
הקמת  על  תרומה,  פרשת  הקודמת,  בפרשה  שלמדנו  לאחר 
עיקר  את  פרשתנו  מקדישה  ישראל,  בני  מתרומות  המשכן 
הקודש,  עבודת  על  האמונים  הכוהנים  השם,  למשרתי  עיסוקה 
הכהונה.  לעבודות  שישמשו  הקודש  בגדי  הכנת  על  ומצווה 
מבין שמונת בגדיו של הכהן הגדול מוזכר ראשון החושן שיהיו 
י"ב  כנגד  טובות  אבנים  עשר  שנים  טורים  בארבעה  בו  קבועים 
שבטי ישראל, ואותו יישא אהרן הכהן על ליבו לזיכרון לפני השם.

        
המשפט,  מידת  תלויה  בחושן  כי  המשפט',  'חושן  קרוי  החושן 
וכפי שמבאר רש"י )שם כח, טו( שהחושן מכפר על קלקול הדין, 
וכן שמברר דבריו. בחושן היו קבועים האורים והתומים שעל ידם 

לעשות  אם  השם,  דבר  את  וביררו  שאלו 
ל(.  שם,  רש"י  )ראה  לעשות  לא  או  דבר 
ללב  החושן  בין  הישיר  הקשר  גם  ומכאן 
מה  והספקות  הרצונות  כל  את  המייצג 

לעשות או לא לעשות ואיך לעשות. 

משפטם  את  הגדול  הכהן  נשא  ליבו  על 
התבררו  ובאמצעותו  ישראל,  עם  כל  של 
אבל  כולו,  לציבור  שקשורות  שאלות 
גם  להנחות  שאמורה  מידה  היא  המשפט 
לחושן  ולכן  ואחד.  אחד  כל  של  דרכו  את 
פרטי  וביטוי  משמעות  גם  יש  המשפט 
נתן  רבי  הפשוט.  לאדם  גם  שמתייחס 
)ליקו"מ  רבינו  דברי  פי  על  זאת  מסביר 

תורה טו( על עצת ההתבודדות:

היכן אני בעולם
רבינו  שהנחיל  דרך  היא  עולם  של  ריבונו  עם  האישית  השיחה 
היא  ההתבודדות  חיים.  וכדרך  השם  בעבודת  כעצה  אדם  לכל 
לא רק חשבון נפש במובן השגור והנפוץ, אלא מכלול של כמה 
וכמה עניינים. אחד המרכיבים העיקריים הוא המשפט, והכוונה 
שהאדם ישפוט את עצמו על כל מעשיו ועסקיו האם כך ראוי לו 

לבלות את ימיו. 

כמו בעסקים ובכל תחום חשוב בחיים, החשבון הכרחי כדי לקבל 
כיוון, והשאלה הכי חשובה וחיונית היא - היכן אני בעולם! מה 

אני עושה, והאם זה מקרב אותי אל התכלית או להיפך. 

שמציג  מבחן  רק  לא  הוא  ההתבודדות  של  המשפט  אבל 
כבר  מושגת  להיות  שאמורה  העיקרית  המטרה  שאלות, 
כלומר  התשובה,  אל  להגיע  היא  ההתבודדות  במהלך 
אל התכלית. על החושן נאמר 'רבוע יהיה', רבוע הוא 
בחינת משפט )ליקו"מ תורה נט(, הריבוע הוא סוד 
של  צורתו  להיות  אמורה  גם  וזו  המשפט, 
המשפט  בהתבודדות.   המשפט 

ריבוע  בבחינת  להיות  אמור  בהתבודדות  לעצמו  עורך  שאדם 
היא  ה'  מול  האישי  המשפט  של  מטרתו  כי  צלעות,  ארבע  של 
לצאת ולחפש את עצמי בד' רוחות העולם, לחפש את המחשבות 

הרצונות והמעשים שהתפזרו ונפוצו לכל הרוחות:

'כי זה עיקר ההתבודדות - שצריך להתבודד ולחשוב עם עצמו 
היכן הוא בעולם..' החיפוש במקרה הזה מוביל את המחפש לאין 
'עד שעל פי  מוצא ואין ברירה, וכאן נמצאת המציאה הגדולה,  
העולם  רוחות  מארבע  ורוח  מקום  לו  שאין  בעצמו  רואה  רוב 

לברוח לשם..'

ממך אליך אברח
מפוזר  להישאר  לאדם  שגורמת  הבעיה 
ומבולבל היא העובדה שטרם הגיע למצב של 
אין מנוס. עוד נדמה לו שיש לאן ללכת למרות 
לשום  הדרך  אותו  מובילה  לא  מזמן  שכבר 
מקום. נראה לו שאם ישקיע יותר, ינסה שוב, 
להיכן שהוא  יגיע  בסוף  כיוון,  באותו  ימשיך 
חותר. אבל הוא עצמו עוד לא הצליח להבהיר 
או להסביר  לאן הוא מעוניין להגיע,  לעצמו 

מה הוא עושה כדי להגיע לשם.

פשוט  הם  רעים,  אינם  רוב  פי  על  אנשים 
לצאת  ביותר  הטובה  והדרך  מבולבלים. 
מבלבולים היא להגיע אל האין מנוס. כשנבין 
ואז  לברוח  נפסיק  אולי  לברוח,  לאן  שאין 
ולגלות שהמקום הכי טוב הוא אצל השם  נסכים להישיר מבט 
יתברך. קח את עצמך ואת כל מה שאתה מנסה להרוויח ולהשיג, 
קח גם את כל מה שאתה חושש ממנו ובורח מפניו, ולך עם זה אל 

אחדות השם, בבחינת 'ממך נסתי ושבתי אליך'.

ד',  כן  גם  נקרא  העולם  רוחות  ד'  מכל  שבים  אליו  הזה  המקום 
של  ד'  בהגיית  שמע.  שבקריאת  'אחד'  המילה  של  ד'  האות  זו 
אחד, יש לכוון על ד' רוחות העולם שבכולם נמצא השם יתברך. 
ובהתבודדות יהודי אמור להגיע אל הכוונה הזו לא רק במחשבה, 
נתן:  רבי  שמדריך  וכפי  בלב.  פנימית  ובמסקנה  בדיבור  גם  אלא 
ומאמציך,  מעשיך  ובכל  עליך,  שעובר  מה  בכל  להתבונן  עליך 
ולהשיג,  ולרדוף  ולנוס  לברוח  הזמן  כל  מנסה  שאתה  ולהיווכח 
אבל באמת אם תעצור רגע הרי תבין שאין להיכן לברוח ואין אחרי 
מה לרדוף, כל מה שהעולם הזה מציע אלו מעגלים אינסופיים 
של פיזור הדעת, ולכן כדאי לך מאוד להתייאש מהמרדף ולצנוח 
פנימה בעונג אל הד' של 'אחד', אל המסקנה שאין לי אלא לחפש 
את השם יתברך בכל מה שעובר עלי. כי בכל מצב או עניין, בין אם 
אלו דברים שאני מבקש להשיג ובין אם אלו פחדים שאני מנסה 
להימלט מהם, הבריחה או הרדיפה אמורים להוביל רק למקום 

אחד, אל השם. 

)ע"פ ליקו"ה – ברכת השחר ה(

לשוב אל ה' מכל הרוחות

היא  ההתבודדות 

הזדמנות לבדוק היכן 

אני בעולם וגם להוביל 

היעד. אל  עצמי  את 

אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא 

לטובה,  הכל  ובודאי  בריותיו,  עם 

כי  מחדש  ותזכור  תדע  היום  וגם 

רחמיו  עזרנו  הנה  ועד  מאד  גדול  השי"ת 

תמנו  לא  ה'  חסדי  כי  ותאמין  מאד,  הרבה 

ולא כלו רחמיו לעולם, והכל יתהפך לטובה 

בקרוב בעזרת השי"ת.

כך,  כל  הצער  אחר  נמשך  תהיה  לא  רק 

ולהשכיח  דעתך  להסיח  עצמך  ותרגיל 

מלבך הצער שלך, בפרט הפחדים היתרים 

והמרה שחורה שיש לך ממה שעובר עליך, 

להשכיחם  והעיקר  וכסילות.  שטות  הכל 

מלבך ולהראות פנים שוחקות ויפות ולעשות 

באמת  תבא  ועי"ז  שמח,  אתה  כאילו  עצמך 

לשמחה. 

