה״א לירושלמי מעשרות פ״ה חבר. וראה גר״מאירי עירובין לב, א ד

 . ו(״ב ה״וראה מעדני ארץ מעשרות פ

 ׳מ אומנותי״נוסף טעם לשבח דאומן ל –י חברות וארגונים ״א ע״מ ומתל״ובמשלו

ד שאין מתעצלים ״ג מבי״ל גם דל״וי ה שם כשאומנותו בכך(.״צ סנ״ת צ״)ראה שו

מ שם ״ט. נתה״א באורים סק״ד )תומים סי״ה גם בשליח בי״)עירובין לב, א(. וכ

 א(.״ביאורים סק
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פ. שם ״בדא –ג בסופו ״ת אחיעזר שם סק״וכן בנותן מעות לשליח סגי )ראה שו 

ם בבית אהרן ש –ז. ובארוכה ״ב ס״מ סקפ״ש חו״ה בערוה״ה ומה שתמה. וכ״ד ד״סק

 ג(. ״ו סק״ט סרל״ל ח״ת שבה״ה ומעתה ניתנה. וראה שו״ד

יכול למוסרו לאחרי הרי ש –ז גזל בידו ״ז ה״ח להא, כיון שעי״ש לומר דל״אבל ל

 –פורים, או להחזירו למחרת למשלח. אמנם בארגונים מיוחדים שנשכרו לשם כך 

משום  – ד״קל ס״ת אחיעזר הנ״ל. )וראה סברת השואל )בעל בנין שלמה( בשו״ל כנ״י

 גזל שכר מצוה(. 

 ח״ס ט״סת ח״או ע״שו ראה) ה״כ בדרבנן שאף כיון לברר צריך לכאורה בקטן אמנם

שם.  י״חלק ת״שו – ובעניננו. שיעשה מעצמו הקטן באומר ע״שצ ושם. ז״סקט א״ובמג

 ראה – מבררינן לברורי שאפשר היכא שליח שבכל א"שי ולהעיר. א שם בסופו״יבי

. שם שאול דברי. ג"סק ט"סת ח"או י"ישועו. ד חקירה ג"להפמ תמצו של שכרן מתן

' דליתי ה"ד א, ד פסחים א"מריטב ולהעיר. תאנים ה"בתוד א, לב עירובין אמת שפת

 . שוות( החזקות כל שלא

 1311' ע יג' גל ו"ירושת תורה יגדיל בקובץ אליעזר הגהות בעל כ"מש וראה

 ש"ועייעו. שליחותו שקיים ררמתב בחזרה המקבל ששלח מנות מביא שכשהקטן

 ל."הנ מסברות בחלק שהעיר
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 דרקסלר נחמןתובנות / הרב 

 וכל קרני רשעים אגדע

בתפילת 'אשר הניא' הנאמרת מיד אחר ברכת ההודאה שאחר קריאת המגילה,   

מזכירים את העניין המופלא שהקב"ה השפיל את המן והרגו דווקא לאחר עלייתו 

מעמדו בעיני המלך הרשע ששלט בכיפה היה כה גדול העצומה בשלטון אחשורוש.  

עד שציווה המלך לכולם להשתחוות ולכרוע ברך לפניו, שהינו תקדים שאין לו אח 

 ורע בהיסטוריה, שהעוברים ושבים יצטרכו להשתחוות לפני סגנו של המלך. 

 "גאה בעושרו וכרה לו בור וגדולתו יקשה לו לכד". "עמד בעשרו ונפל ברשעו".   

ַבה רוַח" )משלי טז. יח( הינו ע   ן ג  ָחלו  י כ  נ  פְׁ ל  ן וְׁ י ֶשֶבר ָגאו  נ  פְׁ ובר העניין הזה של "ל 

כחוט השני בכל סיפור המגילה וכבריח התיכון במעשה המופלא אותו קוראים אנו 

 מדי שנה בשנה.

 גידל המלך את המן

ת עצומה לראש אותו המן שהיה ספר פשוט בכפר קרצום, עלה לגדולה במהירו    

הפירמידה. המלך שמע לעצתו להרוג את אשתו ללא עוררין. גידלו מעל כל השרים, 

הסכים מיידית לבקשתו  –ציווה לתושבים לכרוע לפניו ברך, ועיקר העיקרים 

להשמיד עם שלם, אנשים נשים וטף ביום אחד ולמחוק אותם מעל פני האדמה 

מבוקשו של החשוב שבשרים, לא  כאילו מדובר בחבילת מסמכים מאובקת. ולנוכח

מבקש המלך פסק זמן לחשוב על החלטה איומה זו. כשהמן מבקש עושים מבוקשו 

מיד, אפי' שמדובר בלהשמיד עם שלם המפוזר בכל העולם "והעם לעשות בו כטוב 

 בעיניך". הנשמע כדבר הזה או הנראה כמוהו. 

ומהעם, אין מכובד  המן התהלך וכל כולו שיכור מהכבוד שהורעף עליו מהמלך  

ממנו בכל העולם כולו, מלבד כל עושרו ורב בניו, היש לאדם כזה סיכוי ליפול אי 

 פעם? נשמע רחוק מידי ולא מציאותי עוד יותר מידי. 
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מן התווך עמדו היהודים האומללים בצער עמוק, ללא שום קרן אור במנהרה   

כמה מהמלך לגזירה, החשוכה שאין חשוכה ממנה. המן הרשע הוציא ברגע אחד הס

 ואין שום סיכוי שהגזירה לא תתממש בעיתה ובזמנה בי"ג אדר בשנה הבאה.

 

*** 

לאחר עלייתו העצומה הגיעה נפילתו ביום אחד, ובקול רעש גדול, "לפני שבר   

 גאון" כפי שה'גאון' היה במהירות כך גם ה'שבר' הגיע מהר וחד. 

קב"ה, האם כדי לנקום ברשע? הרי אבל יש להתבונן מדוע באמת זו דרכו של ה  

במקרה של המן הדבר לקח כמה שעות או אפי' דקות וכל העסק היה מאחרינו. הוא 

 הרי כלל לא חש בנפילתו יותר מזמן קצר.

 בשביל ישראל שנקראו ראשית

ישנו ווארט של צדיקים שכל המופתים שעשה ה' במצריים היו לא כ"כ בשביל   

עניינים אותנו כלל וכלל. הכל היה בשביל ישראל לנקום במצריים, הם הרי לא מ

כדי לראות שהקב"ה הוא משדד מערכות הטבע כשרואה לנכון ואין כל קושי מלפניו 

לפני שבר גאון. הרשע הכי גדול  –ית'. בסיפור המגילה הם למדו עד סוף כל הדורות 

הוא כאין וכאפס וכלא ייחשב. רשע שהשעה משחקת לו הוא הרבה פחות מפחיד 

מרשע שיושב על מישרה פחותה, אצל הקב"ה אין קושי לשבור את הגאה, אלא 

בעיקר  –וכפי שאמרנו  –בדיוק ההיפך, הוא מגביה אותו כדי להפיל אותו מהגובה 

 בשביל ישראל, ולא רק כדי להשפיל את אותו הרשע הגאה.

*** 

ם בימים ההם בזמן הזה עבר הקב"ה מכיסא דין לכיסא רחמים, הראה לעם פני 

שוחקות והצילם בדרך מופלאה ממחשבת המן האגגי. וכאז כן עתה ירחם עלינו ה' 

 ית' לחיותנו כהיום הזה ששים ושמחים בגו"ר עדי אור חדש על ציון יאיר בקרוב. 
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 משפט אהב ועוז מלך 

אמונים אנו על יהדותנו, משמרים  –חיים אנו בעידן של מערבולת מאיימת. מחד 

 –אף את קוצה של יו"ד ולא מניחים דקדוקי הלכה והנהגות מחמירות. אך מאידך 

ָמה ונושמים את  דְׁ ַהק  חיים ב'עולם הזה' על שלל פיתוחיו ופיתוייו. נהנים מ 

לאו לאו', בהשקפה ישרה, שלא ישמשו  ההתחדשות. בכדי לשמור 'על הן הן ועל

. גדר המכריזה "אנחנו פה להציב גבול ומחיצהאור וחושך בערבוביא, חובה עלינו 

 .עזות דקדושהוהם שם, עד כאן!" הכרזה זו דורשת 

כהן הגדול, האדם המקודש ביותר בעם, ניצב על משמרתו כשהוא לבוש בבגדיו 

כל פריט בבגדיו באה לכפר על  הקדושים, לכבוד ולתפארת, כנלמד בפרשתנו.

