
 

 
 

 ועוד  הלכה  פרשה  הגות
 

 חג הפורים
 

 
]

  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 אספקלריא לפרשת השבוע

 עולם בלי שטן –פורים 
יֶהם ְלַקיֵּם  ַכָיִמים וגו' םוֹי אֵּת עִֹשים תוִֹלְהי ֲעלֵּ

א יםַהְיהודִ  ָבֶהם ָנחו ֲאֶשר יֶהם )אסתר ט, כאוֹמֵּ  כב(-ְיבֵּ
פורים הוא זמן גבוה מאוד, זמן של גילוי אהבת 
השי"ת כלפינו שאינה תלויה בדבר ואינה נתונה 
לשינויים, פורים הוא הזמן של מחיית עמלק. הגיע 

 הזמן להתעסק ב'עשה טוב'!
משל למה הדבר דומה, למלך שהיו לו שני בנים, 

המלך בחטא מרידה  נסיכים. אחד מהם חטא לאביו
חמור מאוד ונקנסה עליו מיתה, ויהי כרחם המרחם 
ניתנה לו חנינה שיומר עונשו בכליאה בבית 

 האסורים והוגלה מן הארמון לתקופה ממושכת. 
אחר שנה תמימה של געגועי האב אל בנו לא 
יכול להתאפק וקרא לעבדיו לערוך משתה גדול. 

כמובן,  –להוציא את בנו מן המאסר לא היה אפשרי 
אך לרוב אהבתו אליו ורחמיו ביקש לשחררו למשך 
יום אחד. במשתה הגדול התבקש הבן לשאת כמה 
מילים. עמד ואמר: "כמה טוב כאן אצל אבא! אין כאן 
ריח טחב, אין כאן שקצים ורמשים שמסתובבים בין 
הרגלים, אין כאן סוהרים אכזריים... כבוד הוד 

 מלכותו מאיר כאן לכולנו!". 

 טוב כאן אצל אבא כמה
כעת ביקש האב מבנו השני לישא נאום, עמד גם 
הוא וקרא כדברים האלו: "כמה טוב כאן אצל אבא! 
אין כאן ריח טחב, אין כאן שקצים ורמשים 
שמסתובבים בין הרגלים, אין כאן סוהרים אכזריים... 
כבוד הוד מלכותו מאיר כאן לכולנו!". כסיימו את 

דרפנים בלאט, ושאלו דבריו פנה אליו אחד האחש
בחשש: "האם אין זה משום זלזול בכבוד המלך שלא 
אמרת נאום משלך רק חזרת על דברי אחיך?", ענהו 
הנסיך: "ריקא, כלום אותו נאום הוא זה? הלוא זהו 
נאום שונה בתכלית! אחי אשר נמצא כל ימיו בתוך 

, רק מציץ בבורהבור, גם בעת נאומו זה כל מעייניו 
 –ור הוא "נמצא" בעצם, לעומתו אני הוא החוצה בב

, הנני רק מציץ אל בורו בבית המלךכל מעייני כאן 
 של אחי...".

בפורים מתגלה העולם שבו אין שטן ואין פגע 
לכל פגע רע, שבו ישראל עלו  קדםרע, העולם ש

במחשבה תחילה, ומה מקום יש להסתר שם? זהו, 
הסתר, ובן משכיל יהיו מעייניו ביום הזה  איןש

נתונים אל ההתחברות עם אביו המלך, אשר זאת 
מתאפשר לו ביום גדול וקדוש זה, שזה עיקר עצם 

 אותו את לומר יכולים היום. וכמו במשל: שנים
 ומשנהו ומציץ החוצה, 'בפנים' עומד האחד, משפט
 .ורק מציץ פנימה.. 'בחוץ'עומד 

 הארה חיובית
ובמלים אחרות: שלילת ההסתר והמסכים זהו 

שבין שאר הימים ליום הזה, ובאשר סרים  ההבדל

המסכים נשארים אנו עם ההארה הגדולה והקדושה 
 הזו, שהיא הארה חיובית! 

חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין 
ארור המן לברוך מרדכי, להגיע למקום שבו משמעות 
ה"ארור המן" גם היא "ברוך מרדכי". זו מחיית 'זכר' 

 אין לנו אלא הארת פניך.עמלק, שכאשר הכסא שלם 
ועל כן קבעו מרדכי ואסתר כימים אשר 'נחו' 
בהם היהודים מאויביהם, כי אחר שלילת הרע 
שנעשתה אתמול, היום מצויים אנו כבר 
באטמוספירה הנקייה מזכר עמלק, באויר שכולו 

 אהבה.
ועל כן ימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים 

, הביאור בזה שי"א שאף לעתיד לבוא לא יהיו בטלים
(, שאף 1פורים-שהוא דוגמת יום הכפורים )פורים כ

שסליחת העוון אינה שייכת לעתיד לבוא שלא יהיה 
מצוי עוון, אדרבה ואדרבה שתהיה האהבה ביתר 
שאת ויתר עז, כי זהו תוקף קדושת היום, כך בפורים, 
אם לעתיד לבוא גם בשאר ימי השנה לא יהיה שום 

שיהיה "פורים", כי זהו  הסתר, כל שכן וקל וחומר
 .2שאין הסתר כלל –גילוי גדול שבעתיים 

אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וגו' 
ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת ה' חפצו 
 ובתורתו יהגה יומם ולילה. 'ובמושב לצים לא ישב'

 דר' מדר בעמלק' לה 'מלחמה( 968) בגימטריא
נכנע לעצת  , במה יאושר מי שאינו(טז ,יז שמות)

באופן חיובי!  –עמלק? שבתורתו יהגה יומם ולילה 
שהוא כעץ שתול על פלגי מים ומסתופף בצל 

 השכינה הקדושה!
אשר"י נוטריקון א'והבי י'י ש'נאו ר'ע שומר 
נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם )חזה ציון ועו"ס(, 
הרחקת הרע וההצלה מצפרניו הינה הכשרה לאהבת 

ין גבול ותכלית, עד 'אור זרוע השי"ת, אשר היא לא
לצדיק ולישרי לב שמחה, שמחו צדיקים בה' והודו 

 א פרייליכן פורים!לזכר קדשו'. 

 ישראל אברהם קלאר  לתגובות:

 "בין גברא לגברא"

 פורים דפרזים ודמוקפין
ת עִֹשים תוִֹלְהי ֶהםֲעלֵּי ְלַקיֵּם  ָעָשר ַאְרָבָעה םוֹי אֵּ

ת ֲאָדר ְלחֶֹדש ְוָשָנה.  ָשָנה ְבָכל וֹב ָעָשר ֲחִמָשה םוֹי ְואֵּ
א ַהְיהוִדים ָבֶהם ָנחו ֲאֶשר ַכָיִמים -)אסתר ט, כא ְיבֵּיֶהםוֹמֵּ

 כב(
בכל שנה עולה השאלה מה ראו חכמים על ככה לחלק 

 חלקים, פרזים בי"ד ומוקפין בט"ו. את הפורים לשני
אמנם הנס בשושן היה יום נוסף, אך זה סימן ההיכר 

 היחיד של שושן? היותו מוקף בחומה? 
ובפרט לפי מה שנפסק להלכה כדעה בגמרא ש'מוקפין 
חומה' הכוונה מימות יהושע בו נון, ושושן לא היתה 

                                                             
 :נז כא תקון ז"תיקו 1
שהלובן מודגש יותר על הרקע השחור, נהורא דנפיק מגו  אף 2

 חשוכא, כמובן שהדף לבן יותר כשאין בו שחרות כלל.

מוקפת חומה מימות יהשע בן נון, מה ראו חכמים אם כן 
 ם לתקנה כזו שאף אין בה זכרון לנס?טע

 החשובים – ערי הבירה
השיטה הרווחת בראשונים היא שכיון ששושן מוקפת 

קבעו עמה שאר מקומות  -עיר בירה-חומה היתה 
הנכבדים שהסמל שלהם בימי קדם היה היותם מוקפין 

 חומה.
 אך מה אם כן הטעם לימות יהושע בן נון ?

י הירושלמי "אמר על כך מביאים הראשונים את דבר
ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי כדי לחלוק כבוד לארץ 
ישראל שהיתה חרבה באותן הימים ותלו אותה בימות 

 יהושע בן נון" 
"פירוש העניין שכיון שהוצרכו לחלוק בין מוקפין 
לשאינם מוקפין כשם שנחלקה שושן משאר עיירות, אילו 

שהיתה תלו הדבר מימות אחשורוש היתה ארץ ישראל 
חרבה באותן הימים נדונת כפרזים והיה גנאי בדבר, 
ולפיכך תלו הדבר בימות יהושע בן נון שתהא נידונת 

 ככרכים".)ר"ן על הריף עמוד א ד"ה 'ויש כאן שאלה'(

 "וקבל היהודים את אשר החלו לעשות"
אכן הרמב"ן בתחילת המסכתא מביא את הפירוש הנ"ל 

 וב בעיני"ואומר עליו "ואין טעם זה מתוק וט
הרמב"ן בדרכו החדשנית מוליך אותנו בגלגלי 
ההיסטוריה, ומבאר את העניין על פי השתלשלות 

 העניינים שהיתה בימי מרדכי ואסתר.
תמצית דבריו שבזמן הנס כבר היו רוב היהודים בארץ 
ישראל )שהיתה גם כן תחת האימפריה האדירה של מלכות 

יקר סבל אחשורוש( שכבר עלו בימי כורש, ומי שבע
מגזירת המן היו בעיקר ערי הפרזות שלא היו מוגנים, אך 
הערים המוקפין חומה שרק ישראל דרו בתוכם חששו 