לחשוב  פנאי  לך  אין  השעות  שרוב  בפרט 

וללמוד  להתפלל  צריך  אתה  כי  כלל,  בזה 

כמה דברים, ולפרש שיחתך קצת, ולעסוק 

ולישון.  ולאכול  בעסקיך,  ומתן  במשא 

ותשתדל שלא יהיה לך פנאי כלל לחשוב מרה 

האדם  ביד  והבחירה  כאלו.  ופחדים  שחורה 

להסיח דעתו, אפילו מכאב ויסורים ממש חס 

ושלום, מכל שכן מדברים כאלה שכשמסיח 

דעתו ושוכח בהם, נסתלקים לגמרי. כאשר 

אתה מבין בעצמך. ואין להאריך בזה, כי אין 

לדחותם  רק  כאלה,  דברים  לחזור  צריכין 

ולהעבירם מדעתו כלאחד יד לגמרי, ולבלי 

להשגיח עליהם כלל. 

על  תחוש  אל  ממילא,  עמך  שנעשה  ומה 

זה כלל, ועל כחו של זקן דקדושה תסמוך 

ותשען, שהוא יכול להפוך הכל לטובה. 

נתן מברסלב
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אין באמת לאן לברוח וגם לא לאן לרוץ, כל ארבע הרוחות מובילות לד' של 'אחד' שהוא אחדות ה'.



כל אחד יש לו ימים טובים, וגם ימים שאינם כאלו.
מי לא היה רוצה להצליח להאיר את הטוב גם ביום שאינו טוב?

יש לך קשיים היום? תן צדקה הגונה, אנחנו מדפיסים עוד עלונים, והימים של כולנו מתחילים להאיר!

פרק כז

הממונה על הרוחות
עיקר החיות של האדם הוא הרוח, כי הרוח הוא הפנימיות של 

הוא  שלו  שהרוח  אחד  יש  האדם,  את  שמניע  מה  והוא  האדם 

שיש  אחד  ויש  כסף,  זה  אותו  שמניע  שהרוח  אחד  ויש  כבוד, 

לו רוח שגעון, ויש גם רוחות קדושות שהם מניעות את האדם, 

יש רוח של אהבת ה', יש רוח של יראת ה', ויש רוח של קבלת 

עול מלכות שמיים וכו', אך עדיין בכל הרוחות האלו חסר הרוח 

של היחוד. כי יכול האדם לעבוד את ה' ולעשות רצונו, ואפילו 

חי  הוא  עדיין  אך  כו',  השגות  משיג  וגם  ה',  את  ולירא  לאהוב 

ה',  בגדולת  השגות  ומשיג  שצריך  מה  שעושה  לבד,  עצמו  עם 

אך הכל הוא כלפי עצמו, אבל הוא אינו מבין שיש כאן יחוד, יש 

חיבור, יש כאן קשר דו צדדי, יש מי שרואה את העבודה, יש מי 

שחיכה לזה. ולכן עיקר החיות של אדם זה, הוא רק כאשר הוא 

לו  יש  שאזי  להשיג,  שרצה  מה  והשיג  שלו,  הרוח  עם  מצליח 

חיות, כיון שעיקר החיות שלו הוא כאשר יש לו את הרוח שאותו 

הוא חיפש.

הוא  האדם,  את  להחיות  שאמור  האמיתי  הרוח  זאת  לעומת 

עושה,  שהוא  מה  בכל  למעלה  רוח  נחת  עושה  שהוא  הידיעה 

בכל  כי  אותו.  ולשמח  ה',  כבוד  להגדיל  שלו,  החיות  עיקר  וזה 

מי  למעלה  יש  מחפשו,  רק  ואפילו  ה',  על  חושב  שהוא  פעם 

שצריך  היחוד,  עבודת  עיקר  והוא  בזה,  ומתפאר  זאת  שרואה 

האדם להתייחד עם קונו, ולדעת שיש צד שני, יש מי שרואה את 

מעשיו. וכאשר יש את הרוח הזה שמחייה אותו בעבודת ה', הרי 

שאז אינו מחפש בדווקא הצלחות, כי כל עיקר חיותו הוא חיות 

של  ומבצר  זהב  של  הר  של  הסוד  והוא  ה'.  עם  להתייחד  שזכה 

מרגליות, ומשום כך במקום ההוא הכל יקר.

ואותו האדם שהיה ממונה על הרוחות אפילו שהוא ידע את כל 

הרוחות וגם שלט בהם, שיהיו רק רוחות טובות, רוחות קדושות, 

מחפש  שהוא  בדרישה  למלך  המשנה  אליו  בא  כאשר  זאת  בכל 

את ההר של זהב ומבצר של מרגליות אשר שם שוכנת השכינה 

הוא לא הבין במה המדובר, כי בכל הרוחות ששלט בהם, הוא לא 

מצא רוח כזו.

ענין פורים – הרוח שנשא את הבת מלכה
בליקו"מ  מבאר  רבינו  כי  פורים,  של  הסוד  הוא  הזה  הרוח  וענין 

סימן י', שכל רוח שיש לאדם יש בו רוח של גאווה וישות, והוא סיבת 

הכבידות בעבודת ה', שאדם אינו יכול להרים ידיו ורגליו בעבודת ה', רק 

כאשר הוא מצליח לבוא לדרגות רמות ונשגבות, והוא אינו מאמין שאפשר 

לעבוד את ה' גם באופן פשוט, וגם כאשר הוא במוחין דקטנות, והוא חושב שרק 

אנשים גדולים שיודעים איך להתפלל בכוונה בדביקות של אהבה ויראה ]בבחינת הר 

ושדה, הם יכולים להתפלל[.

ומי שחי בטעות הזה, שאין לו הדרך לגלות גם לפשוטי עם ורחוקים שהם יכולים להתקרב לה', אזי אפילו 

אם הוא כן אדם גדול ומצליח בעבודתו ויש לו רוח של זריזות וחיות בעבודת ה', עדיין חסר לו את נקודת 

האמת, את הרוח שנושא את השכינה, כיון שכל עבודתו הוא בגאווה וישות, לצורך הגדלת עצמו, ואינו 

יודע ומשיג מהו יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא, אשר זהו תכלית כל העבודה.

והאמת שאין שום עצה לזה, רק להתקרב לצדיקים, שם הוא מתחיל להבין מה הכוונה יחוד, מה הכוונה 

לעשות דבר לצורך השכינה, כי אצל הצדיק אפשר להשיג שהתכלית הוא להגדיל כבוד ה', ובשביל כך אין 

זה משנה אם הוא אדם מוצלח אם לאו, כי כל התחלה חדשה שמתחיל בזה הוא עושה נחת רוח גדול לה', 

ואדרבא ככל שהאדם רחוק ביותר מה', אזי כאשר הוא מחליט לעשות התחלה חדשה הוא מגדיל כבוד ה' יותר 

ם  ד א מ

שכבר קרוב לה'.

את  מכניס  הוא  הצדיק  מרדכי  כי  גאווה,  בעל  שהיה  המן  עם  נלחם  אשר  הצדיק  מרדכי  של  אורו  וזהו 

עיקר הרוח חיים שיש בתורה, רוח חיים וחיות מכך שזכה לשמח את השכינה, וכך נכנס רוח חיים בידיים 

והרגלים, עד שאפילו הגוף הגשמי שמח בעבודת ה', ויכול לשמוח בריקודים והמחאת כף. אך לעומת 

זאת המן הרשע, מפיל כבידות והוא רוצה לתלות את הצדיק, כי הוא רוצה להמית את הרוח חיים, ועל 

כך שמחים אנו בפורים שזכינו לקבל את התורה מחדש באהבה, לקבל את האמונה שקימו למעלה מה 

שקבלו למטה', והיינו שלמעלה יש נחת רוח כאשר למטה מתחזקים.

טעם גן עדן
מעשה מאבדת בת מלך

'הצילני מקליפת המן עמלק, הוא עומד עלי עם מקל מברזל, להרוג 
וכן צעקו  נתן בהתבודדותו לפני פורים,  רבי  כך צעק מורינו  אותי' 
הפורים,  ימי  לפני  כחודש  עוד  הזה  היום  עד  ותלמידיהם  תלמידיו 
'הצילני מקליפת המן עמלק וזכני לקדושת מרדכי ואסתר' וכל שכן 

בפורים עצמו לא הפסיקו התפילות והצעקות.