עבירה אחרת. בבוא העם לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו רואים את כהן הגדול 

ובגדיו, ומתעוררים לשוב על העבירות שבידם ועל המידות הרעות שבקרבם. וכך 

שנינו )זבחים פח( "אמר רבי עיני בר ששון, למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי 

מכפרת על  -קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין, כתונת  כהונה? לומר לך, מה

על הרהור  -על גסי הרוח. אבנט  -על גילוי עריות. מצנפת  -שפיכות דם. מכנסים 

על  - וציץעל לשון הרע.  -על עבודת כוכבים. מעיל  -על הדינין. אפוד  -הלב. חושן 

 ". )עיי"ש דרשות חז"ל במלואן(.עזות פנים

מאיר עינינו כי קיים הבדל בין שבעת התכונות  אל הירש זצ"להג"ר שמשון רפ

הראשונות, שהן שליליות, לבין השמינית, עזות דקדושה שהיא החיובית! ואלו 

דבריו "כל המידות שהוזכרו, שבגדי כהונה מכפרים עליהם, הן מידות של ליקוי 

גה מוסרי מסוים, ואילו תכונת העזות יכולה לשמש מידה טובה או רעה. הדר

! כלומר, אופי מוצק ואיתן. צריכה עזות הנפש מוסרית שלימותהגבוהה ביותר של 
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אך אותה תכונה יכולה גם להביא את האדם אל תחתית התהום בחיי המוסר. יש 

. מצחו של כה"ג, כשהוא משוריין באצילה שבמתכות, לעזאזל ויש עזותלה'  עזות

מידת העזות שבקדושה  ... הציץ מקדש אתקודש לה'מעמיד את דבר האמת של 

 ". במלחמתה בשווא ובשקר

אין הכרזת קודש לה' ללא עזות! עזות קדושה זו אין מהותה חוצפה, או פגיעה 

בזולת, אלא עמידה איתנה על דעת האמת ללא חת ולא פשרות. יש הטועים לומר 

כי יש 'לעגל פינות' בתורתנו הק' למען קרב את אחינו הרחוקים או להשלים 

ם. יש גם המגלים פנים בתורה בכנותם גישה זו בשם "שיטת בית הלל". באחדות הע

י  ִהֵּללשהכריז " הג"ר אהרן קוטלר זצ"לחלילה לנו! ידועה קריאתו של  ר, ֱהו  מ  או 

ת  יו  ר  ב ֶאת ַהבְׁ ה  ם, או  ף ָשלו  ד  רו  ם וְׁ ב ָשלו  ה  ן, או  יָדיו ֶשל ַאֲהר  מ  ַתלְׁ המ  ן ַלתֹורָּ ְרבָּ " וְמקָּ

 אליהם! התורה לא מוחלפת!את התורה  לתורה, ולא חלילה לקרבאותם  יש לקרב

יש משמעות למסר זה, כי המשימה החינוכית היא 'לגלות את  בבוא ימי הפורים

ההסתר' מול עמלק לדורותיו המבקש לקרר את להט הקודש. מרדכי היהודי עמד 

ַתֲחֶוה. הוא הביע את עמ שְׁ א י  ל  ַרע וְׁ כְׁ א י  יד ָלֶהם מול המן הרשע, ל  ג  י ה  דתו בקול כ 

י. חז"ל מתארים את הרינונים בקרב היהודים שמרדכי אשם בגזירת  הוד  ֲאֶשר הוא יְׁ

ַכי ָיַדע ֶאת ָכל ֲאֶשר ַנֲעָשה. הוא הפגין עזות ב דֳּ כדי המן, בעוררו את זעמו. אך ָמרְׁ

קדושה זו לא לבוא לסעודת אחשורוש. עזות  בעזותלהרחיקנו מן הגוים. מרדכי קרא 

 פולחת את ערפילי הגלות, ונחוצה ביותר בהתפתחות הנוער וחינוכם הטהור.

. לשתפם בסיפורי מסירות נפש לאורך יש לעורר אצל בנינו הצעירים ַףְטִריֹוִטיות

ַתֲחֶוה בלשון עתיד, כי תכונה שְׁ א י  ל  ַרע וְׁ כְׁ א י   הגלות. העזות עמדה לאבותינו ולנו. ל 

 דור ודור. עלינו להנחיל את השלהבת!זו מלווה אותנו בכל 

כי חסידים הם עזי פנים. נענה  רבינו החידושי הרי"ם זי"עמסופר כי התלוננו בפני 

ואמר, "אמנם כן הוא. הגמרא אומרת שהציץ היה מכפר על עזות פנים. ואיך נכפר 

. עזות פנים נגדיתפנים בימינו, לאחר שחרב ביהמ"ק? אלא, העצה היא -על עזות

יל, ומימות שלמה ועד עכשיו הזקין שלמה ה ס  ן וכְׁ מלך הרי קרא ליצר הרע ֶמֶלךְׁ ָזק 
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עוד יותר, הוא כבר 'זקן מופלג'. יש הסבורים שצריך לחלוק לו כבוד ולהתחשב 

פנים הם ומתחצפים כלפי זקן זה. עזות זו, עזות דקדושה, -בדעתו, אבל החסידים עזי

 מתקנת את עזות הפנים כפשוטה". 

 בודת הקודש!  בהצלחה בע

 חבר -מרצה  -מנהל  -מחנך , יחיאל מיכל מונדרוביץ'

 123ymm@gmail.com לתגובות:
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 חידות במגילת אסתר

שאלות לחידודא במגילת  –חדוותא דמגילתא

מח"ס לקוטי  - אסתר / הרב בנימין צבי יהודה לוי

 רש"י וליל משוררים על הגש"פ

 שאלות במגילת אסתר

 למי ניתן רמז ישועה והיכן? .א

 פור" בלשון ארמי?איך נקרא "סי .ב

 למי התגלה "בעל החלום"? .ג

היכן הוזכרה )ברש"י( הברכה שנתברך אברהם "וספור הכוכבים.. כה יהיה  .ד

 זרעך"?

 (?2מי דיבר עם מי ע"י שליח ) .ה

 כמה בע"ח הוזכרו במגילה )במפורש(? .ו

 איזה ריקוד הוזכר ברש"י על המגילה? .ז

 היכן הוזכר "שחוק"? .ח

 ים בזמן הנס לבין תקנת חז"ל לדורות?איזה שינוי יש בין מה שעשו היהוד .ט

 מדוע והיכן נענש דניאל? .י

 היכן הוזכר "לבוש" שאינו עשוי מבד? .יא

 באיזה לשון השתמש המן פעמיים )לשני מטרות שונות( ואסתר פעם אחת? .יב

 היכן הוזכרה "רפואה" )ברש"י( ? .יג

 

 (לפרשת תצוה , אחרי החידותהשבוע)תשובות מתפרסמות 
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 סיפור

 סיפור ויצירה

 עמוספורים של 

מרדכי, איש נדל"ן מצליח, הרים את מבטו מן השולחן העמוס שלפניו. קולות 

החלון בצהלה, נוגעים עד לבו ו...צובטים את הצביטה המוכרת  הפורים העולים מן

 כל כך. 

 תמיד זה 'תופס' אותו לקראת כל חג.

בצעירותו, בישיבה ואחר כך, היו סביבו את האנשים שהרתיחו את מה שכתוב 

בספרים הקדושים והפכו את הדברים ל'מצב' חי וקיים. הסביבה הובערה ולא היה 

ות חלק ממנה. לא העלה אז בדעתו לפשפש בתוכו, צריך לעשות הרבה כדי להי

לבדוק עד כמה הוא באמת מחובר אל מה שנעשה מסביב, כי מדעתו ובעל כרחו 

 נעשה לעצם מעצמיה של אותה מדורה רוחנית בוערת וסוערת. 

גם לימים, כשכבר היה בעל בעמיו וראש משפחה, עוד לחשו בו שיירי הגחלים 

ש סביבו מציאות של חג כדי להתמזג בה, או לחילופין וגרמו לו לחפ –מימי הנעורים 

ליצור אותה בכוחות עצמו. ניסה עד היכן שידו מגעת לנשב בביתו ובנפשו את 

הרוח הנדרשת, המתאימה, זו שכתובה ואמורה להיות. לא היה לו די בחג 'מעשי' 

י בלבד. כהלכתו, ככל משפטו וחוקתו. השתוקק והצליח לעורר גם איזה חיבור פנימ

 אל הנעשה.

אלא שהשנים עושות את שלהן והוא התבגר דיו כדי להתאכזב ולהבחין 

שהמשימה הזאת, גם אם מסתיימת בהצלחה, אינה באה מבפנים. כלומר, לא היה 

בוחר בה, אילו היה הדבר בידו. מבחינתו מעדיף להמשיך את השגרה, בלעדי כל 

הכנעה, ובאמונה שכל הענין. אחר בקשת מחילה מכבוד כל הכתובים, בקידה וב

 יודה ויאמר בינו לבין עצמו: החג עלי למשא. –דבריהם אמת וצדק 
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 למעשה, גם שבת קודש.

יש משהו בטוח ומוכר בשגרה, עם כל העומס שבה. מקומו שמור לו בה, מוכן 

וידוע. גם המצוות היומיות הקבועות, לרבות התפילות ושיעור התורה והשאר, 

עם עליותיהן  –טב בתנועה השגרתית והמוכרת מסודרות כולן ומשולבות הי

 ומורדותיהן. 

אבל בשבת כבר מרגיש נתבע אל משהו שאין בו כדי לספק, וממילא נהדף הימנה. 

"השבת אמורה להיראות אחרת", קולו של משגיח, של רבי, של הספרים הקדושים, 

נותר של רצונות טובים מאז ולתמיד. משתדל לעשות את הנדרש, אבל עיקר מסוים 

 חסר וחללו מנקר. 

משהו שיבוא מתוך המציאות הפנימית שתרגיש חסרה בלעדי השבת, תרצה 

באמת את השבת, ותתמלא על ידי השבת. איזו הבנה שתנבוט מהמציאות 

האמיתית של החיים, שהנני זקוק לשבת קודש. לא רק מקיים את הלכותיה ונוהג 

ה ולובש את לבושיה ומנעים את מנהגיה וסועד את סעודותיה ומזמר את זמירותי

 את אמרותיה למהדרין מן המהדרין.

ומרדכי מספיק אמיתי להודות על שרחוק עדיין מלהיות זקוק. ימות החול, אויר 

וכאמור,  –לנשימתו. המשרד, הטרדות, אנשי הקשר, האתגרים, הפרנסה, העסקים 

גרה, הם לו החיים. המעצור המבורך שבאוטוסטרדת הש –גם המצוות הקבועות 

 אינו משאת נפשו.   