 פחות מחמת היותם מבוצרים. 
ונהגו וכשקרה הנס הגדול נס פורים עמדו הפרזים 

לעשות את יום ארבעה עשר שמחה ומשתה ויום  מעצמם
נס גדול טוב, אבל מוקפין לא עשו כלום לפי שהיה ה

בפרזים וזהו מה שכתוב במגילה "על כן היהודים הפרזים 
היושבים בערי הפרזות עושים את יום י"ד לחודש אדר יום 
משתה ושמחה" ולא הוזכרו המוקפין כיון שאכן לא חגגו 

 כלל.
אחר זמן עמד מרדכי ובית דינו וראו שראוי הנס הזה 

ולם ישראל, שככל לעשות לו זכר לדורות וקבעו אותו על 
היו בספק סכנה, וראו להקדים פרזים למוקפין מפני שהיה 
ניסם גדול והם גם התחילו ביום טוב תחילה. לפיכך קבעו 
יום טוב של פרזים ביומן ושיהא מיוחד להם ושל מוקפים 
קבעו ביום נוח של שושן, וזהו כוונת הכתוב "ויכתוב מרדכי 

ום את הדברים האלה ...לקיים עליהם להיות עושים את י
י"ד ואת יום ט"ו " כלומר שלח להם שיקבלו כולם לעשות 

ומבואר ביותר הפסוק; "וקבל היהודים את אשר זכר לנס. 
ר החלו הפרזים החלו לעשות" כלומר שקבלו כולם את אש

 זהו טעם חלוף התקנה לפרזים ומוקפין. לעשות מעצמם. 
והטעם שמוקפין חומה מימות יהושע הוא מטעם 

הנ"ל מפני כבודה של ארץ ישראל שהיו כל הירושלמי 
 עריה שוממין.    

הנה כי כן מלבד הביאור בטעם חילוק החג בין    
פרזים למוקפין עוד יושבו פסוקים רבים תמוהים מאד 
המקבלים ברק חדש בדבריו וכלשונו; 'וכשעיינתי בכתובים 

 נתיישב לי העניין יפה'.
 א פרייליכן פורים!!

  בר"ש ליפשיץ לתגובות: הרב אהרן

 



 ויצבור יוסף

ההבדל בין  -נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי 
 לשון שאלה ולשון בקשה 

ָלִתי ַנְפִשי ִלי ִתָנֶתן ז, אסתר ) ְבַבָקָשִתי ְוַעִמי ִבְשאֵּ
 ג(

אלה ובקשה במגילת אסתר, מצינו את הנוסח ש
בדברי המלך אחשורוש: "ויאמר המלך לאסתר המלכה 
מה שאלתך אסתר המלכה ותנתן לך ומה בקשתך עד 

 חצי המלכות ותעש" )ז', ב'(. 
וכן לגבי דוד המלך ע"ה מצאנו לשונות אלו 
בתהילים: "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, שבתי 

 בבית ה' כל ימי חיי" וגו' )תהילים כ"ז, ד'(. 
בין, מה ההבדל בין לשון שאלה ללשון ויש לה

 בקשה. 
וכמה פירושים מצאנו בדברי המפרשים בחילוק 

 הלשון שבין שאלה ובקשה:

 הבדל בין מבקש לעצמו או לאחרים
 -הוי כאשר מבקש לעצמו, ו"בקשה" -שאלה א.

מהר"ם אלמושנינו –היינו כשמבקש לצורך אחרים. 
 בפירושו למגילה והמלבי"ם בפירושו למגילה. 

ולפי"ז אתי שפיר בקשת אסתר: ,נפשי בשאלתי" 
לצורך עצמי, וכן "עמי בקשתי" לצורך אחרים. וכן 
מדוקדק זה נמי בדברי אחשורוש": "מה שאלתך וינתן 
לך, לך דייקא כיון זה לצורך עצמך, ומה בקשתך, 

 לצורך אחרים, עד צי המלכות ותעש. 

 דבר בר השגה ורחוק להשגה
השגה, ו"בקשה" הוי  הוא דבר קל בר -. שאלהב

האלשיך בפי' למגילה  -דבר רחוק להשגה וגדול.
והריז"ש }הג"ר יוסף זכריה שטרן{ בפי' למגילה  
עה"פ, וז"ל: "והפשוט כי הבקשה על ההשתדלות 
בהיותה הכרחית ולעיקר ואין בידו להשיגה רק 
בתורת חסד לגודל המבוקש, וכמו שבא בכל מקום 

 על החקירה והחיפוש" וכו'.
פי"ז שפיר מובן לשון אסתר שכן "נפשי" שזה ול

דבר קל להצלה ע"י המלך נאמר ה "בשאלתי", ו"עמי" 
שזה דבר קשה יותר השגה נאמר בו לשון "בבקשתי", 
וכן לון במלך הוא בהתאם: מה שאלתך וגו' שזה דבר 
קל "וינתן לך" מיד, אך אפילו "מה בקשתך" שזה דבר 

עד חצי המלכות קשה להשגה, לצורך זה אני מקציב" "
 ותעש".

 דבר גשמי ודבר רוחני
היא בפה על דבר גשמי, ובקשה הויא  -שאלה  ג.

המלבי"ם בספרו יאיר אור אות  -בלב על דבר רוחני
ב' בקשה. וזה לשונו: "הבקשה היא בלב, ולכן בא 
ברוב דברים הגיונים, מבקשי ה', בקשו צדק, בקש 

 קהלת למצוא דברי חפץ, והשאל היא בפה".
י"ז ניתן להבין את דברי אחשורוש שאמר: ולפ

"מה שאלתך וינתן לך" כאשר תבקשי אותה בפה, ואף 
אם יש לך בקשה בלב שמתביישת את לתובעה בפה 
לרוב גודלה, אין לך מהב להתבייש כי "מה בקשתך 
עד חצי המלכות ותעש". ונראה דלפי"ז לשון אסתר 
הכי מתפרשא, דאף שבפה אני מבקשת על הצלתי 

בשאלתי" מ"מ "עמי בבקשתי" רצון הצלת עמי  "נפשי
עומד בלבי בכל עת וחשוב לי יותר מהצלת עצמי 

 שאינה תקועה בלב כ"כ.

 אמצעים ומטרה
לצורך האמצעים להשגת המטרה, אך  -שאלה  ד.

המלבי"ם  -"בקשה" היא המטרה הסופית שמבקש
ביאיר אור אות ש' שאלה. וז"ל: "למשל מי ששואל 

ים כדי שיקנה בית בהם, השאלה שיהיה לו אלף זהוב
 היא האלף זהובים והבקשה היא הבית". 

ולפי"ז מובן לשון אסתר שאומרת לאחשורוש 
שאע"פ שחשובה לך הצלתי, מ"מ תדע לך ששלוחה 
אני לך מהשי"ת ששלחני להיות מלכה כדי להציל 
את עמי, ולכן מה ש"נפשי בשאלתי" זה אך ורק כדי 

היא הצלת כל  ש"עמי בבקשתי" והמטרה הסופית
היהודים. וגם לשון אחשורוש מובן בהכי שאמר" מה 

שאלתך וינתן לך, היינו שכל האמצעים להשגת כל 
מטרה ינתנו לך, אפילו שהמטרה הסופית שהיא 
הבקשה היא דבר גדול ולכן "מה בקשתך עד חצי 

 המלכות ותעש.

 מותרות ודבר מוכרח
שאלה היא על מותרות, ובקשה היא על ענין  ה.

ספר מפענח נעלמים מובא בפי' שער בת –כרח. מו
רבים למגילה. וז"ל": "דלשון שאלה שייך על ענין 
מותרי כמו מגדנות ומרגליות וארבנים טובות שאינם 
מוכרחים כ"כ לחיי האדם ויוכל לחיות גם בלעדם 
וכו', ולשון בקשה שייך על ענין המוכרח לחיי האדם 

 כלחם ומזון ומלבוש וכדו'. עכ"ל.   
לפי"ז ביאר שם את לשון אחשורוש: "מה ו

שאלתך" היינו הדבר המותרי "וינתן לך" בתורת 
מתנה ולא בתורת חיוב, "ומה בקשתך" היינו הדבר 
המוכרח "ותעש" בתורת חיוב מבעל לאשתו. וכן 
אסתר לפי"ז פתחה פיה בחכה  ואמרה "תנתן לי 
נפשי בשאלתי" דעל הצלת עצמי אני שואלת רק 

א יהרגוני, אבל "ועמי בבקשתי" על בלשון שאלה של
כל כלל ישראל מבקשת אני כדבר מוכרח שא"א 
בלעדיו. עכת"ד, ויש להוסיף דמובן לפי"ז ג"כ המשך 
דבריה במ שאמרה "כי איככה אוכל וראיתי ברעה 
אשר ימצא את עמי ואיככה אוכל וראיתי באובדן 
מולדתי", שדברים אלו כנתינת טעם לדבריה 

ת עמה אצלה הוא דבר נוכרח הקודמים מדוע הצל
ולא תדאג קודם להצלת עצמה, כיון שחייה אינם 
חיים אם יפגעו היהודים ולכן הצלתם הם דבר 

 .מוכרח אצלה וק"ל
 חג פורים שמח!!בברכת 

 הרב יוסף צברי
 א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

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

 ועוד 

 ימה של תורה

 מדור עמלק של מלחמתו על וסקירה מבט
 דור

 ִמדֹר ַבֲעָמלֵּק' לה ִמְלָחָמה ָיה כֵּס ַעל ָיד ִכי ַויֹאֶמר
 (לפורים קריאה. טז, יז שמות) דֹר

 לדורו משה של מדורו, דר מדר: "בישעיה י"וברש
 של לדורו ומשם, מרדכי של לדורו ומשם, ולשא של