וכאן ישאל כל אחד: מי זה עמלק הרוחני הזה? איך הוא נראה, איזה 
תאווה הוא מכניס? ממה אנחנו כל כך מפחדים? מהו הגרזן והמקל 
מאויב  להינצל  לצעוק  אפשר  אי  הרי  מוהרנ"ת?  שהרגיש  שלו 

כשאיני יודע כלל מי הוא.

ואף על פי שעמלק הוא כלליות הרע, כל היצר הרע בכלליות כמו 
וכל  הגויים  כל  של  השורש  שהוא  עמלק'  גויים  'ראשית  שכתוב 
המידות רעות, וכמו שכתב האר"י שס"ת הפסוק "רק' רע' כל' היום' 
– הוא אותיות עמלק שהוא שורש הרע כידוע, אבל עם כל זה בוודאי 
מסמל עמלק איזשהו מדה רע ותאווה מסוים, שהוא – המידה הרע 
אומה  שכל  ל"ו  בתורה  שמצאנו  וכמו  הרע!  כל  שורש  הוא  הזאת, 
של  המדה  מהו  שוב  נשאל  וע"כ  אחרת,  רעה  ומידה  תאווה  הוא 

עמלק?

כי  נראה  ותלמידיו  רבינו  ובספרי  חז"ל  בדברי  נתבונן  אם  אמנם 
עמלק דנן הוא – אויב של 'להכעיס' 'רשע ירא' בלשון רבנו בתורה ד' 

תניינא, היינו "רשע לשמה", לשם רשעות ממש.

יש להבין בקריאת פרשת זכור. הלא מגמת המצווה הזו היא לזכור 
עניין מחיית עמלק. ואם כן, מדוע אנו קוראים דווקא הקריאה הזו 
שבפרשת "כי תצא". ומדוע לא יצווה השי"ת לקרות עצם מעשה 

עמלק המופיע בפרשת בשלח?

עוד ראוי להבין, מה עניין מיוחד יש בעצם קריאת הפרשה דמחיית 
הודעת  בעצם  הזכירה  חובת  ידי  לצאת  אפשר  אי  ומדוע  עמלק. 

מעשה עמלק והחיוב למחותו. 

בפרשת  הקדושה  התורה  לנו  מודיעה  ביותר  יסודית  הודעה  אכן, 
מהותו  עצם  את  התורה  מלמדת  הזו,  הפרשה  בקריאת  כי  'זכור'. 
ועניינו של עמלק. הנה אמרו חז"ל "אין הכסא שלם ואין השם שלם 
עד שימחה זכרו של עמלק". כלומר, שעמלק חולק בעצם מציאותו 
על שמו יתברך המתגלה על ידי הכסא, הם כלל ישראל. ואם נתחקה 
עוד  מושרש  הוא  בוודאי  הנה  עמלק,  של  מציאותו  שורש  אחרי 
בחטא אדם הראשון, ומשם מקור מציאותו בעולם. אך בפועל הוא 
לכם  והווייתו  ישראל  כלל  התגלות  עם  יחד  יותר,  מאוחר  מתגלה 

ביציאת מצרים. 

לקוטי  ]עיין  אחר'  'א-ל  גויים".  "ראשית  עמלק  מכונה  זה  ועל 
כי  אחד'.  'א-ל  כנגד  ומחלוקת  בסתירה  העומד  י'[  תורה  מוהר"ן 
בעוד  כי  וקלי'.  רע  של  אחר  סוג  מכל  לגמרי  שונה  מהותו  עמלק 
חלילה  ולפגום  ישראל  כלל  את  להחטיא  עלולות  הקלי'  ושאר 
כל  עמלק  הלא  תאווה.  או  רע  התעוררות  מכח  יתברך  בכבודו 
מנת  על  רק  'תאבון',  שום  ללא  'לשמה',  רק  היא  התגברותו 

להעלים שמו הגדול יתברך חלילה.

והעניין הזה מתבאר להפליא בתוך לשון פרשת 'זכור'.

א.  עניינים:  חמשה  כאן  מונה  הקדושה  התורה  הנה 
"בצאתכם ממצרים" ב. "אשר קרך בדרך" ג. "ויזנב 
עייף  "ואתה  ד.  אחריך"  הנחשלים  כל  בך 

ויגע"  ה. "ולא ירא אלוקים".

סיבות  חמש  מחמת  להתעורר  עשויה  מדינות  בין  מלחמה  הנה, 
ואינטרסים שונים: 

"בצאתכם  התורה  לנו  מודיעה  כאן  ואילו   – ישנה  וטינה  שנאה  א. 
כל  מאחוריו  אין  ממצרים,  יצא  עתה  זה  ישראל  עם  ממצרים". 

היסטוריה, ואין לאף אומה סיבה לנטור להם טינה ושנאה.

אומרת  כאן  ואילו   – וקרקעות  שטחים  לגבי  שדעות  חילוקי  ב. 
לו עדיין  אין  וטלטולים,  בנדודים  "בדרך". עם ישראל מצוי  התורה 

קרקע שתעורר את קנאתו של עמלק.

הנחשלים  "כל  התורה  מודיעה  'זכור'  ובפרשת   – עוצמה  הפגנת  ג. 
אחריך". אין על מי להפגין תעצומות וגבורה. 

ד. התגרות מצד האומה השנייה – ואילו כאן מודיעה התורה "ואתה 
עייף ויגע". אין ספק, מצד כלל ישראל לא יכולה הייתה להיות כל 

התגרות, שתעורר את חמתו של עמלק.

למלחמה  להתעורר  עשויות  אומות  האלילים,  מטעם  הוראה  ה. 
ואילו כאן מודיעה לנו התורה  מתוך הוראה שקיבלו מע"ז שלהם. 
"ולא ירא אלוקים" ולפי פירוש רש"י הכוונה על עמלק שהיו אומה 

אפיקורסית שלא האמינה בשום אלוהות.  

עם  להילחם  דרך  כל  אין  לך,  'דע  אחד.  דבר  זועקת  'זכור'  פרשת 
מולך  ניצב  לא  הזו  שבמלחמה  משום  ומקובל.  רגיל  באופן  עמלק 
אויב בעל אינטרס אישי כלשהו. לא ניצב מולך אויב המבקש רווח 
כלשהו. עמלק לוחם 'לשמה' בלבד, רק על מנת להשכיח שם השם 

התלוי בשם ישראל ח"ו. ולכן 'מחה תמחה'. 

מצאנו  שלא  נורא  דבר  עמלק  מחיי  בפרשת  מוצאים  אנו  כן  ועל 
מלחמה  ציווי  יש  האומות  שבעת  בכל  כי  ישראל,  מלחמות  בשאר 

והריגה. אך כאן יש מצוות 'מחיה', למחות ולכלות לחלוטין. 

ועניין זה יוצא לנו היטב מדיוק לשון ציווי של השם אל שאול "ולא 
והמתה,  בהריגה  מסתפק  אינו  עמלק  מחיית  ציווי  עליו".  תחמול 
דווקא  מיוחד  החמלה  איסור  לחמול.  שלא  להיזהר  יש  לכך  מעבר 
בשבעת  המלחמה  במצוות  כמותו  מצאנו  ולא  עמלק  למלחמת 
העממין. על עמלק נאמר "תמחה מתחת השמים" כל עוד לא מחינו 
לגלוי  ומפריעה  מונעת  מציאותו  עצם  עדיין  עמלק,  של  זרעו  את 

כבודו יתברך בעולם בשלמות.

החמור  הקלי'  הוא  עמלק  שבו.  הרע  רק  אינו  עמלק  של  עניינו  כי 
ביותר משום שעניינו הוא 'מרי', כמו שאמר עליו שמואל "כי חטאת 
קסם מרי ואון ותרפים הפצר". מרידה במלכות שמים. ומי שיש בו 
מוחלטת  שנאה  בו  שתהיה  מוכרח  השם,  בכבוד  אמתית  הרגשה 
אינו  שוב  האויב,  כלפי  קט  רחמנות  רגש  בו  יתעורר  ואם  לעמלק, 

ראוי למלוך על ישראל ולכלות עמלק.