כי כאן הוא אמור לפגוש את עצמו, את עצמיותו של מרדכי, את גרעין היולי שלו 

וכמה קשה החרדה לגלות כי בלעדי כל זה אין בו  –כשהוא נטול ביזנס ושגרה  –

 מאומה. משהו שם טרם נבנה.

ים על התוהו הזה יעטה את בגדי השבת ויצא אל תפילותיה וסעודותיה בהארת פנ

ומשיסיים ללוות את המלכה, בהידור ובזמר, ישמח להפעיל את הפלאפון  –

 והמחשב ולגרש את השממה הפנימית בקולות של חיים.  
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מן המעניין הוא, שהשבת עצמה מענגת אותו. בהיותו בה, טוב לו. התרחשויותיה 

טרם  –הנעימות והמעשיות, מעדנים לרוחו. אבל לא ימלט מלחוש בכל שבוע מחדש 

 -את קושי הניתוק והמעבר אליה. את המציאות לאמיתה  –ואה ואחר צאתה ב

 שבשגרת החולין חש בטוח יותר, מוגן יותר, פעיל יותר, ממוצה ובא לידי ביטוי. 

הנה כי כן, זו ההרגשה המלווה אותו בבדיקת חמץ, עם חמיצות בלב שאינה 

הסדר. עם זה בא  מתבערת בערבי פסחים ונותרת לשכון כבוד תחת 'קיטל' של ליל

אב. זה השושבין -אל ספירת העומר וחג של קבלת התורה, אל אבלות של תמוז

הפנימי שילווה אותו אל האלול והתשרי. ישמע קול שופר, ישוב בתשובה באמת, 

יחיה את החג בהתרוממות רוח, ישב בסוכה וינענע מינים, ירקוד עם התורה, יעלה 

אמת פנימית מטרידה, שאינה מרפה לאורך כל אבל לא יפרד מאיזו  –נרות בחנוכיה 

 מעגלי השנה: אבן נגולה מלבך, מרדכי, בצאת החג והשבת. 

ואילו  –השגרה מקבלת אותך אליה בזרועות פתוחות וידידותיות, כאן תחוש בבית 

השבת והמועד פותחים לפניך דלת, ותו לא, ואתה מתקרב אל המפתן בהססנות.  

כנס רק אתה בגפך, ומן החלל מקדם אותך פסוק של מותיר בחוץ את כל אשר לך, נ

 בראשית "ויקרא ה' אלוקים אל האדם ויאמר לו אייכה". 

אייכה, מרדכי. היכן אתה בשבת, ביום טוב. מי אתה בכלל. אתה מרדכי איש 

מצליח, רב קשרים ונכבד, אהוב אנשים וברוך כשרון, יהודי נאמן לה' ולתורתו, מה 

 ג. אייכה. קורה איתך בהגיע שבת וח

ומתוכך יצוף אז המענה הנכלם: "את קולך שמעתי בגן ואירא כי עירום אנוכי 

 ואיחבא".

לרגעים יתנער: מה לך 'חופר'. ושמא תרופה קטנה תיטיב עם חולאי הנפש ותענה 

על כל התהיות. מה רצונך, להרגיש ילד או בחור ואברך?! הגעת לבגרות מבורכת, 

ָער שיבת ה. אבל משהו במרדכי אינו מרפה. אינו ממהר קבל גם את קמטיה וש 

 לשלוף עצות וספרים, שבקי בהם היטב. 
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הפורים שבחוץ גואה אל המשרד פנימה: ילדים מחופשים בדרכם מן המסיבות, 

שירי הפורים בוקעים מרכבי ההתרמה, המולה של חג המתקרב ובא. פורים הוא 

לפורים יש אמירה אישית לכל היהודים, לא רק לצעירים, לחסידים ואנשי מעשה. 

 ומרדכי עדיין ממתין לה. –גם לו, במקום שהוא עומד 

* * * 

 ר...—מחה, וששון ויק-ש-יתה אור'ה, ו-ה-ה-...ה

עמוס המנקה, מקיש פעמיים ונכנס, עם עגלת שואב האבק, הדלי והמטליות. 

מסלסל קולו עם זמרת ערב החג המהדהדת מן הרחוב. גם קומת משרדים מרובדת 

שהפך להיות חלק  –ים, זקוקה לנקיון. גם אנשי עסקים הדורים זקוקים לעמוס שטיח

 מן האווירה במקום.

  - - -ליהודים, ליהודים 

צהריים טובים, מרדכי. אוח, מה זה פה, מחילה כבודו, איפה חיוך של פורים, 

 מרדכי, תראה מה בחוץ, כבר שמח ברחובות. פורים בא.

 ""תגיד, עמוס, מה תעשה בפורים?

תעשה מה שכל עם ישראל תעשה: מגילה, אביונים, משלוחי מנות, סעודות, 

 שמחה, יין. 

"שמחה על מה, עמוס. היום שמחה על שניקית קומה, אתמול שמחה על קיבלת 

 משכורת, על למדת משניות מהרב, על ברית מילה לנכד, מה שמחה בפורים". 

אני בפורים, אני עמוס בלי "על שאני יהודי, מרדכי". עמוס מתכופף ומשפשף: "כש

שואב, בלי משכורת, שמח בלי סיבה, מה שאלות אלה, רבי מרדכי. עמוס יהודי וזו 

 שמחה".

"אבל אתה יודע", מרדכי מרגיש אווילי אך אינו מרפה, "פורים יום גדול, לא סתם, 

צריך לנצל בו כל רגע... יש כאלה, שבפורים דרגתם גבוהה... מחכים לפורים כל 
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שמח להם בלב בפורים, טהור להם הלב בפורים. פורים לא רק 'בימים  השנה...

 ההם' אלא 'בזמן הזה'. מי שלא שם, איך ישמח".   

שואב האבק מיילל, שואף זוהמה נדבקת, משטחים נעשים נקיים: "לא יודע, גם 

אתה, שואל היום שאלות. מי שכן שם, מי שלא שם. שלא יהיה גאוה נפוח כמו המן 

 שם וגם הוא שמח. לא מספיק לך אתה יהודי? לא מספיק, מרדכי?"אז גם הוא 

ריח רענן מילא  -סיים להבריק את החלון, קיפל את המטלית, הסיט את הווילון 

 את החדר:

    - - -כי הגיד להם אשר הוא יהודי 

 

* 

בלי כל הקביים  -ד ומפחיד להגיע לשם, אל הריק והשומם שבפנים מרעינכון. 

בד שם ושקט. מוכרחים להתערטל ולהתקלף מהכל, כדי להגיע כי ל -והתמיכה 

 וזה לא קל.  –פנימה 

 אבל שם, דווקא שם, נביטת אורו של יום. של שבת, של חג. שם נועד אלי קול ה'. 

  gmail.com@4060989להצטרפות: 
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 קופלמן זאב הרב/  אור מאורי

 הדברי שמואל מסלונים

גצי אש וזיקוקין דנורא ממסכת החיים היוקדת באהבת  –"הסנה בוער ואיננו אוכל" 

עמו ישראל, אשר יצאו מתחת פטישו של מרנא הרה"ק רבי שמואל הבורא ו

מסלונימא בעל ה"דברי שמואל", שכל ימיו אשר חיה נאכל היה בלבת נפשו, אשר 

 יומם ולילה לא שבתה

 אקדמות מילין

בבואנו להעביר לפני הקורא בסך תמונות זהרוריות מחייו הקדושים של מרנא 

ל ה"דברי שמואל", אזי מזדקרת לנגד עיננו הרה"ק רבי שמואל וינברג מסלונים בע

אחד מרבותיו  –כמו מאליה מימרתו הפלאית של בעל ה"דברי חיים" מצאנז אודותיו 

מימרא  –שהטביעו עליו בשנות אברכותו חותם שרישומו ניכר עד זקנה ושיבה 

שהייתה מרגליה בפומיה דמרן הרמ"ח: "זה חמש מאות שנים שלא ירדה נשמה 

 א".שכזו להאי עלמ

אין אתנו יודע עד מה בפירושם של דברי הרה"ק מצאנז הארוך בדורו, שהכול חלו 

כמבכירה בנוגעם במזוזת דלתו וחרדו למוצא פיו הקדוש שכל היוצא ממנו יעשה, 

מה אמת מידה שמימית, בכדי למדוד על -ברם אעפ"כ, הריהם מעניקים לנו במידת

מהותה מהתארים והשבחים ידה את גדלותו של אותו צדיק וקדוש, החורגת ב

המקובלים, והמשתייכת באופייה למעין סוג הגדלות של ראשונים כמלאכים בדורות 

קדומים יותר בחסידות, בהם הופיעה רוח הקודש גלויה בבית מדרשם של שמשותיה, 

 כשכל מתאבקי עפר רגליהם ויוצקי מימיהם ראו עין בעין כי: "יש אלוקים בישראל".

שאפי' לגבי נביאים תקף הכלל: "שאין שני נביאים  מאחר שחז"ל למדונו,

מתנבאים בסגנון אחד", ננסה אפוא למקד את אלומת האור, לגוון הייחודי של דרך 

עבודתו, ודרגותיו הגבוהות בשני עניינים רמים ונעלים העומדים ברומו של עולם, 

 הלא המה "אהבת ה'", "ואהבת ישראל", עליהם הציב דגש מיוחד, ובהם נאכל



 

 קלחעמ'  -אספקלריא 

 

 

בלבת נפשו כל ימיו, כשהלב הגדול היה קטן מהכיל את כל אוקיינוס רגשות הקודש, 

 באהבת הבורא ועמו ישראל, אשר גאו בקרבו עד לבלי הכיל.