 (.י, לד ישעיה" )משיחנו מלך
 שלם הכסא אין קיים שעמלק זמן כל: ל"ובחז

 סתירת הינה בעולם עמלק מציאות. שלם השם ואין
 ומהו'. ה של בשמו כביכול חסרון, הכסא ושבירת
' ה של שמו מהו, בעולם' ה של הכסא של הביטוי
 בעולם?
 ושמך, "השם הוא, כסאה הוא – ישראל עם
', ה עם הינו ישראל עם". קראת עלינו והקדוש הגדול

 בעולם' ה מלכות את נושאים הם ישראל ועם
 משעה, נולד ישראל שעם הרגע ומן. אותה ומגלים
 להילחם בא, עמלק אליהם נטפל ממצריים שיצאו
 .בהם
 במלבושים עמלק אותו ממשיך כך –" דר מדר"

 '.ה בעם להלחם שונים
 מה, מלחמתו מהי, להבין עלינו זאת םאמנ

 ממצרים כשיצאו הרי? ישראל מעם לכבוש מבקש
 שהיה ביקשו מה, השומם במדבר הילכו, בדרך היו
 או לכבוש בשביל היא מלחמה דרך? ישראל ביד

 היתה לא ישראל עם אבל, הכיבוש פחד מפני להגן
 ?נחלה ולא חבל לא בידם

 בגדלות מלחמה –" בעמלק' לה מלחמה"
 אדםה

 ה-י כס על יד כי: "הכתוב עומק שזה אלא
 איננה', לה היא המלחמה", בעמלק' לה מלחמה
 !קודש מלחמת הינה, ואומות עמים כיבוש מלחמת

 שיש' ה בהעם יש מה, מלחמה אותה ומהי
 ?בהם להילחם

 ".ה-י כס"
 כסא שהמה ישראל עם שיש מעלה אותה

 יוהביטו התדמית, המקום, המושב, בעולם' ה למלכות
 הוא, נחלתם היא-היא, העמים בעיני' ה למלכות

 .ישראל מעם ליטול עמלק מבקש אותו הנכס
 כסא שהם ישראל לעם שיש מעלה אותה ומהי
 '?ה למלכות

 הוא ישראל עם", העמים כל על עליון ולתתך"
 ?עליון הוא במה, העליון
 קרויים העולם אומות ואין אדם קרויים אתם"
, הישראלי האיש אצל רק הינה האדם גדלות". אדם
 מן אחד כל. לאדם מאיש להתהפך היכול הוא

 מלשון – אדם אך, אנוש מלשון – איש הינו האומות
 .ישראלי האיש אצל רק שייך זה, לעליון אדמה

 את, ליטול עמלק מבקש האדם גדלות אותה ואת
 ישראל שעם במידות' ה וגדלות' ה למלכות הביטוי

 ובחכמת מחשבהב גדלות,  האומות מכל המצוינים
 .התורה

, בנחשלים לפגוע עמלק ניסה משה בימי
 של בדמותו חוזר מרדכי של בדורו. וביגעים בעייפים

 עם ישנו" – וגדלות יקר כל משפיל המן. הרשע המן
" שוות אינן ודתיהן העמים בין ומפורד מפוזר אחד
, בדתיהם זלזול, ל"בחז כמבואר ישראל בחגי זלזול', וגו

 .ורמיסה השפלה
 נתבונן רק אם". משיחנו מלך של לדורו ומשם"

 זו גרממיא' – גרמניה מלחמת של האיומה בשואה
 השפלת. ובמפרשים ל"בחז כמבואר עמלק זה -' אדום

 ובסוף והעבודה הריכוז במחנות, בגטאות היהודים
 להשמדה.

 את להשפיל היתה ש"ימ הגרמנים שנהגו הצורה
 תפילין יחשהנ יהודי שכשנתפס רואים וזאת, היהודי
 ובהשפלה המחנה תושבי כל עיני למול לעמוד הוכרח
, מוכה מה על ידעו למען בראשו כשהתפילין הוכה
 כלום שווה אינו תפילין שמניח שיהודי יראו ובזה

 .ל"ר
 הארורים הגרמנים ביקשו הזה" העליון" את

 .ולאבד להרוג להשמיד

 פגעי – עמלק של האחרונה מלחמתו
 המתקדמת הטכנולוגיה

 לאחר, אירופה יהדות חורבן שאחרי בשניםו
 בישיבות וקדושתו בטהרתו ישראל עם ובניין תקומה
 אנו מגלים, ועוד הקודש ובארה"ב בארץ וכוללים
, עמלק של האחרון המלבוש את האחרונה בתקופה

, א"שליט הדור ומאורי גדולי כל שאומרים כפי
 מעתה, המתקדמת הטכנולוגיה פגעי של במלבוש

 ועם אומה אף ל ידיע לא, כלום ווהש לא האדם
 מעם האדם של הגדלות את וליטול להשפיל המבקש
, בהתגלמותו העמלק חודר האומות מן אלא, ישראל

 יודע הוא, מתבייש אינו הוא, טלפיו את פושט הוא
 האחרונים נשקו כלי את הוא ומוציא קרב סופו כי

 .ביותר והחזקים
 נשאר והאדם', חכם'ה המכשיר סביב סובב הכל

, מלחשוב פוסק המוח, כלום עושה לא הוא, ריק
 רעות ומידות, ומתקררת מתרופפת' ה עבודת

 כוח עוד בכוחו אין, באדם לשלוט מתחילות
 .אותן ולכבוש להתגבר ומוטיבציה
 עמלק במלחמת מתבטאת ישראל עם של גדלותו

 שמתנזרים בעולם היחידים ישראל שקדושי בכך זו
 משתמשים ואינם לםהעו אומות מדרכי ופורשים

 לגדלות הוא עצום ביטוי. המתקדמת בטכנולוגיה
 האדם מידות, מלחשוב פוסקת לא המחשבה, האדם

 בחום והכל, מאומצת בעבודה לאחת אחת מתוקנות
 .ורפיון קרירות בלא

' לה מלחמה" –" העמים כל על עליון ולתתך"
 "!!דור מדור בעמלק
 הקודש מלחמת מלוחמי להיות שנזכה ר"יה

 קרויים אתם" בגדר להיות ובכך האומות מן תנזרלה
 .האדם בגדלות –" אדם



 עמלק למחיית ובתפילה שמח פורים בברכת
 !במהרה משיחנו מלך של בדורו
 

  לתגובות: ישראל מאיר העריס

 

 לפני ולפנים –לוית ח"ן 

 אם הקיימו וקבלו סוד?!ה
פלא גדול ותמיה רבתי יש להעלות על שלחן 

 רבנן מאן מלכי רבנן!
שינוי גדול ועצום קרה לכלל ישראל ע"י הנס 

והדבר מפורש בסוגיא ערוכה בשבת פח. כי  -פורים 
הרי עד לפני הישועה, אם בי"ד של מעלה יזמינו 
איש יהודי לדין על מה שלא קיים התורה, הרי 

ידו שמעולם לא קיבל התורה מרצונו! כי טענתו ב
כפה עליהם הר כגיגית, ומודעה רבה לאורייתא!! 
ורק כאשר עבר עלינו הנס הנסתר של פורים, קבלנו 
עלינו התורה "מאהבת הנס" כפרש"י שם. והנה 
מפורש בדברי הרמח"ל בספרו דרך ה' )ח"ד פ"ח( אשר 
גם ענין זו של קבלת התורה, נתעורר מחדש מדי 

 בשנה, ע"ש.שנה 
וא"כ הדבר תמה ומתמיה למה לא מצינו שום 
נוסח התפלה )כמו בשבועות "זמן מתן תורתינו"(, או 
שום תקנה במצות היום )חוץ מישיבת מרדכי 
הצדיק...(, או אפילו רמז לזה בנוסח על הניסים?! ואף 

 בהמגילה עצמה אינה רק בא רק ברמז!
ולהמתבונן יגדל התמיה בראותו המדרש 

א בפ' נח הידוע, שמתרץ קושיית התוס' בשבת תנחומ
)שם( כי הנעשה ונשמע אמרו על תורה שבכתב 
משום "שאין בה יגיעה וצער והיא מעט", והכפה 
עליהם הר כגיגית היתה על תורה שבעל פה, ורק 
במעשה דפורים קבלו עליהם התורה שבעל פה. וא"כ 
הרי הקבלת התורה שלנו על תורה שבעל פה היתה 

פורים, ולמה מסתירים כל הענין? מהו בעיקר ב
 הסוד?!

 אהבת ה'!
ואולי יש להציע בזה בס"ד כי הנה כאשר נעיין 
בלשון התנחומא ]כשמבאר למה הוצרכו להיות 
כפויים על תורה שבע"פ[, נראה דבר נפלא! "התורה 
שבע"פ שיש בה דקדוקי מצות קלות וחמורות, והיא 

לומד  עזה כמות, וקשה כשאול קנאתה, לפי שאין
אותה אלא מי שאוהב הקב"ה בכל לבו ובכל נפשו 
ובכל מאודו, ע"ש עוד. ומעתה כמה מדוייקים הם 
לשונו הזהב של רש"י במסכ' שבת "הדור קבלוה בימי 

וז"ל מאהבת הנס שנעשה להם. נמצינו  -אחשורוש" 
למדים כי התנאי לקבלת תורה שבעל פה הוא ענין 

 אהבת ה'!!
י דייקא לכן הסתירו ואולי בזה נבוא להציע כ

הענין של הקבלת התורה בפורים. כי מהות האהבה 
הוא ענין פנימי ודבר שבסתר. וככל שיוצא האהבה 
לחוץ, נעשית יותר ענין חיצוני, וחסרה במהות 
האהבה. ולכן בידינו לתקן רק לקרות המגילה ולחוג 
חג הפורים, לעורר האדם להתבונן שוב בהשתלשלות 

בת הנס" וממילא לקבל על עצמו הדברים, ולבוא "לאה
מחדש הקבלת התורה. אבל לא יועיל להכריח 

 האהבה, כי כמובן אהבה הכפויה אינה אהבה.
וככל שיעמיק יותר ויזכה לדרגה אמיתית של 
אהבת ה' יכול לקבל ביותר להקבלת התורה 
המחייבת מסירות נפש להיות מהעם ההולכים 

נות בחשך, עד שזוכים להאור הגדול )ע"ש בלשו
 המדרש תנחומא(.