דרך  אין  ולכן  ישראל,  שם  להשכיח  הוא  עמלק  עניין  שכל  ומכיוון 
שרואים  וכפי  כלפיו,  חמלה  אחת  נקודה  בלב  יש  עוד  כל  לכלותו, 
'כאשר שכלה נשים חרבך  שבשעה ששספו שמואל לארבע, אמר 
נקודת החמלה האחרונה  בזה עקר את  כי  כן תשכל מנשים אמך', 

שתיתכן שיישאר בלב. 

ברגע שהאדם קובע בלבו שכל מחשבה נגד רצון השם יש בו שורש 
של עמלק, שורש של מרי, שורש של חוצפה עצומה של המן ממש, 
זוכים  וזה  כל הרע לגמרי לגמרי,  ולשרש את  רוצה לעקור  אז הוא 
על ידי קדושת מרדכי ואסתר קדושת הצדיקים יחידי הדורות שהם 

עצם הקדושה ממש כידוע. 

כוכבי אור
הרה"ח ר' פנחס בונקר שליט"א

המהות של עמלק - מרידה במלכות שמים



כל אחד יש לו ימים טובים, וגם ימים שאינם כאלו.
מי לא היה רוצה להצליח להאיר את הטוב גם ביום שאינו טוב?

יש לך קשיים היום? תן צדקה הגונה, אנחנו מדפיסים עוד עלונים, והימים של כולנו מתחילים להאיר!

נועם השבת

אנשי מעשה

ש'בת ב'נועם ת'זכור

שהיה  מטולטשין  מרדכי  ורבי  מוהרנ"ת  בן  יצחק  רבי  היו  ובנפש  בלב  חברים 

מכונה בפי אנ"ש "רבי מרדכי לא יכרע ולא ישתחוה". 

וכינוי זה על שום מה?

בתקופה שסערה המחלוקת על חסידי ברסלב ובעיקר על מורנו רבי נתן, ראו 

שמנאמני  שידעו  ולפי  בשוק,  מהלך  מרדכי  רבי  את  הימים  באחד  המתנגדים 

בו  תפסו  ממנו,  הם  חפצים  מה  תוהה  עודו  מלכת.  עצרוהו  הוא,  מוהרנ"ת 

שבאמצעה  בטולטשין,  הראשי  ברחוב  הכיכר  אל  הרחובות  כל  דרך  והובילוהו 

ניצב עמוד, אשר כל מי שחפץ להכריז דבר-מה ברבים, עומד ומכריזו שם באוזני 

הקהל הנאסף לשמוע. לאחר שהעמידוהו ליד העמוד, ציוו עליו שיקלל ויבזה 

את מוהרנ"ת ברבים. 

הם סברו כי מחמת הפחד ישמע להם, אך רבי מרדכי מסר נפשו וסיכן עצמו, 

"ומרדכי לא  בניגון קריאת המגילה:  גדול  וצעק בקול  פיו בעוז דקדושה  פתח 

יכרע ולא ישתחווה - - -"

מאז, קראוהו לאות שבח על מסירות נפשו "רבי מרדכי לא יכרע ולא ישתחוה".

*   *   *

פעם אחת דיבר מוהרנ"ת עם בנו רבי יצחק על נחיצות התפילה על כל פרט 

ודבר בחיי האדם, וכה אמר לו: "כל כך צריך האדם להרגיל עצמו לבקש מאתו 

יתברך על כל דבר, עד שלא יעשה שום פעולה קטנה או גדולה בטרם יתפלל 

לה' יתברך על זה".

רבי יצחק התפלא, ופנה אל אביו בשאלה: "האם ממש על כל דבר צריך להתפלל? 

אפילו למשל, על החֵברּות האמיצה שביני ובין חברי הנאמן רבי מרדכי?"

כי זאת לדעת, שאהבה עצומה שכנה ביניהם, עד שרבי יצחק נהג לא לקנות 

לעצמו שום מלבוש וכדומה, אלא רק אם קנה כמותו גם לחברו הטוב. אשר על 

כן, התפלא מדוע גם על ידידות מופלאה כזו, שהיא בוודאי לנחת רוח לה' יתברך, 

צריך הוא להתפלל.

"בוודאי", השיב מוהרנ"ת לבנו, "שום דבר אינו מובן מאליו. צריך להתפלל על 

הכל. והוסיף ואמר לו: "אם מתפלל אתה על כך - מקנא אני בך; ואם לאו, אינני 

מקנא בך".

דברי אביו הדהדו באוזניו זמן רב לאחר מכן, 'הייתכן?" תהה בינו לבין עצמו, "כי 

ידידות נאמנה ואמיצה כזו זקוקה לחיזוק ולתפילה?!'

נקפו הימים והשתנו העתים. דבר נפל בין שני הרעים הנאמנים; חילוקי דעות 

לתקופה  מזה  זה  נפרדו  הם  מכך,  וכתוצאה  מסוים,  דבר  על  ביניהם  ניטשו 

מסוימת.

באותם ימים, הרהר רבי יצחק רבות על מה שארע; "מה זה היה לנו? כיצד זה 

התקררות  על  אותו  מילא  רב  צער  לרעהו?"  האחד  הגדולה  אהבתנו  נתקררה 

הלבבות, ובעודו חושב בדבר, נזכר לפתע בדברי אביו הגדול: "אם אתה מתפלל 

על כך – מקנא אני בך, ואם לאו..." "אוי" אמר לעצמו, "כמה צדק אבי..."

השיח רבי יצחק לבו לפני ה', שטח בפניו את כל העניין כדבר איש אל רעהו, סיפר 

על האהבה ועל הפרידה הכואבת, ביקש והתחנן, וה' שמע את תפילתו; לא ארכו 

הימים והאהבה שבה לשכון בינו ובין ידיד נעוריו כבימים ימימה.  

וכה אמר רבי יצחק: "לעולם לא היתה מופרת הידידות העצומה שבינינו, לעולם 

לא הייתי חולק בדעתי על חברי הנאמן רבי מרדכי, אלא שמשמיים ִאינּו זאת 

לידי, כדי שאיווכח בעצמי כמה צדק אבא בדבריו, כי אכן אין דבר בעולם שיש לו 

קיום אמיתי ללא תפילה!"

אהבה המתקיימת

מוהרנ"ת  דברי  לאור  תצוה  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
הזכרון  כח  מגלה  שבהם  ג'  הלכה  מלמדים  בהלכות 
שנמשך ביום השבת, שזה יתן בנו כח ללחום נגד עמלק, 

לזכות ליסוד התורה שהוא זכרון עלמא דאתי. 

עיקר עבודת האדם שמירת הזיכרון
מובן מדברי רבינו )לקו"מ סי' נ"ד( שעיקר עבודת 
דאתי,  בעלמא  לזכור  הזכרון  לשמור  הוא  האדם 

ותמיד להתגבר לצאת ממיתת הלב. 

נצחי  לרווח  לזכות  האדם  יכול  ויום  יום  בכל  כי 
בתורה ועבודת השם - ללמוד הרבה ולזכות להרבה 
של  מציאות  בתוך  לחיות  ועי"ז  טובים,  מעשים 

הצלחה בקנין הנצחי, ולהיות תמיד בשמחה. 

וכל מה שמונע ומפיל מזה הוא מיתת הלב ושכחה, 
כי יש דברים שמעוררים בלב פחד ודאגה, וכאשר 
זה בא לפני עיניו, הוא נמוג לגמרי ונחלש רוחו, וזה 
באמת עיקר כח המונע מכל טוב ועיקר המרירות 
והלחץ, כי נופל עליו חלישות דעת ומיתת לב ואימה 
מעולם  לחוץ  האדם  נזרק  ועי"ז  לגמרי,  שמבלבל 
מוחו  כי  משמחה,  רחוק  והוא  וההצלחה  החיים 
אטום עם מרירות של דמיון, ואין בכוחו להתגבר על 

זה כי כוחו עזב אותו לאנחות. 

לזכור  התגבר  לא  שהאדם  מה  ע"י  בא  זה  וכל 
בהשי"ת. כי עיקר קבלת עול תורה והשער להיכנס 
לעבודת השם למעשה - הוא ע"י הזכרון שמדחה 
באופן  השכחה, והעיקר להתדבק בזכרון הקדושה 
הכי פשוט, כדי שיוכל לזכור זאת תמיד בלי מאמץ 
ובלי צורך לעיין כדי להבין, ואם יזכור זאת יכול לבא 

מיד לזכור בהשי"ת ובאור התורה. 