דרגותיו באהבת ה' שגבו וגבהו למעלה מהשגותינו הדלות, ברם, כפי הנראה לעיני 

של הרמב"ם של  בשר, רבינו גילם בעצם הווייתו בזעיר אנפין, את תיאורו הציורי

אוהב ה' אמתי על פי דרישותיו הגבוהות של הנשר הגדול, שהוא כ"חולה חולי 

האהבה" לבוראו, כעין החיזיון הזה התרחש אצל רבינו בשעות של דבקות, שהיה זה 

כהגדרת בנו רבי אברהם בספרו המספיק לעובדי ה' על אוהב השבת: "וקולות 

לא ישמעם, ועיניו נופלות על חזיונות של מתדפקים על אוזנו והוא דבוק בשרעפיו ו

 ממש וכמו טחו מראותם".

הגיעו הדברים עד בכדי, שחסידיו הגדולים ותלמידיו הנאמנים, אף לאחר חלוף 

יותר מיובל שנים מפטירתו, מידי דברם והוגם בשמו ובזכרו בנוח עליהם הרוח, היו 

לאותם מחזות ההוד  פניהם מאדימות ועיניהם זולגות ללא הפוגה, דמעות געגועים

ששפר חלקם לראות אצל רבם הקדוש, כשאף לאחר שעבר העולם חליפות ותמורות 

כה מרובות במלחמת העולם השנייה ועוד מאורעות הרי גורל, נשארו הדברים 

חקוקים כחותם על לוח ליבם וחמים כביום הלקחם, כשאף שיני הזמן שכוחם יפה 

האישית שלו, לא נעצו בזיכרונות  להשכיח מהאדם חלקים גדולים מההיסטוריה

מהרבי את כוח השכחה, כשחסידיו הנאמנים של רבינו זכרו את המעמדות הנשגבים 

 לפרטי פרטים עד לפרטים הקטנים ביותר, באופן שלא יאומן כי יסופר.

עוצמת התקשרותם היוקדת של תלמידיו ברבינו אשר הייתה למופת והפליאה את 

לא רק מפאת שהרבי רומם את חסידיו לפסגות, והם כל הבאים עימם במגע, הייתה 

חוו יחד עמו את החוויות הנשמתיות, ובידוע, שחוויות גורליות בחיים כל אדם זוכר 

ולו האדם שכוח זיכרונו דל ביותר, אלא יותר שעקב מידת ה"אהבת ישראל" 

המופלאה של הרבי, נפשו של הרבי הייתה קשורה בנפשות חסידיו וכל מי שאך דרך 

ל מפתנו בעבותות אהבה בל ינתקו, ובשל כך כל מה שקשור לרבי נשא אופי מתוק ע

וערב עד למאוד, וחזקה על מתיקות ברמה כה גבוהה, שתיחקק בנפש לאורך ימים 

 ושנים עד זקנה ושיבה טובה.
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כיום לאחר מאה ואחד שנה מפטירתו, כשכל בני הדור ההוא ספו תמו ולא נותר 

חד שהכירו ויצק מים על ידיו, וכל חיותינו היא אך בזכות בידינו לרפואה ולו אדם א

סיפורי הזקנים בחכמה ובמניין שעדיין זכו לשמוע מהרבי ה'ברכת אברהם' והרב 

קסטל תיאורי הוד אודותיו, הרי שמן הראוי לנסות לפחות לתאר בעט סופרים את 

כציפורן הדברים ולציירם באופן מוחשי, בכדי שיוכלו להיחקק בלבבות, ולהיחרט 

 שמיר בחביוני הנפשות.

תקוותינו איתנה, שהדברים הבאים שיכתבו אודות רבינו יאירו לבבות מבקשי ה', 

ויפיחו את הגחלים העוממות הטמונות ברמץ הלב, עד שתהא השלהבת עולה 

 ה, לטוב לנו כל הימים.-מאליה ברשפי אש שלהבת י

*** 

מחתם של החסידים הרקיעה היה זה ביום חתונת אחד מנכדי רבינו בלובלין. ש

שחקים והעניינים לכאורה התנהלו כתקנם, עד שבבת אחת ללא כל הודעה 

מוקדמת נישא הרבי על כנפי רוחו ברצינות מאוימת, הגיעו הדברים עד בכדי 

 שאיבד כל פתיל קשר עם העולם החיצון.

ת המקורבים ומרן בעל ה'ברכת אברהם' היו אובדי עצות לחלוטין, הרבי זקוק ללכ

לחופה לסדר קידושין ולנהל את כל מערך העניינים והנה לפתע הריהו שוקע כליל 

בשרעפי קודש של דבקות עילאית ומתנתק כליל מכל הסובב, עד שפרח מזיכרונו 

לגמרי שכעת הריהו מחתן נכד והציבור עומד וממתין בקוצר רוח לבואו, אשר 

כידוע נפתחים צינורות ישמש כיריית הפתיחה של השמחה הגדולה ביה מלכא, בה 

 השפע ומבליחים אורות עליונים.

זו לא הייתה הפעם הראשונה ואף לא הפעם האחרונה בה נצפה הרבי הקדוש 

אחד ממנהיגי הכלל שרגליו נטועות כבמסמרות בעולם המעשה, כשהוא נכנס 

לפרדס הדבקות ומשביע בצחצחות נפשו, כמו באותו ליל חנוכה מאוים בו באמצע 

י נועם המריא הרבי לשמי רום עד כי נתחלק זקנו להרבה קבוצות, ויהי אמירת ויה

 המקום לחרדת אלוקים.



 

 קמעמ'  -אספקלריא 

 

 

אף ארע פעם בליל בדיקת חמץ ששקע הרבי בדבקות מאוימת לזמן ממושך, 

ולאחר מכן פתח את עיניו ואמר בסערת נפש עצומה: "באותיות הקטנות כתובים 

חמץ וביעור כוחות הרע הנמשלים  עניינים גבוהים ביותר על שגב העניין של בדיקת

לשאור שבעיסה, ברם, דוד המלך כותב בתהילים "כי טוב חסדיך מחיים שפתי 

ישבחוך", הוי אומר, שהחסד של הקב"ה כשניתנה לנו הזכות של שפתי ישבחוך 

אפי' בשעה שהשפתיים של האדם משבחים את הקב"ה וליבו בל עמו, הוא חסד 

כמימרא לאחר שכילה את דבריו קרנו גווילי פניו יותר גדול ממתנת החיים", רגע 

משמחה, עד שכדברי הברכת אברהם שהיה נוכח באותו מעמד נדמה היה שאף 

הכובע רוקד מאושר, על אותה מתנה טובה של הקב"ה שנתן לנו ברוב רחמיו רשות 

לשבחו ולהללו, כמימרת רבינו: "צהלה ורינה לזכר מלכותו", שיהודי בכל מצב 

 אפוא להתמלא בחדווה וגיל על שהוא נזכר לעיתים ממלכותו יתברך.     שהוא צריך 

או כבאותו ליל הסדר שחל לאחר אותו תענית אסתר בו נתעלף עקב כאבים עזים 

ברגליו, ובהיכנסו לליל הסדר נשען על כתלי החדר מחמת רוב חולשתו, ויהי בהגיעו 

להביא  –ימי חייך"  לאמצע ההגדה התגבר הצדיק כארי ויקרא בקול מרעיד: "כל

לימות המשיח, ולכאורה יש להבין מדוע הרי מצפים אנו בקוצר רוח לביאת המשיח 

כל זה בכדי שיאיר לנו אור האלוקות, ואם כעת אנו משיגים זאת הרי שכעת אנו 

בבחינת ימות המשיח. הרגשת שובע זו מהתענגות על ה' הייתה מעין מה שתמה 

ון תאיר", כלום בשל מה זקוקים אנו לאור חדש הרה"ק מקוברין: "אור חדש על צי

 שיאיר על ציון ומה רע לנו להסתפק באור החסידות של רבותי הקדושים.  

שלא כאותם פעמים, לבשה כעת הדבקות אופי לוהט יותר והייתה יחד עם כל 

החושים, כשכל רמ"ח האיברים ושס"ה הגידים טבלו ללא שיור בעולמות גבוהים 

למים שם שוררת הבחינה של: "עוז וחדווה במקומו", כך שבאופן ורמים טמירים ונע

טבעי ננעצו המבטים לכיוונו של ר' אברמ'ל אחינו של הרבי, מי שלימים נתפרסם 

כבעל ה'ברכת אברהם', שאם כי שבאותם ימים היה הוא עדיין אברך צעיר לימים, 

שיעור קומה אך כבר בימים ההם נודע בשערים המצוינים בחסידות כעובד ה' בעל 
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ואיש סודו של הרבי, חכימא דיהודאי ובעל תושייה, כך שניתן היה לסמוך עליו 

 בשופי שיציל את המצב בחכמתו.