כי ונקודה זה מביא עומק גדול בכל מהות היו"ט, 
, כי לא הפורים של ראובן כהרי הפורים של שמעון

הכל תלוי בפנימיות לבו עד כמה שזוכה להתבונן 
ולבוא לאהבת ה' מכח הנס. וכמובן כי המגילה הוא 
מראה ושפיגעל על חיי האדם בעצמו, לראות היד ה' 

פרט מחיי היום יום שלו. השי"ת המתערב בכל פרט ו
יעזור שנזכה להיות מהאוהבי השם ולקבל מחדש 

 .בשמחה ואהבה כדבעי, אכי"ר

 !פרייליכן פוריםא 
חיים נתן האלפערן, מח"ס לתגובות: הרב 

  (מאנשסתר) שערי תשובה'לקוטי 'ו'ושבתי בבית ה'' 

 עיון המשפט

בפורים ואסור לעשות  מה מותר לנו לעשות
 כל השנה?

האם מותר ללבוש מסכות שמפחידות ילדים? 
האם מותר לזרוק סוגי נפצים שונים המפחידים בני 
אדם? האם מותר לפורים רב לומר בדיחות על חשבון 
בני אדם אחרים ולגרום להם צער? האם מותר 
להפעיל מוזיקה בליל פורים בשעות מאוחרות? האם 

לדפוק בהמן כאשר זה גורם מותר לנו להרעיש ו
הפרעה לאנשים אחרי הצום? האם מותר לרקוד 
בכביש ולגרום הפרעה לתנועה? ובכלל, איזה היתרים 

 הפורים מביא איתו יחד?

 במה שונים ימי הפורים?
ימי הפורים שונים מכל ימי השנה, ומתוך 
שמחת פורים מותר לגרום בשוגג נזקים קלים. ואסור 

. היתר זה 3אסור להזיק בכוונהלגרום נזק גדול, וכן 
הוא מתקנת חז"ל ומנהג המדינה, שהתירו נזקים 
קלים בשוגג, כדי להרבות שמחה. אך התבאר 
שחלילה אסור לגרום נזק גדול, וכן אסור להזיק מתוך 

 מטרה להזיק, גם אם מדובר בנזק קטן.

האם מותר להפחיד ילדים או להבהיל 
 אנשים?

היל בני אדם, כרגיל, אסור באופן מוחלט להב
גדולים או קטנים, בכל מצב שהוא. והמבעית את 
חבירו חייב בדיני שמיים לשלם על כל הנזקים 
שגרם מהבהלה, כך גם חייב בדיני שמים לשלם 

 .4פיצוי על הצער שגרם. וי"א שחייב גם בדיני אדם
ימי הפורים הללו, אינם היתר לגרום פחד, ויש 

נו כנזק גדול בזה חשש סכנה. ובמקום חשש סכנה די
 שאסור גם כדי להרבות שמחה.

 האם מותר להרעיש באופן חריג?
נהגו לדפוק בהמן, ומצוי שיש בזה הפרעה 
לאנשים, בפרט אחרי הצום. ואין לבטל מנהג זה, גם 

. ומי שרוצה, רשאי לארגן מנין 5אם הוא מאוד מפריע
פרטי לשמוע את המגילה ללא דפיקות. אמנם אין 

 .6ובללדפוק מעבר למק
אלו המרעישים ברחוב, יש למנוע הרעש בשעות 
מאוחרות, כיון שהפרעה לשינה היא דומה לנזק 

. וכן יש להמנע מרעש בסמוך לבתי הכנסת 7גדול
בזמן קריאת המגילה, כיון שמפריעים בזה את 

 שמיעת המגילה.
כך גם יש למנוע הפרעה לתנועה בכבישים, כיון 

אנשים להגיע שגורמים בזה צער גדול, ומונעים מ
למחוז חפצם בזמן. והעושה כן חייב בדיני שמים 

 .8כדין גרמא בזניקין

האם מותר לומר בדיחות וכדו' שעלולים 
 לפגוע באחרים?

איסור אונאת דברים קיים גם בפורים, וכן 
החובה לכבד ת"ח, ובפרט כבוד רבו. אמנם במקום 
שנהגו, מותר לומר דברים שסתם אנשים אינם 
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 או"ח סי' תרצ"ה סעיף ב' ובסי' תרצ"ו סעיף ח'.
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אדם כיון שלא נגע בו. או בגלל שלא נגע בו, היה על הניזוק לחזק 
את עצמו ולהזהר לא להבהל ולא להפגע מהבהלה. ופשוט שלא 

בכל מצב ניתן לומר שהניזק אשם שלא חיזק את עצמו. והאידנא 
מצוי סוגי בהלה גדולים שלא היו בעבר. וכן גם ילדים קטנים 

 אינם יכולים לחזק את עצמם.
 "צ סעיף י"ז.סי' תר 5
שהרי אין לבטל המנהג, אך גם אין רשות להוסיף על הנהוג אם  6

 זה מפריע לאנשים.
 עיי' פתחי תשובה סי' קנ"ו סק"א 7
כדין מי סגר הדלת על חבירו ומנע ממנו ללכת למלאכתו, שחייב  8

 בדיני שמים. שו"ע חו"מ סי' ת"כ סעיף י"א.

. ויש להזהר הרבה, כיון 9ים על כךנפגעים ומוחל
. וכן יש 10שיש שנפגעים בקל, והכל לפי המתבייש

 להזהר הרבה בכבוד רבו ות"ח.
ומשפע קדושת שמחת פורים, ימשך לנו שמחה 

 וקדושה לכל השנה.
 דוידזון אליעזר הרב, פורים שמח בברכת 

בוררות , המשפט עיון הוראה ובית כולל ראש
  ממונות בענייני ויעוץ

 

 ובית כולל הרב אליעזר דוידזון, ראש לתגובות:

 ממונות בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה

  322-7235323 פקס:  3112517250 טל':

 פרחים לתורה
 מעלת המזכה את הרבים!

 ַהְיהוִדי ָמְרדֳַּכי ָברוךְ  ְלַאְבִדי ִבֶקש ֲאֶשר ָהָמן ָארור
 (הניא' 'אשר פיוט)

מספרת: "מבני בניו של המן למדו  )גיטין נז:(הגמרא 
תורה בבני ברק". והוא פלא, מדוע עשה ה' ככה 

 שיזכה המן הרשע שבני בניו יתגיירו וילמדו תורה?
: "מיחייב איניש לבסומי )מגילה ז:(חכמינו הורו 

עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי".  בפוריא
וגם זה תמוה, כי איזה שיכור בעולם לא יוכל להבחין 

 בין ארור המן לברוך מרדכי?

 פרעה שב בתשובה
 ְוֶאת ָהֶרֶכב ֶאת ַוְיַכּסו ַהַמִים ַוָיֺשבו" על הפסוק

יל ְלכֹל ַהָפָרִשים יֶהם ַהָבִאים ַפְרעֹה חֵּ  לֹא ַבָים ַאֲחרֵּ
, זוטרתא פסיקתא) חכמינו דרשו, (כח, יד שמות)" ֶאָחד ַעד ָבֶהם ְשַארנִ 

מהם אחד,  נשאר אלא, טבעו המצרים כל שלא (בשלח
. )בשלח, פרשה ו(והוא פרעה, כדעת רבי נחמיה במכילתא 

כתוב שפרעה יצא מן הים  )פרק מג(ובפרקי רבי אליעזר 
והלך לנינוה ומלך שם, וכאשר שלח הקדוש ברוך 

את יונה הנביא לנינוה, שב פרעה בתשובה  הוא
שלימה וקרע בגדיו ולבש שק ואפר, וציוה לכל בני 

)על התורה, נינוה שיצומו וישובו אל ה'. בספר שפתי כהן 

כתוב שבסוף ימיו זכה פרעה להתגייר  פרשת כי תצא(
 ולחסות תחת כנפי השכינה.

והדבר תמוה, על מה ולמה זכה פרעה המופלג 
 לכל זה? בעוצם רשעתו,

 לפעמים גם לרשע מגיע שכר
שאין הקדוש ברוך הוא  )פסחים קיח.(חכמינו לימדונו 

מקפח אפילו שכר שיחה נאה. והרי מצינו שפרעה 
גמל חסד עם משה רבינו בילדותו, מאחר שבתיה בתו 
גידלתו בביתו. יותר מזה כתב רש"י בפסוק "ויגדל 

על  , שפרעה העלהו לגדולה ומינהו)שמות ב, י(משה" 
ביתו, וזאת למרות שפרעה ידע ש"מילדי העברים זה" 

 ]כמבואר במדרש שמות רבה א, כו[.
, )שיחה לפרשת בשלח, תשל"ה(אומר האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל 

שזו הסיבה שזכה פרעה להינצל בים סוף, ואף 
להתגייר בסוף ימיו. הקדוש ברוך הוא נאמן לשלם 

שכר כל שכר לכל אדם על פי פעלו, ואינו מקפח 
 בריה!

)ילקוט שמעוני כיוצא בזה מצינו אצל בתיה בת פרעה 

שמכיון שנתעסקה בהצלת משה רבינו, זכתה  בראשית, מב(
 ונכנסה בחייה לגן עדן.