איזה  בעולם,  עושה  מהו  להיזכר  העיקר  לכן, 
שאין  להזכרון  ולהיכנס  לי,  יש  ותפקיד  שליחות 
עולם הזה מציאות נפרד שיש בו מה להרוויח, אלא 
לחיי   - לטרקלין  חיינו  שנות  ע"י  לבא  הוא  העיקר 
עולם הבא, וכל העולם הזה הוא רק פרוזדור שבו 
יש לעמוד בנסיונות רבים; כפירה ויצר הרע, מניעות 
ברעהו  איש  ומלחמות  דמיונות  הדעת,  והעלמת 
שדייקא  זה  ע"י  הוא  להשי"ת  הנחת  ועיקר  וכו', 
ולהשתוקק  מהשי"ת,  לדעת  נתגבר  הזה  מעולם 

לקיום התורה. 

הכל תלוי בזיכרון
משכחה:  הקדושה  התורה  אותנו  מזהירה  ולכן 
"השמר פן תשכח וגו'", ובכל יום בק"ש אנו אומרים 
מהבעש"ט  ומבואר  וגו'",  מצות  כל  את  "וזכרתם 
על  עומדת  התורה  שכל  משאנץ  הר"ש  בשם 
הזהירות משכחה. כי באמת זאת מה שהשי"ת רוצה 
מאתנו למעשה - להתגבר לדבק מחשבתנו בעלמא 
דאתי, שזה עיקר קיום תורה ומצות, והוא עצם יסוד 
הדבקות בהשי"ת, לשמור הזיכרון היטב שיש עולם 
לעשות  לזהירות  הלב  מעורר  שזה  באופן  נצחי, 
כל מצוה כראוי, להתגבר בתפילה בכוונה, לשמור 
שעת הלימוד, ולעמוד בנסיון בכל עוז ותעצומות כי 
מרוויח רווח נצחי, וגם כאשר האדם עסוק וטרוד, 
שליחותו  ועניין  שמים  מלכות  עול  לזכור  יתגבר 

בעולם לעשות הכל לשם שמים. 

לתורה  לזכות  שרצה  במה  מצליח  אינו  אם  וגם 
ולעלות לאיזה מעלה וכו' לא יפול בדעתו, רק יזכור 
הרי  הלב  ומיתת  מעצבות  להנצל  יתחזק  שאם 
ירוויח מאד, וכך לא יסתכל על מה שהיה, רק יתגבר 

בתשובה והתבודדות בכל יום, ויתחזק מאד להנצל 
ממיתת הלב לבא להודאה ולזמר לשם השם, לזכור 
ועבודה  בתורה  שרוצה  מה  על  גם  להודות  שיש 
ולא זכה, כי בוודאי על הרצון ועל היגיעה גם יזכה 

לעולם הבא, כי השי"ת בוודאי רואה ומבין צערו. 

עכשיו,  לעשות  יש  מה  תמיד  לזכור  יוכל  ועי"ז 
ולהתגבר לעשות זאת בזריזות, להבין שכל העולם 
אינו שווה כלל לדאוג עליו, והשי"ת תמיד משגיח 
והביטחון  האמונה  עצם  על  גם  והרי  לעזור, 
משלמים הרבה מאד, והעיקר להזהר ממה שיכול 
ולכן ימסור הכל  לגרום לו עגמת נפש לבלבל הלב, 
מכל  נזהר  ויהא  כלל  לו  איכפת  יהיה  שלא  להשי"ת 
לא  שימיו  כדי  העיקר,  לאבד  לו  לגרום  שיכול  מה 
לקחת  לו  שאסור  יזכור  רק  כזה,  במרירות  יעברו 
ללב דברים כאלה, וגם מה שצריך לעסוק ולעשות 
- גם כאשר  בדברי ישות ומה שיש לפעול בעולם 
יש מניעות רבות - לא יחוש כלל, כי ליבו חזק מאד, 
כי  כלל  מפחד  אינו  כי  המלחמה  לתוך  לרוץ  ויכול 

בוודאי השי"ת משגיח תמיד.

לשמור  ומתמיד  מתגבר  האדם  כאשר  אז  והרי 
הזכרון, יכול לזכות כבר עכשיו ל"עלמא דאתי" היינו 
השכר  עניין  יבין  ובזה  למעלה,  העולמות  מציאות 
וגדולת כל מצוה, ע"י שזוכר מה שיש עכשיו נחת 
רוח למעלה כמו שמתבאר הרבה בדברי מוהרנ"ת 
לחשוב,  צריך  האדם  מה  הקדושים  ובספרים 
שזה בחי' מ"ש "השם אלקי גדלת מאד הוד והדר 
לבשת", להתדבק במציאות השי"ת שמתלבש בכל 
מתיקות  נמצא  שבזה  הזה,  בעולם  שנעשה  מה 
איך  העצה  דרכי  והתגלות  הדעת,  ואור  הדביקות 
להתקדש בכל דבר לעשות הכל לשם שמים בכוונת 
לב, ואיך להבין רמזי הקדושה לפי מה שזכה להבין 
בזה מדברי רבינו, והכל בכח מה שנזהר בזה מריבוי 
מה  או  מבין  שאינו  עניין  עם  יתבלבל  שלא  אור, 
שעוד לא התיישב בליבו מדברי רבינו כמבואר שם. 

העיקר  כי  הזכרון,  בפשטות  לאחוז  העיקר  ולכן 
הדאגות  כל  לבטל  ממש,  תמיד  בזה  להתמיד 
השינה,  ע"י  היום  במשך  לו  שהיו  והבלבולים 
להתחדש ולהמשיך זיכרון מציאות השי"ת במצות 
לשמור  הלימוד,  זמן  בשמירת  ותפילין,  ציצית 
הזכרון גם בכל משא ומתן, שבוודאי יש בכל דבר 
ולזכור  ותיקון הניצוצות שנפלו בשבירה,  פנימיות 
כלל העניין המובא בספרים ולהאמין בזה בכל לב 
אע"פ שאינו מבין, שכל זה הוא פשטות ההתדבקות 
ומה  התורה,  לימוד  מצות  כלל  זה  והרי  בהשי"ת, 
הזכרים,  לבניו  בפרט  לאחרים  וללמד  ללמוד  שיש 

לעשות מציאות של זכרון בהשי"ת.

עמלק מפיל את האדם לשכחה
הוא  הלב  ומיתת  השכחה  שמגביר  מה  ועיקר 
האדם  שעי"ז  הרע,  והלשון  המחלוקת  מציאות 
רואה רק עוה"ז ושוכח לגמרי מהשי"ת, כי נופל לרע 
עין, שכל מה שרואה גורם לו קנאה ושנאה, ועי"ז 
ושורש  עיקר  זהו  והרי  מהתכלית,  לגמרי  שוכח 
קדושת העיניים, כי כל ליבו עסוק במלחמה  חסרון 
דעת  בעיני  לראות  עיניו  לקדש  ושוכח  דמיון  על 

ואמונה.

וזה עיקר מצות זכירת מעשה עמלק, כי זה ממש 
כי  דור,  מדור  בעמלק  וללחום  לזכור  שעלינו  מה 
כלל  הוא  ועמלק  בהשי"ת,  לזכור  ללחום  העיקר 

החוצפה של העולם להשכיח מהשי"ת, כי "ראשית 
של  הניסים  אחרי  שבא  הראשית  עמלק",  גוים 
וכל חפצו להכחיש הניסים לכסות  יציאת מצרים, 
מה   - לזכור  שעלינו  מה  וזה  הנפלאות.  כל  על 
דעת  וחלישות  שכחה  עלינו  ומפיל  לנו,  שעשה 
שמרמה אותנו כל החיים יום יום, ועלינו להתעורר 

להתחיל להתגבר לזכור. 

עין  והרע  המחלוקת  מציאות  מחמת  הקושי  וכל 
למעשה  עמלק  זכירת  נסמכה  ולכן  בעולם,  שיש 
מרים, שהוא עניין לשון הרע ודמיונות המחלוקת, 
שעי"ז האדם שוכח ורפה ידו מהתורה, והוא נופל 
 - בו  ללחום  כח  בנו  נותן  והתורה  דעת,  לחלישות 
למחות  בו,  וללחום  עשה  שעמלק  מה  לזכרון  לחזור 
לברר  והדעת,  הלב  הפסד  שגרם  מה  כל  מהדעת 
המדמה, ולבנות אור האמונה מחדש, ולבא לאורה 

שמחה וששון. 