לאחר הסתודדות קלה עם רבי משה מידנר הוחלט, כי ה'ברכת אברהם' יתחיל 

לעטות על רבינו כדרכו את בגדיו העליונים, כך שניתן להניח בפשטות שתוך כדי כך 

 בינו מהעולם הטמיר והזוהר בו שקועים רעיוניו ויחזור לעולמינו.יתעורר ר

ה'ברכת אברהם' ניגש בדחילו ורחימו למשימה הכבירה שהוטלה על שכמו 

שכמותה לא הורגל מימיו, הוא הלביש את רבינו באיטיות סבלנית את מעילו 

ם העליון חגרו באבנט, וסערת הנפש לא נחה ולא שקטה, רבינו נותר לשוטט באות

ספירות בהם היה שרוי, והחל לפזם שוב ושוב בקול רווי ערגה וכיסופין יוקדים את 

השיר החסידי הקלאסי: "ווען איך וואלט געאהט כוח וואלט איך געלאפן אין די גאסן 

", כשהשבת לפי השקפתו היא לזאון איך האט געשריגן הויעך שבת היום לה'

מי שבא לשם כשהוא רעב ככלב  כאכסניה נאה ונקיה בה ינוחו יגעי כוח, כשכל

ועייף מטורח הדרך יוצא משם כשהוא שבע ומדושן עונג, נפשו החליפה כוחות 

וקיבלה את הצידה לדרך הרוחנית לה היא זקוקה כדי לעבור בשלום את השבוע 

הבא לטובה, וכאדם עייף ויגע שכל עצמותיו רועדות מקור כעלה נידף יושב למול 

פשר לו שלא להתפעם מגודל טובו ורוב חסדו של בעל תנור מוסק היטב הרי שאי א

האכסניה, ולקרוא בקול בשבחו ובשבח האכסניה המתוקנת בה מצא מנוח לכף 

 רגלו.

כאן לא עצר רבי משה מידנר בעד עצמו ויתמה בקול: "אינני מבין, מה הוא רוצה 

ו הלא כוח יש לו והוא אכן עומד וצועק מנהמת ליבו שבת היום לה'", כך התמשכ

הדברים בהולכם בחוצות העיר, כשעוברים ושבים עמדו ותמהו על המחזה הפלאי 

כמותו לא ראו מימיהם, כיצד הולך לו הצדיק לחתונת נכדו, ותחת לגיל ולשיש 

בשמחת יום כלולותיו של אחד מיוצאי חלציו, כל הווייתו זועקת: "שבת היום לה'", 

הדין והלך לסדר קידושין חלפה לה שעה ארוכה עד שאט אט שב הצדיק לעלמא 

 בחופת נכדו בעזרתו של המקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין.

                                                
 .."שבת היום לה'!". –אילו היה לי כוח הייתי יוצא לרחובות והייתי צועק "שבת!"  לז
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*** 

כשתמצי לומר, כאלו היו חייו של ה'דברי שמואל', חיים שתוכם רצוף אהבה 

הלא המה המלך והמטרוניתא קדישא  –לבורא כל עולמים וכלתו שבת מלכתא 

המובהק רבי משה קלירס רבה של מהמדרש, כפי שהעיד על השבת בהיכלו תלמידו 

טבריה, שבמחיצתו ניתן היה למשש את אור השבת בידיים כדבר שיש בו ממש, 

כשמשמעות הדברים היא, שהלא ברור אפוא לכל לב מבין, שאין השבת מצווה 

בעלמא וחלק מתרי"ג המצוות, אלא ישות רוחנית שניתן לצאת לקראתה ולקבל את 

השבת כדת וכראוי, כשנשמתו היתירה מאירה פניה, נמצא אפוא שאדם החי את 

את מסכי החומר וחופשת כל חדרי בטן, אזי אין השבת לדידו מצווה גרידא ואף לא 

אור בעלמא, כי אם שלנגד עיני רוחו ניצבת השבת בבגדי מלכות תכלת וחור, ואם 

הריהו צדיק בעל כוחות השפעה והנהגה, הריהו מטעים לכל באי בית מדרשו מאורו 

ז מגביהם מבקעת שפלותם לעבר גובהי מרומיו, והם אכן כממששים את אור הגנו

 השבת בידיים, עד כי לה יהמו ולא אדמו עדי תאיר אפלתם.

ככלל לא רק אצל רבינו אלא אף אצל שאר אישי המעלה בסלונים ניתן היה 

לממש את אור השבת בידיים, כשחידוש החסידות "וחי בהם" התגלה אצלם במלוא 

ו, עד שכפי שנמסר אצל רבי מוטקה לידר מאנשיו של היסוד העבודה וחמיו יופי הדר

של ה'ברכת אברהם' עליו העיד פעם הסבא קדישא כי הוא יהודי שלם בכל מהותו 

ללא שיור, כשאין אף אבר מגופו ניצוץ מנשמתו ופיסה מנפשו שאינם יהודים 

לא זו בלבד שאינו  במלוא עומקו רוחבו והיקפו של המושג, ניתן היה לראות, כיצד

דומה מאור פניו בשבת למאור פניו בימות החול, אלא שאף הקפוטה השבתית שלו 

האירה בנהירו עילאה וקרנה בשלל גוונים רוחני, עד שרבי שמחה בונים מאטווצק 

שעלה בערוב ימיו ארצה הצביע פעם על ה'ברכת אברהם' ואמר בהתרגשות רבה: 

את זיו פניו וקפוטתו בשבת שווה ללכת  "יש לאברך הזה שווער שבכדי לראות

 מרחק אלפי פרסאות". 

לא לחינם פסק רבי משה קלירס את פסוקו על השבת בהיכלו כולו אומר כבוד של 

רבינו, שאינה כדברים שבלב שאינן דברים, אלא כדברים שבלב הנקלטים אף 
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מת זה ב'חושי מישוש רוחניים', דבר חידוש שכמותו מצינו מגבילה בבחינת זה לעו

בחושך מצריים שהיה ניתן למישוש, שכן תחילת התקרבותו לרבינו הייתה בשבת 

עילאית אחת בה זכה לטעום מצפיחית דובשו ולהרוות את צימאון נשמתו במי 

הנהר היוצא מעדן להשקות את ישראל במי העדן השבתים, נהר אדיר ממדים אשר 

ילאית דבקה נפשו בנפש שילח יובליו בסלונים של מעלה, והחל מני אותו שבת ע

רבינו עד לאחת, והיה לאחד מראשי האריות שפארו את כותל המזרח הסלונימאי 

 שבעיר טבריה.

היה זה כאשר נסע רבי משה נסיעה לקרלין לרבו הפרנפוטער מצדיקי הדור 

המפורסמים, כששמע חמיו רבי יהודה לייב קסטלניץ מטובי אנשיו של הרבי בעל 

הרבי על דבר הנסיעה, ביקשו למסור איזה דבר סתר לרבינו היסוד העבודה זקנו של 

 ולאחר מכן להמשיך בדרכו קרלינה.

כאשר שהה רבי משה בצל הקודש, אזי ליבו נשבה בקסם, ויגמור בליבו להישאר 

אצל רבינו לשבת בכדי לבדוק במה דברים אמורים, סוף דבר באותה שבת גורלית 

 בליבו פה אשב כי אוויתיה. חלה מהפיכה רבתי בחייו הצעירים, ויאמר

רבינו כשראה כי הריהו חזק כצור חלמיש בהחלטתו, קראו אליו ואמר לו, כי 

מטעמי הגינות מאחר שמטרת הנסיעה המקורית הייתה להסתופף בצילו של הרבי 

 בקרלין, עליו לכה"פ להשים פעמיו לקרלין ולאחר מכן יבחר במה שליבו חפץ.

בי משה להיות חסיד סלונים לוהט בכל רמ"ח מיד לאחר שובו מקרלין המשיך ר

ושס"ה עד יומו האחרון, לימים כשנעשה לרבה של טבריה, היה לחלק מצעירי הצאן 

ובראשם ה'ברכת אברהם' כעין מנהיג בלתי רשמי ומורה דרך רוחני, ושמו מוזכר עד 

 עצם היום הזה בסלונים ברטט של 'אהבת הרוממות' והערצה בלתי מסויגת.

ם לפנים אף רבינו הראה לרבי משה אותות חיבה גלויים, בראותו בו כמים הפני

איש המעלה וכלי מחזיק ברכה אשר עדיו לגדולות, ואף מינהו לתפקיד הרם של 

מלמד לבנו הצעיר בעל הבית אברהם, תפקיד שכלל בין השאר אף נתינת הדרכה 

 פנימית לרבי של הדור הבא בראשית דרכו בחסידות.
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משה היה רבו של הבית אברהם בשליחותו של אביו, ופער של חרף העובדה שרבי 

עשרות שנים הפריד ביניהם דבר המקשה באופן טבעי אף על אנשים גדולים להיכנע 

למרות של רבי חדש, הרי שכאשר ביקר הבית אברהם בארץ הקודש בערוב ימיו של 

התבטל  רבי משה, כשעלה בידו להכיר בגדלותו של השרף הצעיר ולבוא בסודו, מיד

אליו בביטול גמור כעפרא דארעא, ובשעה שהרבי כדרכו בקודש העיר בחריפות 

לאנשים על הנהגתם, או אמר לקהל החסידים דברי מוסר וכיבושין, שם רבי משה 

את אוזנו כאפרכסת לבל יאבד אף הגה, וישב מכופף בהכנעה שבדרך ארץ כתלמיד 

שלים "וכבוד התורה היכן", השיב הנזוף לפני רבו, כשנשאל על ידי אחד מגאוני ירו

 בענוות חן, "ומה אעשה שאת מעט ה'יראת שמים' שיש לי אני שואב ממנו". 

הבית אברהם כשנדרש פעם לעניין אמר במליצה, "כלום מה אעשה שרבי משה 

לוקח את הדברים אישית וסבור שכל דברי מכוונים אליו" ועוד הוסיף להביע את 

גדול כוחו של אבא לקחת אדם בשיחה בת כמה  התפעלותו מגדלותו: "ראו כמה

 שעות ולשנותו מן הקצה אל הקצה".