 שכרו של הגורם לקידוש שם שמים!
מוסיף האדמו"ר מקלויזנבורג, שעל ידי פרעה 
נגרם קידוש שם שמים עצום בכל העולם, בגללו 

את מצרים וקריעת הים, ומחמתו אנו נגרמו ניסי יצי
זוכים כל יום לאמירת שירת הים, ולקיום מצוות 
רבות אשר כל עניינם הוא "זכר ליציאת מצרים". כל 

 הן בעקבות מעשיו. –מצוות חג הפסח 
בדרך זו, יובן למה זכה המן שבני בניו ילמדו 
תורה. הן אמת שהוא היה רשע גדול, אבל לצד זה 

ים באותו דור יקבלו את התורה הוא גם גרם שהיהוד

                                                             
בכוונה כדי כפי שהתבאר לעיל, שמותר להזיק מעט שלא  9

 להרבות בשמחה.
 חו"מ רכ"ח סעיף ג'. 10



מרצון ]כמבואר בגמרא, שבת פח.[, ואף לדורות עולם 
קוראים את המגילה ומקיימים את מצוות הפורים 
מחמתו. לכן הוא זכה שבני בניו ילמדו תורה בבני 
ברק. ומסיים האדמו"ר זצ"ל "ביאור זה הוא אמת 

 גמור"!
על פי זה מיישב האדמו"ר זצ"ל את הקושי 

בביאור המאמר "מיחייב איניש לבסומי  שהזכרנו
בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי". כל 
יהודי צריך להתעלות בפורים לדרגה שכל מעייניו 
יהיו נתונים רק למען כבוד שמים! כל כך ירצה 
לקדש שם שמים בעולם, עד שלא יהיה אצלו חילוק 
אם כבוד שמים יצמח על ידי "ברוך מרדכי" או אם 
כבוד שמים יוצא מחמת "ארור המן"! לא יהיה לו 
אכפת אם הרשעים יגזרו גזירות רעות, ובלבד 

 שבסופו של דבר יצא מזה כבוד שמים!
יהי רצון שנשכיל לקדש שם שמים בכל 

בדרך הישרה, ונזכה במהרה לראות  –אורחותינו 
בעינינו את "תשועתם היית לנצח ותקותם בכל דור 

 ! ודור"
 רך!שבת שלום ומבו

 

 לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

 "קרסים"
 מהות החג

 בחוצות היא מהות החג!!! הוללותה לא
יוצא לשמוע הרבה פעמים דיונים איזה חג אהוב 
יותר זה אומר פסח זה חג עם הוי משפחתי וזה אוהב 

סוכות על שלל מצוותיו והיציאה מהשגרה שמחת  את
 בית השואבה וכו'.

אלו גם אלו אינם שמים לב כי הכל נכון ויפה 
ברמה המעשית של ההווי של החג, אך הקשר בין זה 

 לתוכן הפנימי של החג, הוא אפס מוחלט.
התוכן הפנימי של החג בפסח הוא להגביר את 

לבן על האמונה ולחזקה, ולהמשיך את המסורת מאב 
השתלשלות הניסים שאירעו לעם ישראל ביציאתם 

 ממצרים.
כמו כן מהות החג בסוכות הוא להגביר את 
תחושת אהבת ה' שליוה את ישראל כל ימיהם 
במדבר נעליהם לא בלתה מעליהם ורגליהם לא 
בצקה זה ארבעים שנה וליוה אותם בענני כבוד 

ר לשומרם מכל רע וכך בימינו לא ינום ולא יישן שומ
 ישראל.

כך בכל חג וחג יש את תוכנו הפנימי של החג 
ולהווי החיצוני אין קשר כלל והוא לא מכוונת התורה 

 כלל וכלל.

 הנס שבתוך הטבע-פורים
יותר ויותר אנשים מבינים שבפורים זה הזמן 
המתאים ביותר ליישוב הדעת להתבונן בחסדי השם 
שבתוך הטבע כפי שהתרחש בנס המגילה, להתבונן 

ד ישנם אירועים של עשרות שנים, שאנו מגלים כיצ
 בסופם את השתלשלות התהליך לטובתנו. 

להעמיק את ההרגשה והאמונה שאף כאשר אין 
אנו רואים בעינינו את ההשתלשלות, היא קיימת 
הרחק מעין רואה, ומתרחשת מתחת לאפנו במסווה 

 של טבע ומנהגו של עולם.
בהם  לא חסרות נקודות רבות ונוספות להתעמק

בפורים, בבית, ביישוב הדעת, מתוך שמחה והודאה 
לרבש"ע, על רוב חסדיו שעושה עמנו בכל יום בכל 

 עת ובכל שעה.  
 !פורים שמח

  לתגובות: הרב א.ל.

 

 

 ושיכרושתו  

 פניני 'המלך'
ה ָהָרִצים ָיְצאו ְדחוִפים ִבְדַבר ַהֶמֶלְך ְוַהָדת ִנְתנָ 

 ןת ְוָהִעיר שושָ וְֹבשוַשן ַהִביָרה ְוַהֶמֶלְך ְוָהָמן ָיְשבו ִלְשת
 ג, טו(( ָכהוָֹנב

 לית -ישבו לשתות 
לית', וכתב על זה  במסורה: 'והמלך והמן ישבו

הרוקח: לא היה כך שהמלך והרשע ישבו כך, ולפי 
שהמלך סתם מלכו של עולם, המן ישב לשתות 

 ולהרע לישראל והקב"ה ישב וביטל הכל .
'לית' הוא מהמסורה והכוונה שאין כזה ביטוי 
בכל המקרא. הגם ש'המלך והמן' מופיע כמה פעמים 

 ד. המלך והמן' אינו מופיע עוובמגילה אבל '
לית', והכוונה שתמיד  ישבוועי"ל שהמסורה '

ויבא המלך והמן' 'יבא המלך והמן בלשון יחיד: '
המלך והמן', וכאן ישבו לשון רבים על המלך והמן, 
אין זה בשום מקום אחר, שתמיד המלך העיקר והמן 
נטפל וכאן כאילו שניהם בשוה ישבו. וזה מה שפירש 

ך שהמלך הרוקח לית, כאן אי אפשר לפרש והמל
 עליון והמן ישבו בשוה.

ואולי י"ל שההסתר היה כ"כ חזק שהיה נראה 
שאפילו המלך עליון כביכול יושב לשתות  ולשמוח 
עם המן על הגזירה.  ואולי הגמרא התכוונה לפסוק 
זה כששאלה בפתיחה למגילה )י:( על הפסוק 

'כן ישיש ה' עליכם' ]להרע אתכם[ 'ומי  11בתוכחה
ַח[ קוב"ה במפלתן ]אפילו[ של רשעים?'  חדי ]האם שמֵּ

 משמע שזה היה נראה ככה רח"ל.
אבל האמת היא כמו שכתב הרוקח שלא ישב 
מלך עליון בכוונה אחת עם המן, כי הלשון 'ישבו' 
מורה ההיפך שכל אחד התכוון בנפרד: המן שתה על 
התוכנית להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, 

להחזיר היהודים  והמלך עליון 'שתה' על התוכנית
בתשובה ולבטל הגזירה ולהשמיד ולהרוג ולאבד את 
הצוררים העמלקים, על 'קימו וקבלו' ועל שמחת 

 פורים לדורי דורות... 

 המלך יושב
)ה, א( 'במחזור רבה' לראש השנה והמלך יושב 

 ה-י כסבגימטריא  המלךמובאים דברי הרוקח: '
ח"כ שבראש השנה ימלא שמו וכסאו וזהו שאומרים א

יושב ולא היושב ר"ל יושב על כסא שלם' עכ"ל. יש 
לבאר על פי זה את הפחד בצעקת 'המלך', כי עדיין 

ה' אין השם שלם ואין הכסא שלם מחמת -'כס י
עמלק, שאנחנו גרמנו זה בעווננו, אבל רוצים 

 , על כסא שלם.יושבשמעכשיו והלאה 
ומובן מאוד על פי הרוקח ענין 'המלך' למה 

 13ובזוה"ק 12לת אסתר גילו חז"ל במדרשדווקא במגי
  14שהכוונה תמיד גם למלך עליון. והוא על פי הפסוק

)גימ' המלך( מלחמה לה' בעמלק  ה-י כס'כי יד על 
מדור דור. ופרש"י אין השם שלם ואין הכסא שלם עד 
שיימחה שמו של עמלק. וכל ענין מגילת אסתר הוא 

של  ההסתרלהגיע למחיית עמלק, ולכן 'המלך' הוא 
ה. ועבודתנו לעשותו והמלך יושב, -מלך עליון, כס י

על כסא שלם, גילוי מלכותו על ידי מחיית עמלק 
 וביעור הרע. 

-וי"ל שביום השלישי כשנכנסה אסתר במסירות
נפש למלך, התחילה הנהגת 'והמלך יושב', על כסא 
שלם שאז התחיל גילוי מלחמה לה' בעמלק מדור 

אומרים יושב ולא  דור. עי"ל ע"פ הלבוש שבר"ה
יושב על כסא דין. שחיל ורעדה  עכשיויושב שה

אחזה את אסתר מהמלך עליון יושב על כסא מלכותו. 
ואע"ג שחייה תלויים במלך אחשורוש, היא עמדה 

 בפחד נכח מלך עליון.
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 דברים כח סג 
12

 אסתר"ר פ"ג סס"י 
13

 ח"ג קט 
14

 שמות יז טו 

 חן בעיני המלך
ר ַהַמְלָכה עֶֹמֶדתוַֹוְיִהי ִכְרא  ת ַהֶמֶלְך ֶאת ֶאְסתֵּ

ר ָנְשָא יָניו ַויֶבָחצֵּ ן ְבעֵּ ר ֶאת וֹה חֵּ ֶשט ַהֶמֶלְך ְלֶאְסתֵּ
ר ַוִתַגע ְברֹאש וַֹשְרִביט ַהָזָהב ֲאֶשר ְבָיד  ַוִתְקַרב ֶאְסתֵּ

 )ה, ב( ַהַשְרִביט
'אשר לא כדת'  15להמבואר בגמראנשאה חן 

שעצם ביאתה למלך היה חטא נורא של 'ברצון' לא 
ילתה. אבל נשאה היה שייך על פי דין שתתקבל תפ

כזו מסי"נ להפקיר עוה"ז  -בעיני מלכו של עולם  חן
ועוה"ב כאשר אבדתי אבדתי, וביטלה דעתה לקיים 

 דברי מרדכי למען כלל ישראל.
! 