היציאה מהשכחה ע"י חיפוש הטוב
ועיקר ההצלחה במלחמה זו הוא ע"י מה שהאדם 
דעת,  החלישות  לתוך  שנפל  טובה"  ה"רוח  מברר 
בהשי"ת,  זכרון  של  אור  ניגון  להיות  אורה  ומעלה 
אזמרה  בבחי'  שהם  ההתחזקות  דרכי  ע"י  היינו 
לחזק  הכח  בכל  תמיד  שעוסק  רפ"ב(,  סי'  )לקו"מ 
עצמו, ולוחם באחיזת הרוח נכאה העצבות והדאגה, 
של  עולם  ובתוך  מהשם  רחוק  שמרגיש  מה  וכל 
מלחמות וטבע, הוא מתגבר לחפש איזה טוב שיש בו, 
עוד מעט טוב שעי"ז אינו רשע ואינו רחוק, ומתחיל 
לפתוח עיניו להסתכל על עצמו לטוב, ולדון עצמו 
לזכות, שבאמת הוא עושה ופועל טוב, ובאמת אני 
חלק של השראת השכינה בעולם, ואני ממש קונה 

חיים נצחיים בכל יום. 

וכאשר האדם קם בחצות, אז יש בו כח גדול לזכות 
'אזכרה  בבחי  להזכרון,  ולהתעורר  הטוב  למצוא 
נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי", כי אז 
ע"י התבודדות והתחזקות מתעורר אור הזכרון של 
לפנות בוקר, ועי"ז יכול להתפלל ולהתדבק בזכרון 

עלמא דאתי. 

והרי מלחמה זו הוא כל חיינו בששת ימי המעשה, 
אז  והאדם  והשכחה,  שאז נמצא מציאות המדמה 
ועי"ז  וכו',  בטלים  והדיבורים  המלחמות  שומע 
להפילו  שיכול  המדמה  כח  נכאה,  רוח  עליו  נופל 
לשבר  גדולה  ביגיעה  להתגבר  יש  ואז  מלזכור, 
לברר  השם,  לכבוד  שהוא  מה  ולעשות  המדמה 
הטוב מהרע ע"י התורה ואור הזכרון בהשי"ת בכל 
מה שעושה. ומי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, כי 
לפי מה שאנו משברים המדמה בימות החול - כך 
נזכה לטעום טעם השבת, לזכות לאור הזכרון של 
שבת בדרך אחר לגמרי, כי בשבת נתבטל המדמה 
לגמרי, ו"יתפרדו כל פועלי און", ואין שום שליטה 

לכח המדמה, כי כולו קודש כלו טוב. 

שמירת שבת - שמירת הזיכרון
"זכור  נאמר  שבה  שבת  שמירת  מצות  עיקר  וזה 
את יום השבת לקדשו". כי עיקר עבודת כל שעות 
היום של שבת הוא הזיכרון, שהאדם יזכור בהשי"ת 
שברא הכל ושבת בשבת, ואמיתת זכרון זה יבא ע"י 
ע"י עצם שמירת  נצחיים  לחיים  זוכה  איך  שיזכור 
וחילול השבת ח"ו,  וזכה להנצל מהכפירה  השבת, 
של  נקודות  ועוד  עוד  בעצמו  לראות  יזכור  ועי"ז 
טוב, כי שבת הוא מקור ושורש כל נקודות הטוב, 

רואה  ועי"ז  הדמיון,  ביטול   - הטוב  עצם  הוא  כי 
בגדולת  לזכור  יוכל  ובכך  טוב,  עוד  בעצמו  האדם 
מה  היטב  ולזכור  בראשית,  מעשי  ונפלאות  השם 
שלמד עד עכשיו, ויזכור התנוצצות הגדלת הדעת 
והרמזים, שעי"ז יוכל לקיים גם בימות החול 'זכרהו 
מאחד בשבת', ללחום נגד עמלק בכל יום, ואז יזכה 
יום  בחי'  דאתי  בעלמא  יתרה  להתדבקות  בשבת 

שכולו שבת.

לזכור  שזכה  מה  כל  יתעורר  השבת,  אור  ובהאיר 
שכבר  הדעת  הגדלת  מציאות  שהוא  בהשי"ת, 
באותו  באורה  ללכת  יוכל  ועתה  בליבו,  נתיישב 
עת, שזה בחי' תחום שבת שלו, ויתקשר לזיכרון זה 
ויתענג מאורה, כי זהו מעין עולם הבא ממש זכרון 

עלמא דאתי. 

ועייפות,  שכחה  בשבת  עלינו  נופל  כאשר  וגם 
שהוא השארת כח המדמה של ששת ימי המעשה 
לתוך השבת, אין זה שום סימן שנפל מאור השבת, 
כי אדרבה, זהו כדי ללמדו איך ללחום נגד השכחה, כי 
כאשר נתגבר לזכור במציאות השבת בשמחה - אין 
בכוחה לבלבל כלל, כי באמת אין בשעה זו כח של 
שמושך  מה  כל  שבאמת  יבין  ובנקל  הרע,  יניקת 
ומחליש דעתו במשיכת תאווה או שכחה אינו שייך 
לו, ולפי מה שיזכור בגדולת השם, בוודאי תתבטל 
לגמרי השכחה, וגם ילמד איך לוחמים בכח השכחה 

והבלבולים תמיד, לזכות לקדש המחשבה. 

פרטי עבודת השבת לאור הזיכרון
לכן אנו קוראים שנים מקרא ואחד תרגום, להרבות 
בחי' הזכרון 'לשון הקודש' על השכחה בחי' 'תרגום' 
השכחה,  להעביר  בחמין  ורוחצים  'תרדמה',  בגי' 
וטובלים במקוה להמשיך כח הזכרון, ומקבלים שבת 
מתגלה  כי  השי"ת  בגדולת  וזמירות  שירה  מתוך 

הזכרון האמיתי. 

לזכרון,  לבא  ה"עין"  כח  מתקנים  אנו  בקידוש  ואז 
מחמש  אחד  נוטלת  גסה  שפסיעה  חז"ל  כמ"ש 
מאות ממאור עיניו של אדם, ומהדר לה בקדושא 
העולם  לראות  איך  העין  מתקנים  כי  שמשי.  דבי 
נאחז  הרי  שבו  יין  לוקחים  לכן  הזכרון.  בעיני 
השכרות והשכחה, ויש ליתן עיניו לראות היין, ובזה 

מתקן העין להנצל מהשכחה. 

וזה מרומז בשם "שבת"- שי"ן ב"ת, שי"ן תלת גונין 
עין  אנו מתקנים הרע  כי  עין,  ובת הוא בת  דעינא 
של דאגת עולם הזה, ולה"ר ורכילות וכלל משיכת 
הזכרון  וממשיכים  מקדשים  כאשר  התאוות, 
ומברכים  שבת",  בו  כי  וכו'  ויברך  "ויכולו  ואומרים 
מתדבקים  אנו  ובזה  וכו'",  במצותיו  קדשנו  "אשר 
יום  את  "זכור  ולקיים  האמיתי,  הזיכרון  בכלל 
נרות  באור  הזיכרון,  בעיני  העולם  לראות  השבת" 

שבת שמאירים עולם במנוחה ושמחה. 

זוכר  כי  שבת,  ענג  בקדושה  לאכילה  זוכים  ועי"ז 
את השי"ת בעת האכילה שזה העיקר, ובכל מה 
מחמת  שזהו  להתחזק  יש  שבת  לכבוד  שאוכל 
יזכה לענג  ועי"ז  עצם המצוה שזוכה להרוויח, 

דקדושה, לזכור גם פנימיות ושכל ענג שבת, 
מעין  שהם  השם  גדולת  של  הרמזים  בחי' 

עולם הבא.

נזכה  רעוא דרעוין  ובכח עת רצון של 
לשמור הזיכרון תמיד גם בששת 

ימי המעשה.
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בני הנעורים
במגילת ספר כתוב עלי...