השיחה המדוברת התרחשה באחת ההזדמנויות, בה גולל רבינו באוזני רבי משה 

טפח מהרגשותיו הנעלות בימים אשר יש בהם חפץ בהם הסתופף בצילם של 

ב בהילה נרם עלי רבותיו הקדושים בעל הדברי חיים מצאנז ורבי דוד משה מטושרקו

ראשו, ושיבר את אוזנו מהנעשה מאחורי הפרגוד. את מרבית השיחה המאלפת 

לקח עימו רבי משה מן הסתם אלי קבר, ואך מעט ממנה נשתמר בידינו על ידי 

הרה"ח רבי ישראל שמעון קסטלניץ, אשר רבי משה מצא לנכון לשתפו בחלק 

 מפרטי השיחה.

ה במנהרת הזמן, "עיני ראו ולא זר כיצד נכנס "כשהייתי בצאנז" הפליג הרבי אחור

הרבי לשולחנו הטהור אפוף יראה עילאה, כששיניו דא לדא נקשן מפחד ה' והדר 

גאונו, ולחייו דבקו זה לזה בחזקה עד שניטלה ממנו יכולת הדיבור. בלית ברירה אחז 

הרבי את לחייו בידו והחל מפרידם זה מזה, ורק לאחר מאמצים מרובים צלחה 

 שימה בידו ועלה בידו בדוחק לומר שלום עליכם".המ
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עוד הוסיף הרבי לספר לרבי משה הנדהם כהלום רעם, "באחת השבתות 

בטושרקוב ראיתי אצל הצדיק מחזות אלוקים של ממש שסמרוני למקומי 

בהתפעלות גוברת והולכת, אשר בקושי יכולתי שאתה מעוצם המחזה הנהדר 

מעמד שגיא ונורא הוד רב שאינו נמנה על עדת בקודש. היה נוכח יחד עמי באותו 

החסידים שראה את התפעלותי כי רבה ולא הבין על מה ולמה באה לי כזאת, ואני 

אומר לך, הוא לא ראה ואתה גם כן מן הסתם לא היית רואה אך אני זכיתי 

 לראות".

לא לחינם הביע רבינו את התפעמותו מאור השבת שהפציע אצל רבותיו, שכן גם 

ות אצלו היו מרוממות ונעלות באופן מיוחד, עד שכאמור ניתן היה לממש השבת

אותם בידיים, וכפי שמתאר היה ה'ברכת אברהם' בדמעות שליש כיצד פעם אחת 

נכנס הרבי לחדרו באמצע הטיש בסערת מוחין עצומה, כשניכר היה עליו בעליל 

התוססים  שגופו הקדוש מתקשה להוות כלי קיבול לעוצמת ההרגשים הנשמתיים

בקרבו ומעיין הקדושה המפכה בחביוני נשמתו, בהיותו מקורב ומאותם אלו דעיילי 

ללא בר עלה בידו לראות כיצד ניגש הרבי על אדן החלון ונתן פורקן לרגשותיו 

בדמות שיח אינטימי עם קונו, בו אמר: "מה אומר ומה אדבר, מודה אני לך רבונו 

לי, שהנם לגמרי שלא לפי ערכי של עולם על השבתות המאירות שהענקת 

 הפעוט..."

המאור ושמש כותב באחד המקומות, שאם צדיק אינו זוכר מה אמר בשיחתו זהו 

סימן שהוא היה שרוי אז בדבקות עצומה, ]שכשם שהשיכור במרבית המקרים אינו 

זוכר מאומה, כך גם כן הצדיק בשעת דבקות זכרונו מטושטש אינו זוכר לאחר מכן 

י שמצינו בנביאים שהם היו מתנבאים בשכיבה בביטול כל החושים, מה אמר, וכפ

שכדברי בעל הדרשות הר"ן, "אי אפשר לו לאדם להיות איש ומלאך בבת אחת", 

 וגם הצדיק בשעת דבקות הוא כביכול לא הוא. ז.ק.[. 

אמרו עליו על בעל המאור עיניים, שספרו נכתב רק מרשימות מטושטשות ומדברי 

זכר בדיוק, שכן השכחה אצל הצדיק מעידה כאלף עדים על התורה אותם לא 
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ששכינה הייתה מדברת מתוך גרונו בעת אמירת התורה, ובשל כך קשה היה לו 

 לזכור בדיוק מה אמר. 

כחזיון הזה התרחש אצל רבינו וכלשונו הזהב של ה'ברכת אברהם' בהקדמתו 

ברת מתוך גרונו ממש, לספר 'דברי שמואל': "והכול ראו אז עין בעין איך שכינה מד

כמעיין המתגבר ומלהיב לבבות ישראל לאביהם שבשמים, כי ברוב הפעמים הייתה 

 מחשבתו כל כך קשורה בקודש על שלא הרגיש כמעט בפרטי הדברים".

פעם שאל רבינו את הגבאי ר' ישראל זלמן "מה אמרתי בשבת", "אמרתם" ענה 

ת ה' בעמל ויגיעה, ולאחר מאה הגבאי, "שיהודי יכול במשך שמונים שנה לעבוד א

ועשרים כשיבוא לדרוש את שכרו יגידו לו בשמים 'לך וקח את שכרך ממי שעבדת 

 למענו', שמה הרבי והשתומם, 'אזוי איך האב געזקאט', השתהה.

אף הוא היה אומר "הצנע לכת עם אלוקיך", מה שיהודי עושה בהצנע לכת עולה 

 פרסום מי יודע מה יעשה בהם. לקב"ה לריח ניחוח, אך מצוות שנעשות ב

מלבד רשפי האש שלוו לשיחות הקודש אף התברכו המה בכוח השפעה רבתי, 

וכפי שעד עצם היום הזה הספר 'דברי שמואל' מקובל בתפוצות ישראל ואינו יורד 

משולחנם של אלפי אנשים לאו דווקא מחסידי סלונים, אשר מוצאים בו את איוותה 

ביהם שבשמים, כשהספר מאיר את שבתותיהם ומעניק נפשם ומתקרבים על ידו לא

 להם טעם חדש בחסידות.

באותו עניין מספר היה הברכת אברהם בהתעוררות, כיצד פעם התעורר רבינו 

לערוך חושבים מדוע אין לשיחותיו השפעה כשם שהיו לשיחות זקנו היסוד 

החול והוא העבודה, לבסוף בא למסקנה, שהסבא היה נוהג לערוך טישים גם בימות 

לעומת זאת עושה טישים רק בשבת, ולאחר מכן בימות החול האפורים בטלה 

 השפעת השיחות והייתה כלא הייתה.

ממחשבה למעשה, באחד מימי אלול ערך רבינו טיש בו בין השאר אמר 

בהתעוררות, "יהודי צריך לומר לעצמו "לך אדוני המלך אני וכל אשר לי"" שיחה זו 
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ים, עד שאף בשעת ההקפות כחודש לאחר מכן היה ניתן כה השפיעה על החסיד

 לשמוע כיצד שפתותיהם מרחשות: "לך אדוני המלך אני וכל אשר לי".     

ביחוד העלה על נס הרב קסטל את תפילת נשמת בבית מדרשו, שהייתה לעילא 

ולעילא מכל ברכתא ושירתא, כאשר כדרכם של רבותינו הקדמונים ניגש היה הרבי 

עצמו לעמוד בתפילת שחרית, ויהי בהגיעו לתפילת נשמת תכפו עליו בכבודו וב

רגשותיו ובקטעים הקרובים לליבו כמו 'עד הנה עזרונו רחמיך', היה מטה את ראשו 

לאחור, כששני עיניו צינורות הנשמה נעשים כשני מעיינות של דמע, "אוי טאטע 

בשעה של 'כי גאה גאה' זיסער" קרא הרבי בערגה, 'עד הנה עזרונו רחמיך'", היה זה 

שכדבריו, הרגשות גואים מעל הלב ומציפים אותו עד כלות, והאדם מרגיש בבירור 

שאף: "אילו היה פינו מלא שירה כים ולשונינו רינה כהמון גליו, שפתותינו שבח 

כמרחבי רקיע, ועיננו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרושות כנשרי שמים ורגלינו 

 חנו מספיקים ואין אנחנו מפסיקין להודות לך ה' אלוקינו".קלות כאיילות, אין אנ

אחד החסידים רבי הערש בוימל תחילת התקרבותו לחסידות סלונים הייתה, 

כאשר התגורר בטבריה ונסע נסיעה מיוחדת לסלונים בכדי לתהות על קנקנו של 

רבם הנערץ של חבריו חסידי סלונים מטבריה, אשר אינם גומרים את ההלל על 

 ותו של רבם, ולבדוק הצדקו דבריהם או לא.גדל

באמצע תפילת נשמת כאשר ביטא רבינו במתיקות דובשנית שאין עלי עפר משלה 

את המילים: "וכל עין לך תצפה", חש ר' הערש לפתע, כיצד המילים הנדושות 

אותם נוהג הוא לומר מידי שבת בשבתו ללא תשומת לב מספקת קורמות עור 

וכמו רואה הוא לעיני רוחו כיצד הבריאה כולה בכל קומתה וגידים לנגד עיניו, 

כוספת עורגת וכמהה לבוראה, ומצטרפת לכדי סיפוניה אחת אדירה של שירה לקל 

חי, ופתאום נתעוררה בו תאווה אדירה להצטרף גם הוא לפרק השירה המיוחד של 

 הבריאה כולה מהגלגל העליון ועד ביצת הנמלה, ששרה במתיקות שכזו את שיר

השבת אשר התנגן בכינור שבליבו של הצדיק, ומיני אותו יום בו זכה לראשונה 

בחייו להרגיש כיצד וכל עין לך תצפה כפשוטו, לא רק את פירוש המילות אלא גם 

 לראות זאת בפועל, נעשה חסיד מושבע עד לזיבולא בתרייתא.
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של רבינו, ניתן אולי להטעים את הדברים לחיך, לאור דברי השם משמואל בן דורו 