 א גוטן שבת!
 הרב שמואל נוסבוים

   נוסבוים שמואל הרב לתגובות:

  חידה

 חידת אספקלריא
 חידה למגילת אסתר

החידה:  מי אם לא המגילה, סוד זה לנו 
 גילה

 

 רחבת ידיים בדרום אסיה
 כאלף מיליון האוכלוסייה
 עם פקיסטן וסין גובלת
 בראשונה היא נלחמת

 

 מי אם לא המגילה, סוד זה לנו גילה
 

ר  מטיּבוּל ראשון מוּכָ
 בתשיעי של שביעית של נהר

 בח במשתה הייןמצע משו
 או שאינו אלא עין

 

 מי אם לא המגילה, סוד זה לנו גילה
 

 אין בילה מעכבת בראוי לבילה
אור אינו ראוי לאכילה  ש ְׂ
 רק רבקה ליצחק ראויה

 הנופל מהגג ראוי לכך היה
 

 מי אם לא המגילה, סוד זה לנו גילה
 

 בעונת הארנונה בתחילת שנה
ָנה  בסגירת מחיר עם קבלן ֶשּבָ

ם של החתונהגם ֵמהַ  ּלָ  ּצַ
ָנא ָנא וְׂ  יבקשו אותה ּבְׂ

 

 מי אם לא המגילה, סוד זה לנו גילה
 

 אצבע קטנה הושיט ונשרפו המלאכים
 הלויים בעגלות הושיטו הקרשים
 ֶחֶבל מושיט קברניט לאיש שטבע

 המושיט לאש אצבע מיד נכוה
 

 מי אם לא המגילה, סוד זה לנו גילה
 

 ֵמִאיָרָתּה אספקלריא בין היתר
 בגין הוָסָפָתּה יתרו הוא יתר

 יש סתומה ויש פתוחה
 של עמלק לֲהיֵש סמוכה

 

 מי אם לא המגילה, סוד זה לנו גילה
 

 ובהגיע היום האחרון
 לאחר מאה ועשרים

 מוָּבל במיטה או בארון
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 מגילה טו 



 עטוף בתכריכים
 

 מי אם לא המגילה, סוד זה לנו גילה
 

חֶֹטר ביד העוצר  כי הנה ּכְׂ
 'קוצר' ברצותו מושיט וברצותו

 כן אנחנו בידך מתנת חינם אוֵצר
ד ַליֵֶּצר ַאּבֵ  אהוביך פקוד וְׂ

 

 מי אם לא המגילה, סוד זה לנו גילה
 

הפתרון: מילים המופיעות בתנ"ך אך ורק 
 16במגילת אסתר

 
ֹּלֵּךְ  הודוארץ  מֻּ וֻּש )א, א(  ֵמהֹּדוּּמופיעה בתנ"ך רק במגילת אסתר: הַּ ד כֻּ  ְועַּ

 רחבת ידיים בדרום אסיה

 מיליון האוכלוסייה כאלף
 עם פקיסטן וסין גובלת

 בראשונה היא נלחמת
 

 מי אם לא המגילה, סוד זה לנו גילה

 
סמופיע במקרא רק במגילת אסתר: חוֻּר  כרפס ְרּפַּ לֶּת )א, ו( ּכַּ  וְֻּתכֵּ

ר  מטיּבּול ראשון מוּכָ
 משמש כמינו וכשמו של הטיבול הראשון בליל הסדר. כרפס

 

 בתשיעי של שביעית של נהר
סוְּ ְרּפַּ ּכַּ רות )משנת  הַּ הָּ נְֻּ בַֻּּ ֶּ ּטש   , א(שביעית

 

 מצע משובח במשתה היין
מיני בגדים צבעונים פירס להם למצעות )רש"י( כרפס,  -ותכלת  כרפסחור 

 ים )מגילה יב.( פסים של כראמר רבי יוסי בר חנינא 
 

 או שאינו אלא עין
ת ותכלת הם צבעים. ]עין היא צבע כדתנן וְ  כרפסלאבן עזרא, חור  לֹּא אֶּ

יֻּ  ר לַּ מֶּ צֶֻּּ ֹֹּ הַּ ן. )משנת שבת א, ו(, וברע"בוֹּ יִּ עָּ ְקלֹּט הָּ יִֻּּ ֶּ י ש  ָּא ְכדֵּ לֻּ ה, אֶּ אלא : רָּ
 שיקלוט הצבע.[ -כדי שיקלוט את העין 

 

 מי אם לא המגילה, סוד זה לנו גילה

 
]ראויה, ראויים, ראויות[ מופיעה במקרא רק במגילת  'ראוי'המילה 
רות 17אסתר עָּ נְֻּ ע הַּ בַּ ֶּ ת ש  לֶּךְ )ב, ט(. אך היא  ְרֻאיותהּ : ְואֵּ ֶּ מֻּ ית הַּ ֵּ בֻּ ת לָּהֻּ מִּ תֶּ לָּ

 נפוצה מאוד בדברי חז"ל. לפנינו מספר דוגמאות: 

 אין בילה מעכבת בראוי לבילה
 לבילה אין בילה מעכבת בו )יבמות קד: ועוד( הראוידאמר רבי זירא, כל 

 

אור אינו ראוי לאכילה  ש ְׂ
א כבר ענש על החמץ, לענוש כרת על השאור. והל -כי כל אוכל מחמצת 

 ראוילאכילה, ענש עליו, שאור שאינו  שראויאלא שלא תאמר חמץ 
 לאכילה, לא יענש עליו. )רש"י שמות יב, ט(

 

 רק רבקה ליצחק ראויה
היא לו, שתהא גומלת חסדים, וכדאי ליכנס בביתו  ראויה -אותה הוכחת 

 של אברהם )רש"י בראשית כד, יד(
 

 הנופל מהגג ראוי לכך היה
זה ליפול, ואעפ"כ לא תתגלגל מיתתו על ידך,  ראוי -י יפול הנופל כ

 שמגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייב )רש"י דברים כב, ח(
 

 מי אם לא המגילה, סוד זה לנו גילה

 
המופיעה בתנ"ך רק במגילת אסתר:  הנחה ֲהנ ח  ת  וַּ אֵּ ש ְ ן מַּ ֵּ תֻּ יִּ ה וַּ ש ָּ ינות עָּ דִּ ְ מֻּ לַּ

לֶּךְ )ב, י ֶּ מֻּ יַּד הַּ  ח(כְֻּ

 בעונת הארנונה בתחילת שנה
ָנה  בסגירת מחיר עם קבלן ֶשּבָ

ם של החתונה ּלָ  גם ֵמַהּצַ

ָנא ָנא וְׂ  יבקשו אותה ּבְׂ
 

 מי אם לא המגילה, סוד זה לנו גילה

 
ד  הושטה ]ואף שרשה י.ש.ט.[ מופיעה במקרא רק במגילת אסתר: ְלבַּ
ר  ֶּ ֲאש  יטמֵּ ב ְוחָּ  יוש ִׁ זָֻּּהָּ יט הַּ ְרבִּ ת ש ַּ לְֶּך אֶּ ֶּ מֻּ ה )ד, יא(, לו הַּ טיָּ ּיוש ֶׁ לֶּךְ  וַּ ֶּ מֻּ הַּ

יָּדו )ה, ב(,  ר בְֻּ ֶּ ב ֲאש  זָֻּּהָּ יט הַּ ְרבִּ ת ש ַּ ר אֶּ ֵּ ְסתֻּ טְלאֶּ ּיוש ֶׁ ת  וַּ ר אֵּ ֵּ ְסתֻּ לְֶּך ְלאֶּ ֶּ מֻּ הַּ
ב )ח, ד(. אך בדברי חז"ל מצינו הושטות רבות, ולפנינו מספר  הָּ זָֻּּ ט הַּ ְרבִּ ש ַּ

 דוגמאות:

 אצבע קטנה הושיט ונשרפו המלאכים
ב, בשעה שבקש הקדוש ברוך הוא לבראות את אמר רב יהודה אמר ר

האדם ברא כת אחת של מלאכי השרת, אמר להם, רצונכם נעשה אדם 
בצלמנו, אמרו לפניו, רבונו של עולם, מה מעשיו, אמר להן, כך וכך מעשיו, 
אמרו לפניו, רבונו של עולם, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, 

ן ושרפם ]לכת המלאכים[ )סנהדרין ]הקב"ה[ אצבעו קטנה ביניה הושיט
 לח:(

 

 הלויים בעגלות הושיטו הקרשים
מרשות היחיד  תושיטואת הקרשים מעגלה לעגלה, ואתם לא  הושיטוהם 

לרשות היחיד ]בדיוטא אחת[, היכא דאיכא באמצע רשות הרבים )ילקו"ש 
ּשמות לה, תח(

ּ 

 ֶחֶבל מושיט קברניט לאיש שטבע
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 הבלעדיות למגילת אסתר, והתמקדנו בנפוצות ובשימושיות שבהן. 
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 אך מחמת משמעותה ראויה היא להיחשב מילה בפני עצמה.