הלכות הנוגעות לפורים
איסור 'לא ילבש' בתחפושת

גבר הלובש בגד של אשה וכן אשה הלובשת בגד של איש - עוברים על איסור 
מן התורה של 'לא ילבש' )שו"ע יו"ד קפב ה(. וכל רגע שלובשים זאת, עוברים על 
האיסור האמור, וחייבים לפשטו מיד. ואפילו הלבישו אותו אדם אחר, חייבים 

להסירו תיכף )בצל החכמה ה קכז ב-ג(. 
כיון  כאיש,  אשה  או  כאשה  איש  בפורים  להתחפש  שהתירו  יש  זאת  כל  עם 
)רמ"א סו"ס  שהמטרה הוא רק לשמחת פורים ולא בכדי להתדמות כמין השני 
ואם  תרצו. ועוד(. אך הרבה פוסקים אסרו זאת בהחלט )ראה משנ"ב תרצו ל. ועוד(. 
ההתחפשות הוא כדי להתערב בין הנשים וכו' - הוא איסור גמור לכל הדיעות 

)חוט שני שבת ד עמוד רעט שעה"צ נד(. ולמעשה הדין כך: 
א. הירא דבר ה' לא יעשה כן )ראה משנ"ב שם לא. כף החיים אות זן. ועוד הרבה(. אמנם 
אם לובשים רק בגד אחד כמין השני וניכר מה הוא, הדבר קל יותר )ראה פרמ"ג 

מ"ז ה ומשנ"ב שם(. 
ב. בקטן או קטנה, נראה שאפשר להקל. ובפרט אם לא הגיעו לגיל חינוך )ראה: 
חמדת אריה מגילה ל. אורחות רבינו ג עמוד ס אות קה. פסקי שמועות תרצו מהגריש"א. לקוטי 

תשובות והנהגות פורים. מקדש ישראל פורים שנ(. 
ג. אמנם כל זה בפורים עצמו, אבל לפני פורים קשה להקל בזה )כי בקושי הקילו בזה 
רק מפני שכך המנהג ומשום שמחת פורים(. אכן לקטנים ובפרט אם לא הגיעו לחינוך 

- נראה שאין למחות במי שמיקל. 
ד. בהצגה בפורים, הדבר קל יותר מהאמור לעיל, כיון שאין יכולים ללכת בזה 
אצל מין השני ולא נעשה לשם כך. אך בהצגה הנערכת לפני פורים הוא חמור 
יותר, ובפרט בהצגות בשאר ימות השנה )ראה: עמק הנצי"ב כי תצא טו. י"ד משה עמוד 
סה. מבית לוי נב הערה כ. ודרשת וחקרת ה יו"ד כא. נהרות איתן ב מ. שבט הקהתי ב רנח. מקד"י 

שם. כרם שלמה השמטות למקור המעין קפב טז ו(.  
ה. אך דע שכל זה כשאין בזה חסרון בצניעות, אבל גם בפורים אין שום היתר ללבוש 

או לעשות דבר הנוגד את כללי הצניעות )חוט שני שבת ב קובץ ענינים עמוד שיד(.   
חיוב ציצית בתחפושת

תחפושת שיש לה 'ארבע כנפות' ]מצוי במעיל של כהן גדול[, ובפרט אם הוא כמו 
טלית קטן או טלית גדול, יתכן וחייב בציצית כדין )אם הוא במקום הלבוש ממש, י"ל 
שודאי חייב כיון שנהנה מזה. משא"כ כשאינו לצורך לבישה כלל ורק לתחפושת, שיש להסתפק. 
אך בט"ק וט"ג, י"ל שחייב שהרי מעונין בארבע כנפות דייקא(. ועל כן אין לאיש גדול וכן לילד 
מעל גיל בר מצוה ללבוש בגד כזה בלי ציצית. אלא אם יפטרו אותו מחיוב ציצית, 
על ידי עיגול כנף אחד. או לעשותו מדבר שפטור מציצית לכל הדיעות. אכן לקטן 
לפני גיל שש, אפשר להקל. אבל מעל גיל שש וכל שכן לאחר גיל תשע, לכתחילה 
יש להחמיר. ואם הוא מבד כזה שאינו מחויב בציצית מדאורייתא, הדין קל יותר 

לגבי קטן. וטלית קטן העשוי מ'אלבד' אין להחמיר כלל לקטן )ולכאורה אף לגדול(.  
מענין לענין שמחת פורים

מי שמפוצץ 'נפצים' 'חזיזים' וכיוצא בזה באופן שנבהלים מהם – מותר לקחת 
אותם ממנו ואפילו בעל כרחו. וכן חייבים להתרות במי שמוכר אותם, ואם ממשיך 

למכרם, אפשר למוסרו לרשויות )הגרנ"ק בקובץ תורת המועדים(.
טבילת כלי של משלוח מנות

משלוח מנות המונח בכלי חדש שעדיין לא הוטבל ]מצוי במשלוחי מנות מעוצבים[ 
– נראה שהדין כך:

א. המקבל את המשלוח מנות, חייב להטביל את הכלי. והיינו לאחר שהריקו תכולתו, 
אבל אין צורך להוריק תיכף.

ב. אבל לגבי השולח, אינו ברור אם חייב להטבילו. ומכל מקום המשלח המחמיר להטבילו 
לפני שמניח בו המאכלים, תבוא עליו ברכה. ובפרט אם יש לחשוש שהמקבל לא יטבילו. וכמצוי 

מאוד שהמקבל אינו שם לבו שהכלי לא הוטבל.
ג. אך בכדי שיוכל השולח להטביל בשביל המקבל - צריך שלפני הטבלת הכלי 'יַזֶכּה' השולח את הכלי 

למקבל, והיינו שיתן את הכלי לאדם אחר ]לא מבני ביתו[ ש'יקנה' את הכלי עבור המקבל המשלוח מנות. 
אבל בלי זיכוי, יש אופנים שאין מועיל טבילתו עבור המקבל.   

מ'(  )תהילים  חפצתי  אלקי  רצונך  לעשות  עלי  כתוב  ספר  במגילת 
מפרש רבינו שאדם רוצה לדעת עם הוא יש לו רצון אמיתי לעבודת 
ה' יבדוק את עצמו האם הוא מזדהה בלימוד שלומד שהדבר נאמר 

עליו, במגילת ספר כתוב עלי, זהו הסימן שלעשות רצונך חפצתי. 
כל  עלי,  כתוב  ספר  במגילת  לומר  צריך  אסתר,  במגילת  ובעיקר 

האנשים במגילה הם חלקים בנפשי.
ולכן הצגנו כמה רעיונות בענין אישי המגילה, ואף שהוא כטיפה מן 

היום, בכל זאת הזכרנו כמה דוגמאות, ותן לחכם ויחכם עוד.
אחשורוש

אחשורוש,  של  בסעודתו  להנות  הלכו  ישראל  איך  פלא  דבר  הוא 
לא  כל מהותו של הסעודה היה מאחר שעשה חשבון שכבר  והרי 
יחזרו לארץ ישראל כי עבר יותר משבעים שנה שהובטחו שישראל 
יגאלו, והיו כמה שיטות לחשבון השבעים שנה ואחרי שלש שנים 
ולכן עשה סעודה  למלכותו כבר עבר ע' שנים לפי כל החשבונות, 
יכלו ישראל להנות  כן  גדול, איך אם  ובגדי כהן  כלי מקדש  והוציא 

מכזה סעודה?
אלא שישראל כשהיו שבעים שנה בגלות בבל, היה להם חיים מאוד 
יכלו להסתדר בחייהם מחמת שידעו שהם כאן לזמן  כי לא  קשים 
יכלו להתבסס, לא לבנות בית ולא לפתוח ביזנ'ס  ולכן לא  מושאל, 
וכו', כי ידעו שתיכף חוזרים לארץ הקודש, והנה עבר ע' שנים בכליון 
עיניים וכבר חשבו שהנה הגאולה בפתח, ואז הגיעו הצדיקים ואמרו 
אז  אבל  בסבלנות  והמתינו  שנה  עוד  נחכה  בחשבון  טעות  שהיה 
אלו  ושנים  שנה  ועוד  שנה  ועוד  שנה  עוד  וחיכו  טעות  עוד  היה 
יודעים  ולא  כי המצב לא ברור  של הציפיה הם שנים מאוד קשות 
מה עושים, עד שהגיע אחשורוש ואמר: זהו! כבר לא יהיה גאולה, 
ואז נשמו ישראל לרווחה, לפחות אנו יודעים מה הולכים לעשות, 

נתחיל להתבסס בגלות..
מצב  אלא  התאבדות,  של  מצב  לא  זה  יאוש  היאוש,  קליפת  וזהו 

טוב,  ולומר,  בגלות  להתבסס  ומתחיל  מגאולה,  מתייאש  שאדם 

קדושה אין לי לפחות נתחיל לחיות טוב במצב העכשווי, להפסיק 
לרצות זהו יאוש, ועל זה היה הקטרוג הגדול מהסעודה.