אשר ביאר כמין חומר את דברי המדרש שהשבת היא חותם הבריאה, שכן בימות 

החול בהם לא מתגלית אחדותו יתברך בבריאה אזי הבריאה נחשבת כאוסף של 

אינספור פרטים בעלמא, ורק בשבת נמשך שפע אלוקי המסייע לבריאה להכיר את 

אוסף פרטים למכלול של קונה ואז נעשה שלב ה'מלאכת בפטיש' בה היא נהפכת מ

קומה אחת אחידה מסודרת במופתיות, ויתכן שזו הסיבה שישנו מזמור שיר ליום 

השבת, שהוא מעין אותו יום שכולו שבת בו תתגלה אחדותו יתברך בבריאה 

בשלמות ועתידים כל ישראל להיות נביאים, וממילא שכשכל הבריאה מאוחדת 

 כאחד.ישנו מזמור שיר הבוקע מכל הבריאה כולה 

אותו שיר קסום ורב השראה כוחו יפה בעיקר בליל שבת, בו כדברי רבי חיים אחי 

המהר"ל השפע האלוקי המושפע על נשמות ישראל מקורו ממקום בו הנבואה 

יוצאת, כשאיש איש לפי ערכו יכול להרגיש את מציאות ה', ובעת אמירת ויכולו 

לו פירושו בשבת כל הבריאה כדברי אדמו"ר שליט"א ע"פ דברי האור החיים, שויכו

כלה ומשתוקקת לבוראה לכל הבריאה שרה לבוראה במזמור שיר מיוחד, שהוא 

מעין אותו שיר ליום שכולו שבת, שכן השבת היא מעין עולם הבא, בו צדיקים 

 יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה.

בשם דוד הכהן,  ישנו מסמך אוטוביוגרפי אותנטי מיומנו של אדם ששנה ופירש

איש זה עבר גלגולים רבים בחייו ואינספור משברים וחיבוטי נפש, הוא התחיל את 

פרשת נדודיו בנוברדהוק אצל הסבא מנוברדהוק מאבות שיטת המוסר, והמשיך 

בו  –אצל רבינו בסלונים, עד שלבסוף הניסיונות הקשים והמרים של אותו דור 

רגל והאידאלים הכוזבים הללו קרצו ההשכלה והציונות עדיין לא פשטו את ה

 הכריעוהו, והוא נפל שדוד במערכה. –לרבים וטובים 

אותו שנה ופירשייני'ק מתאר בעט מתרפקת ולב הומה מגעגועים עזים לימים 

הטובים, לפרטי פרטים את מסכת לבטיו ותהפוכות חייו, בין השאר מתאר הוא את 

יהם של החסידים היו נתונים לשבת הווי השבת אצל חסידי סלונים, איך שכל מעיינ
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ונפשם הייתה קשורה לחמדת הימים בעבותות אהבה בל ינתקו, אהבה לוהטת 

 ככבשן שאין בנמצא בכל העולם כולו בדומה לה.

הלה מוסיף לתאר, כיצד בעת פרידתם כאשר היה ברור לשניהם שזו לכאורה 

נשמתו  שיחתם האחרונה, שכן הנער הולך לרעות בשדות זרים להרעיל את

בהשכלה ולסגור מאחוריו את כל הגשרים עם חסידות ויהדות, אמר לו רבינו: 

"אושר אינני יודע אם תמצא בחייך, אך בטוחני שאת מה שקבלת כאן לא תשכח 

לעולם" ואכן קוימו דבריו של רבינו והוא לא שכח את צורתה של השבת בסלונים, 

 אשר נצרבה בנשמתו ונחקקה בדמו.

של רבינו צעירים שעקב ניסיונות הזמן של עקבתא דמשיחא עליו  היו בין חסידיו

אמר אחד האמוראים 'ייתי ולא אחמינאי' היו ל"ע מעשנים סיגריות בשבת, אך כפי 

שסיפר רבינו לבעל ה'אמרי אמת' מגור, חלקם חזרו בזכותו בתשובה שלמה ואף 

 ידעו הלכות שבת בע"פ.

, אלא אף כל החגים והמועדים לא רק את השבתות הגביה רבינו לרום המעלה

הוארו על ידו. בייחוד הפליאו החסידים את הטיש של ערב יום כיפור שם הרקיע 

רבינו שחקים במיוחד, עד בכדי שפעם אחת כאשר הדבקות שברה שיאים ביקש 

הרבי לידע, האם החסידים מעוניינים גם הם לענות תשובה מספקת לשאלת חייו 

הקרבתי פעם משהוא בשבילו, ושאל בקול גדול:  "זה קלי", במה הוא קלי כלום

"האם כולכם מוכנים למסירות נפש באש ובמים", "כן" הייתה תשובתם הרועמת 

של החסידים אשר הרעידה את כותלי בית המדרש, יוצא מן הכלל היה רבי משה 

 מידנר שברוב חריפותו ובהיותו נושא חותם האמת הצרופה אמר, "אני אולי".

ו בערב יום כיפור חסיד כשנפשו בשאלתו, "כיצד נכנסים ליום אף פעם בא אלי

הקדוש, "גם אני שואל את אותה שאלה" השיב הרבי "והתשובה היא "מיט אידן אין 

אייענם מיט אידן אין איינעם", בתוך כדי דיבור הניח הרבי את ידו על שכמו של 

אידן אין  החסיד ונכנסו יחד לבית המדרש, המחשה חיה ומלבבת לתשובה, "מיט

 איינעם מיט אידן אין איינעם".
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*** 

מלבד אהבת השבת אף התברך רבינו במלוא חופניים באהבת ישראל בני זוגה, 

ואף עסק רבות בצרכי הכלל בראותו בכך מלאכת קודש של ממש, כשעובדה 

היסטורית ידועה היא המוזכרת לאו דווקא בכתבי סלונים, שרבינו היה מהמייסדים 

ל בפולין וליטא, כאשר ביקש לילך בעקבותיו של הרה"ק רבי של אגודת ישרא

יהושע מבעלזא שיסד בגאליציה את חברת 'מחזיקי הדת', והעמיד בראשה את רבי 

 שמעון סופר מקראקע בעל הכתב סופר. 

בתחילה הייתה ראשיתו של הרעיון הנשגב מצער, כשרבים וגם טובים שללו אותו 

אך לבסוף התגבשה אגודת ישראל לכדי תנועה  מכל וכל והעמידו אבני נגף בדרכו,

רוחנית רבת עוצמה, אשר כדברי הנתיבות שלום, כוח הרבים של חברי מועצת 

גדולי התורה העומדים בראשה החברים לעצה אחת מעניק להם עצמם את 

הסיעתא דשמיא הדרושה בכדי להבין את נפש הדור הפתלתלה, והנתונה לשינוים 

 ותמורות בכל רגע נתון.

לא כאן המקום להאריך בכל סדר ההשתלשלות ההיסטורית של הרעיון אשר 

הורתו ולידתו בקדושה, המניעים להתנגדות, ותשובותיהם של רבינו וחבריו, אך 

נזכיר בזאת אפיזודה מאלפת אודות רבינו הממחישה עד כמה גבהו דרכיו מדרכינו 

עשה להיות כדברי ומחשבותיו ממחשבותינו, וכיצד יכול היה לעשות את הבלתי י

הדרשות הר"ן "איש ומלאך בבת אחת", כשגם ההנהגה של איש היא למעשה עוד 

 סוג של הנהגה מלאכית בלבוש פשטני.

באחת הפעמים בהם נפגש רבינו עם הרבי הרש"ב לצורכי אגודת ישראל, שאף 

הוא היה ממקימי אגודת ישראל ושררה ביניהם הערצה הדדית מופלאה, שלח 

הריי"צ לשוחח עם רבינו בענייני הכלל, בדרכם ראו בית אכסניה  הרש"ב את בנו

 רבינו נכנס פנימה יחד עם מלווהו הצעיר לימים, והזמין בעבור שניהם כוס בירה.
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הריי"צ כמובן תמה לפשר העניין, אך רבינו לא הותיר לו זמן למחשבות, וביקש 

את כובעו העליון ממנו להביא לו את כובעו העליון לברכה, מיד כשהלביש רבינו 

 השתנה באחת סברו הניחוח ואת מקומו תפסה רצינות מאוימת.