משל לאחד מושלך לתוך המים,  -צותי למען תזכרו ועשיתם את כל מ
הקברניט את החבל ואמר לו, תפוש חבל זה בידך ואל תניחהו,  הושיט

שאם תניחהו אין לך חיים, אף כך אמר לו הקב"ה לישראל, כל זמן שאתם 
והייתם קדושים. בזמן שאתם עושים את המצות  -מדובקין במצות ]דילוג[ 

כוכבים, פרשתם מן המצות, אתם מקודשים ואימתכם מוטלת על העובדי 
 נעשיתם מחוללים. )במדב"ר יז, ו(

  

 המושיט לאש אצבע מיד נכוה
ם לֹּא ָּ ש ֻּ ה, והלא אדם  במידת פורענות הוא אומר ְואִּ ֶּ ְכבֻּ אצבעו  מושיטתִּ

באש בעולם הזה מיד הוא נכוה, אלא כשם שנותן הקב"ה כוח לרשעים 
ילקו"ש ישעיה סו, לקבל פורענותם, כך נותן כוח לצדיקים לקבל טובתם )

 תקיד(
 

 מי אם לא המגילה, סוד זה לנו גילה

 
ת  פרשה תמופיעה בתנ"ך רק במגילת אסתר: ְואֵּ ש ַּ ר  ל  ּפ  ף )ד, ז(, ְוכָּ סֶּ ֶּ כֻּ הַּ

תו  ו וְֻּגבוֻּרָּ ְקפֻּ ה תָּ ֲעש ֵּ תמַּ ש ַּ ר  י )י, ב( ּופ  כַּ ְרדֳֻּּ ַּת מָּ לֻּ דֺּ  גְֻּ

 ֵמִאיָרָתּה אספקלריא בין היתר
 .הפרשה, את 'אסקפקלריא' מאירה, בין היתר

 

 בגין הוָסָפָתּה יתרו הוא יתר
שבע שמות נקראו לו: רעואל, יתר, יתרו, חובב, חבר, קיני, פוטיאל.  -יתרו 

 אחת בתורה, ואתה תחזה. )רש"י שמות יח, א( פרשהיתר על שם שיתר 
 

 יש סתומה ויש פתוחה
סתומה  פרשהבספר תורה ישנן שתי צורות של רווח בין פרשה לפרשה, 

פתוחה ]המסומנת בחומשים באות  ופרשהמנת בחומשים באות ס[, ]המסו
 פ[. ועיין פרטי דיניהם בטושו"ע יו"ד ער"ה.

 

 של עמלק לֲהיֵש סמוכה
ה'  ֲהיֵשּ זו ]פרשת עמלק[ למקרא זה ] פרשהסמך  -ויבא עמלק וגו' 

ן[ לומר, תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צרכיכם, ואתם  יִּ ם אָּ נוֻּ אִּ ֵּ ְרבֻּ קִּ בְֻּ
היש ה' בקרבנו אם אין, חייכם שהכלב בא ונושך אתכם, ואתם  אומרים

צועקים אלי, ותדעון היכן אני. משל לאדם שהרכיב בנו על כתפו ויצא 
לדרך, היה אותו הבן רואה חפץ ואומר, אבא, טול חפץ זה ותן לי, והוא 
נותן לו, וכן שניה, וכן שלישית. פגעו באדם אחד, אמר לו אותו הבן, ראית 

אמר לו אביו, אינך יודע היכן אני, השליכו מעליו ובא הכלב  את אבא,
 ונשכו. )רש"י שמות יז, ח(

 

 מי אם לא המגילה, סוד זה לנו גילה

 
לֶּךְ  תכריכין ֶּ מֻּ י הַּ ְפנֵּ ִּ לֻּ א מִּ י יָּצָּ כַּ ְרדֳֻּּ מופיעים בתנ"ך רק במגילת אסתר: וֻּמָּ

דולָּה  ב גְֻּ ת זָּהָּ רֶּ ֲעטֶּ חוֻּר וַּ לֶּת וָּ כֵּ ְ ְלכוֻּת תֻּ ְלבוֻּש  מַּ יךְּוְּבִֻּּ ְכרִׁ יר  תַּ עִּ ן ְוהָּ מָּ ְרגָֻּּ וֻּץ ְואַּ בֻּ
ה )ח, טו( חָּ מֵּ ֲהלָּה ְוש ָּ ן צָּ וֻּש ָּ  ש 

 ובהגיע היום האחרון
 לאחר מאה ועשרים

 מּוָבל במיטה או בארון
 עטוף בתכריכים

 

 מי אם לא המגילה, סוד זה לנו גילה

 
ת  שרביט לֶּךְ אֶּ ֶּ מֻּ יט לו הַּ ר יוש ִּ ֶּ ֲאש  ד מֵּ מופיע במקרא רק במגילת אסתר: ְלבַּ

יטש ַּּ ת  ְרבִׁ ר אֶּ ֵּ ְסתֻּ לְֶּך ְלאֶּ ֶּ מֻּ ט הַּ יֻּוש ֶּ יָּה )ד, יא(, וַּ ב ְוחָּ זָֻּּהָּ יטהַּ ְרבִׁ ר  ש ַּ ֶּ ב ֲאש  זָֻּּהָּ הַּ
יָּדו רֹּאש   בְֻּ ע בְֻּ גַֻּּ ִּ תֻּ ר וַּ ֵּ ְסתֻּ ב אֶּ ְקרַּ ִּ תֻּ יטוַּ ְרבִׁ ַּ ש ּ ת  הַּ ר אֵּ ֵּ ְסתֻּ לֶּךְ ְלאֶּ ֶּ מֻּ ט הַּ יֻּוש ֶּ )ה, ב(, וַּ

ט ְרבִׁ ב )ח, ד( ש ַּ זָֻּּהָּ  הַּ

חֶֹטר ביד העוֵצר  כי הנה ּכְׂ

 ו מושיט וברצותו 'קוצר'ברצות
 כן אנחנו בידך מתנת חינם אוֵצר

ד ַליֵֶּצר ַאּבֵ  אהוביך פקוד וְׂ
 

 מי אם לא המגילה, סוד זה לנו גילה
 

 

 לתגובות ופתרונות: הרב משה ברחבוים

  סיפור

 מאורי אור
 רוגוטשוברה

המאור הגדול לממשלת התורה 

הגאון רבי יוסף רוזין מרוגוטשוב / 

ונים שנה לפטירתו )י"א אדר שמ

 תרצ"ו(
 פרק א'

 

 ימי חורפו של העילוי החריף

בשנת תרי"ח זכה העולם בהפצעת המאור הגדול 

לממשלת התורה, הלא הוא הגאון רבי יוסף 

רוזין, הנודע למשגב בקרב שלומי אמוני ישראל 

בכינוי "הרוגוטשובער". לא כינוי בלבד הוא זה, 

ר לעילויים בלבד, חיבה', כזה השמו-אלא 'כינוי

 כאלו אשר גדול מרבן שמם.

אדם גדול בפני  –אביו רבי אפרים פישל רוזין 

אשת חיל אשר  –עצמו היה, ואף אמו מרת שרה 

 יהללוה בשערים מעשיה.

כצאת השמש בגבורתה האיר מאור זה לתבל 

ויושביה, וביסם את עולם התורה בניחוח גן 

ה'  ההדסים, בהטביעו גושפנקא ייחודית בתורת

שבילים שלא דרכה בהם רגל מעולם  –תמימה 

בבוסתן התורה, ספר את התורה באותיותיה 

 וגילה בתורה אור חדש מפזר נגוהות.

כבר בעודו באיבו ילד פלא היה, והצטיין 

בכישרונות פלאיים ובתסיסה מרקיעה. על פי רוב 

הרים שוכנים בכפיפה אחת, -אין הסיני והעוקר

ול הכישרונות אך אצל רבינו התרכזו מכל

בזק למעלה מגדר -הקיימים בבני תמותה, תפיסת

האנושי, וזיכרון פנומנלי, יחד עם עמקות 

 התכלה של הדקות.-אינסופית והתחפרות באי

כמו אצל רבים מגדולי ישראל שלא יצאו מתחת 

יד היוצר בקומתם ובצביונם, אף רבינו היה בימי 

ילדותו בין המשתובבים בחוצות קריה, וכדרכם 

ל עילויים שמוחם גועש וסוער כאדוות גלי ש

הים, מטריד את מנוחתם ומפריע לישוב דעתם. 

-התמזל מזלם של כלל ישראל באותו מלמד רחב

נפש אשר הופקד על חינוכו, לא -אופקים וחכם

איבד את עשתונותיו לנוכח מעשי הילדות של 

תלמידו המחונן, והתיישב מתחת ל...עץ החרוב 

ילד במשובת נעורים! כך אשר על צמרתו טיפס ה

 שנה לו את פרקו.

לימים באחד השיחים, כששמו הטוב כבר זכה 

לפרסום עולמי, העלה רבינו על נס את דמותו 

המופלאה של אותו מלמד הזכור לטוב, אשר ירד 

אל נבכי נפשו הסוערת, והתבטא כי לולא חכמת 

"פוק חזי  –החינוך של אותו מלמד סבלן ורגיש 

 וקא".כמה יוסף איכא בש

ויהי הילד הולך וגדול, עולה ומתעלה במעלות 

התורה, כל רואיו היו מורים עליו באצבע כי אל 

הנער הזה התפללנו ועדיו לגדולות. לא היה 

צורך במבינות גדולה בכדי להתפעם מהכוחות 

 הכבירים האצורים בו. 