וזה היה מלחמתם של המן ומרדכי בסעודה, שכתוב לעשות כרצון 
איש ואיש והגמ' דורשת 'איש' זה מרדכי, ואיש זה המן, כי איש ר"ת 

אין שום יאוש -מרדכי. 'ואיש' אותיות יאוש – המן.
עמלק

עמלק מקרר את האמבטיא, הוא הכפירה הגדולה, כי יש כפירה 
שמתווכח כמו יונים וכו', אבל עמלק הוא מקרר, אין כלום, הכל 
רגיל, יש טבע וכו', אין כאן משהו מעבר, זהו הכפירה הגדולה 

ביותר – קרירות.
המן

א. כפירה ויאוש, הוא אמר שאלקים שלהם ישן, כי לא 
האמין שתפילות פועלות, וכפר, כאילו אין השגחה.

עץ  על  והקדושה  מרדכי  את  תולה  המן  ב. 
זה  לנו,  שייך  לא  שזה  לומר  גבוה, 
או  עמלק  קליפת 

ואומר  גבוה מאוד  , או שמעלה אותו  שמכחיש את קיום הקדושה 
שזה לא שייך לדור שלנו להתפלל ולעשות קשר עם ה' וכו', על זה 
כתוב 'זרק מילות כלפי מעלה', זרק את הברית והקשר עם ה' למעלה.

ג. וכל זה איננו שווה לי, הוא קליפת הגאווה שיש לו הכל, אלא כאשר 
מישהו לא מכבד אותו, לא שווה לו כלום כלום...

מרדכי
א. היחיד בתנ"ך שנקרא 'איש יהודי' זהו השבח שלו, שנקרא על שם 
יהדותו, כי היה חזק באמונה, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה, לא נכנע 
למצב, עקשן באמונה, ויהי אומן את הדסה, היינו שהיה מרגיל אותה 

באמונה, וזה היה כל תפקידו בעולם להחזיק את האמונה חזק..
המן  עם  שהבעיות  לו  כשאמרו  גם  כלל,  הטבע  על  הסתכל  לא  ב. 
הוא יוצר בעקשנותו, הוא עמד על שלו שזה היה בגלל שלפני תשע 
שנים אכלו בסעודה, שלכאורה על פי הטבע הסעודה היה צעד שרק 

קירב אותם לגויים, אבל הוא אמר שבגלל זה יש גזירה.
ג. כל מהותו של פורים הוא שנתחיל להאמין במושג 'יהודי', להאמין 
ביהודי הפשוט, להאמין במושג שיהודי פשוט שמאמין בה' הוא יקר 
וכו',  יד  הפושט  לכל  ומתנות  מנות  משלוח  מביאים  ולכן  למעלה, 
על  הוא  מרדכי  של  השבח  ולכן  יהודי,  בכל  האמונה  את  לחזק  כדי 
עצם יהדותו, איש יהודי, שלא מוצאים כדוגמת שבח כזה על שום 
אישיות בתנ"ך, נתאר לעצמנו בבית קברות קבר שכתוב שם שבח 
איש יהודי'... אך מדרכי היה השבח שלו ששמח והיה גאה ביהדותו 

ואין כינוי יותר מתאים מאשר 'איש יהודי'... 
ד. מרדכי היה לו כזה אמונה שהיה בטוח שאם לוקחים את אסתר 
אחשורוש  לבית  יום  כל  הולך  היה  ולכן  טובה,  מזה  יצמח  בוודאי 
שהכל  שרואה  אפילו  כי  ברש"י,  שם  כמובא  בה,  יעשה  מה  לראות 
רע, אבל מרוב שהיה בטוח שיצמח מזה טוב, הוא פשוט הלך כל יום 

לחכות ולבדוק מתי זה יבוא...
אסתר

א. אין לה אב ואם, על פי סוד, הכוונה שאין לה שום מח, כי אבא 

לה  נעלמה  וכאשר  ובינה,  חכמה  של  המוחין  על  מרמזים  ואמא 

הצדיק  כי  אמונה.  בה  להכניס  לגדלה  אותה  לקח  ומרדכי  המוחין, 
במצב  ודווקא  ומגדלם.  אמונה  להם  ומכניס  פשוטים  אנשים  לוקח 
חזקה  היא  אבל   , לאשה  אותה  לוקח  אחשורוש  מח,  שאין  הזה 
חזקה  היא  יהדותה  את  להסתיר  צריכה  שהיא  ואפילו  ביהדותה, 
כשהיא  גם  חיזוק,  לקבל  למרדכי  בשקט  והולכת  יהדותה,  בענין 

במצב שאין לה יהדות וצדקות גלויה...
כח  מרדכי,  אצל  ויושבת  טובלת  אחשורוש  אצל  יושבת  אסתר  ב. 
אדיר של התחדשות, לשכוח מהכל, כעס ומידות רעות וכו', ובשניה 
מתברר  ואז  כלום.  היה  לא  כאילו  ולתפילה  לקדושה  נכנסים  אחת 
אלא  באסתר,  ליגוע  הצליח  לא  לעולם  אחשורוש  שבעצם  למפרע 
מתברר  מתחדשים  אנו  כאשר  באמת  כי  לאסתר,  התחפשה  שידה 
ורק  למרדכי,  שייכים  אנו  כי  שלנו,  לא  בכלל  הוא  שלנו  הרע  שכל 

פעמים שנדמה שאנו נופלים, וזה בעצם רוח רעה שהתלבש בנו.
ג. היה לה יאוש דקדושה, אמרה כאשר אבדתי אבדתי, אכנס לקדושה 

ויהי מה, אפילו שלא יהיה ממני כלום, אנסה עכשו. יאוש דקדושה.     
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לרגל שמחת אירוסי הבת
בזכות רביה”ק יזכו לרוב נחת דקדושה

         

הר”ר נחמן שמעו שניצר הי”ו
 צפת

לרגל שמחת הולדת הבן 
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

בנך עדיין אינו מסודר 
בישיבה גדולה או קטנה?

באפשרותך לקבל סיוע בעזרת ה'
בטלפון מס': 0533151512

הר”ר יוסף חיים שוען הי”ו  
עמנואל

לרגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר”ר נפתלי סולרש הי”ו 

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר”ר אליהו קירשבוים הי”ו 
 בית שמש

לרגל שמחת הבר מצוה לבניו שמעון נ"י נחמן נ"י
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

02-54-10-100

ם
יני

אמ

 וה
  נוסעים עם הוותיקים

ת  
יון  שירות  אמינו

נס
  

 

מסע
לנשמה

חורף תשע"ח

ליד הצדיקים, 
בין השבילים 

המושלגים, 
הנשמה שלכם 

תאיר באור גדול!
קבוצות ויחידים | כרטיסי טיסה | שירותי פנים  | במחירים ובשירות הטוב ביותר

הר"ר צבי יגלניק הי"ו 
מודיעין עילית

לרגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם צבי אנגל הי"ו  - אלעד
לרגל שמחת אירוסי בנו

 הר"ר עקיבא הי"ו
ומחותנו

הר"ר יעקב שלמה תפילינסקי הי"ו
צפת

לרגל שמחת אירוסי הבת
בזכות רביה”ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר”ר יוסף ב"ר מנשה קיניג הי”ו

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר”ר אוריאל בהר הי”ו  
עמנואל

לרגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הבה"ח יוסף אביגדור  ארנפלד הי"ו - לונדון
לרגל שמחת אירוסיו עם בת 

הרה"ח ר' יהודה צבי שפירא  שליט"א
בזכות רביה”ק יזכו לרוב נחת דקדושה