"ראיתי עליו שינוי צורה" התבטא הריי"צ לימים, "ושינוי כה קוטבי בין שני מצבי 

רוח יכול להיות, או אצל רבי, או אצל שפילער, מאחר שהכרתיו יכול הייתי לומר 

 ח להיות שהוא רבי".  בביטחה ששפילער הוא בוודאי לא, וממילא מוכר

וככלל, כך הייתה דרכו בקודש היה מעפיל בבת ראש למרומי הר ה' כמתואר לעיל 

בהרחבה, בד בבד שהוא אינו זונח את החסידים בבקעת שפלותם ושומר איתם כל 

הזמן על קשר עין, איתם ועם יצריהם האפלים ביותר וניסיונותיהם הקשים, שכן 

 חזור. -רות במדרון תלול של אלבדורו כידוע הייתה ירידת הדו

בנותן עניין וטעם יהיה לציין כאן את אשר שח פעם רבינו לאחינו הרבי בעל 

ה'ברכת אברהם', שישנם ספרי קבלה עמוקים שמה מאוד חשקה נפשי ללומדם 

בעיון קודם הטיש ולבוא בסודם, אך מה אעשה שביודעו ומכירו קאימנא שאילו 

עצמי לרמתם של החסידים, ובשל כך מוטב עבורי אשקע בהם לא אוכל להנמיך את 

לוותר על כל ההארות והמדרגות שאוכל להשיג על ידי לימוד הקבלה ובלבד 

שאוכל להשפיע על הציבור את המזון הרוחני לו הוא זקוק כאוויר לנשימה, 

כשרובם ככולם של שיחות הקודש שלא ראו אור עולם עסקו בעולמם של אנשי 

ת גיהנומיים הרחוקים מעולמו של אותו צדיק כרחוק מזרח הצבא וכדומה, מחוזו

 ממערב, וחרף זאת נהירין היו לו שביליהן כשבילי דסלונים.

הרבי הנתיבות שלום וכ"ק אדמו"ר שליט"א השגיבו פלאות את המעשה הנזכר, 

בראותם בכך בחינה של 'מסירות נפש רוחנית' מעין אותה מסירות נפש של אסתר 

בדעה צלולה להינשא לאחשוורוש לוותר על עוה"ז והעוה"ב המלכה, כשהסכימה 

 למען הצלת אחיה היהודים מגזירת השמד של להשמיד להרוג ולאבד.

סוג הלך רוח שכזה להיות שרוי למעלה מן הזמן בלב ליבו של המקום והזמן, 

ולמצוא את האיזון הנכון בין שלל התפקידים אשר הטילה ההשגחה העליונה על 
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, מהווה תופעה יוצאת דופן גם בעולמם של צדיקים הבאים בסוד ה', כתפיו הרחבות

שלא כל צדיק בהכרח שהוא גם כן מנהיג, וכדברי הרה"ק מרוזין שאמר על אחד 

 הצדיקים שהוא 'צדיק הדור' ומשנהו הריהו 'מנהיג הדור'. 

לאחר הקדמה זו ניתן למצוא פתח להבין את דברי הרמ"ח, שבצעירותו לא השכיל 

על גדלותו של רבינו שכן כאמור הנהגתו של רבינו הייתה פשטנית כשרגליו לעמוד 

היו נטועות עמוק בקרקע המציאות, והברכת אברהם גם כן היה מספר כיצד 

בתחילה אף רצה לשוב על עקבותיו לטבריה, אך לבסוף זיכהו ה' להבין את 

ו את המסתתר מתחת לאדרת ההסתר וההצטנעות, ואו אז זכה שהטיל רבינו עלי

 אדרתו והיה לתלמידו המובהק ואיש סודו.

הנהגה מקורית שכזו שכמותה ניתן היה למצוא בעיקר אצל יחידי סגולה מקרב 

צדיקי החסידות עלתה לאחד מגדולי ליטא המפורסמים בעל נפש שוקקה במחיר 

חסידותו, היה זה כאשר בהיותו צעיר לימים נקלע פעם לאחד השולחנות אשר לפני 

נפגע, כשנפשו הצעירה לא שבעה מראות את עבודת הקודש של רבינו ה' והציץ ו

שהייתה מלווה במיזוג מרהיב של 'אש תמיד' תחומה ומנווטת, יחד עם מה שמכנה 

הזוהר 'נעימותא דשכינתא', כך הייתה מידתו של אותו צדיק כשמש שכל מהותה 

ם לחום היא אך מרפא וצדקה בכנפיה ופיתוח כוחות הצמיחה של צמחים הזקוקי

במינון מאוזן ומדויק, ואין היא יוצאת מנרתיקה אף פעם בקרינה מסוכנת לשרוף 

 בחומה את הבאים בקרבתה ולרחקם מגצי השפעתה. 

אך כשראה כיצד רגע כמימרא לאחר מכן כבר דיבר עם הגבאי רבי ישראל זלמן 

ם בהתלהבות רבה על אודות מעות ארץ ישראל, המצווה אותה העמידו צדיקי סלוני

בראש סולם הערכים, והיו הם בכבודם ובעצמם מגדולי העושים והמעשים למענה, 

כאן נפשו הליטאית שלא הורגלה בכגון דא התקוממה, "מה זאת", כיצד ניתן לעבור 

בקוטביות מהרגש אחד למשנהו, והאיך אפשרי הדבר לשוחח אודות כסף בשעה 

ב על עקבותיו ולהיעשות שמשייטים בעולמות עליונים. אי הבנה זו גרמה לו לשו

 לגברא רבה בנוסח ליטא.
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מלבד התמסרותו המופלאה של רבינו לצורכי הכלל אף ייחודית הייתה הנהגתו 

האבהית של רבינו כלפי בני הנעורים, אשר עמדו על עברי פי פחת ונשקפה סכנה 

מוחשית לחייהם הרוחניים, שאו אז שלח רבינו אליהם את זרוע הימין המקרבת, 

 תם דרכה בחיבוקי אהבה עזים עד כי נמס ליבם בפניה.עטף או

מדרכו של עולם, שהאנשים שכוח האהבה הוא כוח פעיל אצלם והינם חפצים 

בכל ליבם נפשם וזולתם לעמוד לישע זולתם הרי שאין להם את כלי הדעת כיצד 

להגשים את רצונם, ומאידך גיסא, האנשים בעלי הדעת הרחבה הינם בדרך כלל 

היה להם זיק של רצון לפתור לחבריהם את בעיותיהם ולהתיר את  אנשים שלו

פקעת סיבוכיהם היו המה מסוגלים לפעול גדולות ונצורות, אך דא עקא שאין להם 

כל רצון להשתמש עם שכלם לדבר שאנוכיותם לא תפיק מכך כל תועלת, ונדירים 

 על.הם האנשים שניחנו, הן ברצון הטוב, והן בידיעה כיצד להגשימו בפו

כל הסיפורים אודות כוח השפעתו של רבינו על בני הנוער מתאפיינים במיזוג 

המרהיב בין אהבת ישראל חסרת מיצרים, למעיינות בלתי נדלים של חכמת 

אלוקים, עד שאי אתה יודע למדוד מה גדול ממה ה'אהבת ישראל' או 'החכמה' ועל 

וה של 'והחזקת בו' היה מיזוג שני הכוחות התבטא הרבי הבית אברהם, 'שאבי במצו

 גאון' וכאמור הרי זו גאונות כפולה גאונות במידות וגאונות בחכמה.

אותו דוד הכהן הנזכר מתאר בערגה את יחסו האבהי של רבינו אליו בתקופותיו 

הקשות, וכיצד חרף קנאותו חסרת הפשרות וויתורים לכל קוצו של יוד ליווה אותו 

רות רחימאית שאין לה משל ושנינה, הרושם רבינו בכל שלב ושלב ממשבריו במסי

הכללי שמעניקים כתביו לקורא היא, שאהבתו של רבינו לחוטאים והפושעים 

הייתה בבחינת דברי הפסוק: "נפלאה אהבתך לי", עד שמחמתה הכותב חי במין 

 חיים של ייסורי כף הקלע בבחינת: "אוי לי מיוצרי אוי לי מיצרי".

ד הציוניים, ורבינו הבטיח לו ש'לא ימות בלא היה אף בחור צעיר שנשבה בי

תשובה', הבטחה שלאור מצבו הרוחני העגום דרשה כתפיים רחבות ביותר, לימים 

ארע שאותו אדם נסחף בים והעומדים בחוף כבר סתמו אחריו את הגולל, אך הוא 
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כלשעצמו היה רגוע 'הרי הרבה הבטיח לי שלא אמות בלא תשובה, ואני עדיין לא 

 בתשובה, והבטחתו של הצדיק הרי מוכרחה להתקיים".חזרתי 

בסיפור זה ישנה עוד קומה בייסורי כף הקלע, חיים קשים ומרים שבבחינת 'מאמין 

מחבר  –ולא מאמין', כהגדרתו הקולעת של הנתיבות שלום על מר פישל שניאורסון 

הספר "חיים גראביצער" ספר ספוג בערכים חסידיים שעמדו בסתירה משוועת 

"הלה כל ימיו התלבט האם להיות כופר או מאמין ולא  –צבו הרוחני של הכותב למ

 הגיע לכלל החלטה".

בעניין חכמתו הנדירה של רבינו חכמה הבלולה באהבה שעל ידה עלה בידו 

להציל בני נוער רבים מרדת שחת, מספר היה הרבי ה'ברכת אברהם', כי פעם אחת 

לבי התדרדרות ראשוניים עקב חברה שוחח רבינו שיחת נפש עם צעיר שעמד בש

רעה, ורבינו קיבלו בסבר פנים יפות ולא העיר לו מאומה אודות מצבו הרוחני, ואך 

 ביקש ממנו בקשה אישית "שליער פלוני לא ילך בשום פנים ואופן".

ויהי היום כל ה'חברה' רצו לערוך מפגש באותו יער, ואותו צעיר שהיה שבוי 

היענות לבקשתם, הללו כמובן סבבו עליו ברקתם באהבתו של רבינו לא אבה ל

 והחרימוהו, דבר שגרם לו לשוב על עקבותיו ולחזור לדרך היהדות.

             תם אך לא נשלם, ולמעשה עדיין לא התחיל.

 

 