עוד בשחר טל ינקותו היה שוקד בהתמדה על 

שנים בלבד דלתות התורה, כשבהיותו כבן שש 

סיים את כל סדר נזיקין. האב, ברוך הכישרונות, 

שידע לפלפל ולהעמיק בתורת הנגלה ובסוגיות 

מחשבתיות מכבשונו של עולם כאחד, לא ידע 

את נפשו כאשר בשרוהו המלמדים חגיגית כי 

גמלו כוחותיו של בנו היניק והחכים, וכי 

ההתמודדות עם שכלו החריף וכלי הנפש 

 –א למעלה ממידותיהם. דומה הנדירים שלו הי

תורה -כי מסגרת התלמוד –כך אמרו הללו 

המקובלת מהווה קופא דמחטא עבורו, ולדעתם 

יש למצוא עבורו מלמד גאון כרבי אייזל חריף 

וכגאון מוילנא, אשר ימצא את החיבור המשותף 

עמו, ויבין את שפת הצופן התורתית של הילד 

 פותרה.המופלא, אשר נלאו גדולי הלמדנים מל

בלית ברירה לקחו האב בזרועותיו לבית המדרש 

הגדול ברוגוטשוב ולמד עמו בחברותא בצוותא 

חדא, כשרבינו לו כתלמיד חבר. תוך כדי סערת 

הלימוד, כששניהם מנפנפים בזרועותיהם 

בהתפעלות מצפיחית דובשה של סברא כדרכם 

של בעלי תריסין מובהקים, הרשה הבן לעצמו 

לא נעמו לו, ואחר כך היה להשיג על סברות ש

מבקש את סליחתו בעיניים מושפלות מבושה. 

האב לעומתו, לא עלתה במוחו שמץ של קפידא 

 כלל וכלל, והיה עונה בארשת של "נצחוני בני".

בערך בהיותו בגיל שמונה, לקחו אביו יחד עמו 

באחת מנסיעותיו לרבו הצמח צדק, לשמוע חוות 

טבע -תופעת דעת מעמיקה מאותו גאון עולם על

פלאית זו שהכל שחים בה בהשתאות. בליבו של 

רבינו נחקק רושם בל ימחה מדמותו המלאכית 

הקורנת ומלאת ההשראה של הרבי הדור הפנים. 

הרבי בחן את הפעוט, וכראותו שכלי מלא ברכה 

לפניו, הושיבו על ברכיו, ובקול רך וענוג שאלו 

האם יואיל ללמוד את מסכת נזיר עד שתהיה 

ו כמונחת בקופסה. הילד בקולו הדקיק השיב אצל

בשפה רפה ובחיוך מבויש "הן". לשמע התשובה 

החיובית ברכו הרבי שיזכה להאציל מקרני הודו 

על פני האומה, ולממש את הפוטנציאל האדיר 

 אשר בקרבו.

מיד לאחר שיצאו האב והבן מהקודש פנימה, 

הקשה הבן במנגינה למדנית כשמצחו הקט חרוש 



"מדוע הפציר בי הרבי ללמוד מסכת  בקמטים:

נזיר דווקא, והלא לימוד כל התורה כולה הוא 

מצווה מדאורייתא?". איהו מותיב ואיהו מפרק: 

"ככל הנראה רצה רבינו שאנהג כמנהג הנזירים 

הקדושים לה', ולכך פקד עלי בפקודת הקודש 

ללמוד את הלכות הנזירות שאהיה בקי ורגיל 

ינו שואל שאלות בהם". כדרכו של חסיד שא

מיותרות ויוצא בקריאת "הנני" לכל מה שניכר 

מבין השורות שכך רצונו של רבו, גמלה בקרבו 

החלטה שמני אותו היום והלאה תער לא יעלה 

על ראשו ויין ושכר אל ישת, כך תשרה הברכה 

במעשי ידיו ביישמו את דברי הרבי בשלמותם. זו 

אשר  גירסה אחת מני רבות לנזירותו של רבינו,

 חברו לה גרסאות רבות וידועות יותר.

 באתר דזיקוקין דנורא

בהיותו כבן אחד עשר שנים, נסע אביו יחד עמו 

לסלוצק, למען ימצה הנער את מידותיו של רב 

העיר הגאון רבי יוסף דוב סולובייצ'יק, מן 

המוחות החריפים שבדור מחבר ספר "שו"ת בית 

תבו הלוי", אבי שושלת בריסק שמפיו ומפי כ

הושתתה דרכה המיוחדת של בריסק בעבודת ה', 

 בדקדוקי הלכה וההשקפה הייחודית.

שרד תיעוד של עד ראיה מאותו מאורע מרתק 

של המפגש הראשוני בין הרב והתלמיד מגדולי 

העולם. אותו עד ראיה מתאר בציוריות כיצד 

הלוי -נכנסו האב והבן לחדר משכיתו של הבית

ממנו לבחון את  בצהרי ערב שבת, והאב מבקש

הנער ולהסיר מעל שכמו את נטל האחריות 

לעתידו. "עד היכן מגיעות ידיעותיך בים 

התלמוד?", שאל הרב את הנער. "יודע הנני חצי 

ש"ס", ענה הנער בחיוך שובבני. הרב שהופתע 

קט שמצהיר בפה מלא על ידיעות -לראות ילד

תורניות בסדר גודל שכזה, שאלו בתהייה: "איזה 

והנער ענה: "איזה שתרצה!...". תשובתו  חצי?"

המהירה כחץ מקשת לא הותירה מקום לשני 

 פנים אודות ממדי גדלותו.

בכדי לדעת עד היכן הדברים מגיעים, ביקש הרב 

מהילד ללמוד סימן מורכב וסבוך בספרו בית 

הלוי, הספר שעושה את כל הש"ס ככדור ומעניק 

לפי פנים חדשות לסוגיות רבות מספור. כמסיח 

תומו אמר הרב לילד כי תקוותו איתנה שביום 

ראשון יוכל לבוחנו על תלמודו. "מדוע הנך 

מקציב לי זמן כה רב בכדי ללמוד ספר כה קל 

 להבנה?" תמה הילד בתגובה... 

רגע כמימרא לאחר מכן, בטרם הספיק הבית 

הלוי לענותו דבר ולעכל את המתרחש לנגד 

בדקות ספורות עיניו, נענה הילד ואמר כי הספיק 

אלו ללמוד את ה"תשובה" עד תומה ובאמתחתו 

כמה קושיות עליה... לאחר שמנה הזאטוט 

כרוכלא את הקושיות, נעשו פניו של הבית הלוי 

מאוימות, ופנה אל האב בכובד ראש: "פיקדון 

יקר הופקד בידך, ילד שעשועים בעל כישרונות 

נדירים אשר זקוק לשמירה מרובה לבל יתבזבזו 

ונותיו וירדו בתהום הנשייה. השאירהו נא כישר

אצלי ובע"ה אעשה ממנו כלי מפואר שהכל 

 יתברכו בבנם כי ישימו אלקים כזה".

ממשיך אותו עד ראיה לספר: הרב בקשני לקחת 

את הנער בואכה בית המדרש ולהעלים ממנו את 

ספרי הרמב"ם. כשהגענו לבית המדרש, ביקש 

ה מקומם של ממני הנער כי אואיל להראות לו אי

ספרי הרמב"ם. לתמיהתי הרבה "מה זה ועל מה 

זה?" השיב הנער בשנינות מפוכחת, כי אם חפץ 

הרב להעלימם ממנו הא ראיה שיש בהם רסיסי 

 בדולח משופרא דשופרא שאמצא בהם ענין... 

-תוך תקופה קצרה הוכח לעין כל מבטו המרחיק

ראות של הבית הלוי, שהיטיב לתהות על קנקנו 

ער באותן דקות ספורות, שכן כרת הנער של הנ

ברית ידידות בלעדית עם הרמב"ם וספריו 

 בחריפות עילויית נדירה. 

שם בהיכל ה' מצא לו ידיד כלבבו, הלוא הוא 

'חיים' בנו של הרב, שהיה בן גילו ודומה לו 

בתכונותיו ובשיטת לימודו מהיבטים מסוימים, 

 הוא אשר התפרסם לימים באהלי שם לכל בר בי

רב כ'הגאון רבי חיים מבריסק', אבי האטום 

התורני המסוגל להבקיע את האטומים התורניים 

לפרודותיהם. יחד עשו לילות כימים לפענח את 

דברי המורה הגדול לנבוכים, ולגלות את 

מטמוניות הפז הטמונות בין שיטי ספרו "יד 

 החזקה". 

רבינו ובן זוגו מצאו בדברי הרמב"ם מעיין לא 

אוצרות בלתי נדלים, וככתב סתרים אכזב של 

אשר מלא ברוח חכמה הצפונה בין מסתריו, 

והלכך יחד עם הסתייגותם מלהתיימר לייחס 

לעצמם את כלי הדעת והנפש בכדי לשמש 

פענח של הרמב"ם עבור הדורות הבאים, -כצפנת

היו מנסים לטבול את ראשם ורובם בקצה יערת 

ני הדבש עד קצה גבול ההשגה, ולהאיר את עי

שומעיהם ועיני הדורות הבאים ביצירות תורניות 

מאירות עיניים, הטומנות בחובם מגדלים 

תלמודיים מחוטבים לתפארה, המלאים זיו 

 ומפיקים נוגה ונאה זיום בכל העולם.

במבטו העילויי הסוקר את כל סביבותיו בסקירה 

אחת, הבחין רבינו בקופסת טבק אפופת 

רבו, שעליה תעלומה, אשר מונחת תדיר בחיק 

חקוקים האותיות ש.פ.ו.ש.מ.נ. פעמים רבות 

הפציר ברבו שיגלה לו את פשר החידה 

המסתורית, אך העלה חרס בידו. פעם אחת, 

בשעה של עת רצון, כשהצליח לתרץ קושיא 

עצומה דלית נגר ובר נגר דליפרקוה, הסכים 

לגלותה רק בתנאי קודם למעשה כי יגלה לו 

אמר לו: "ביום עמדי סתריה, נענה הבית הלוי ו

על דעתי, חקקתי על קופסת הטבק שלי את 

הראשי תיבות של הפסוק: ש'ומר פ'יו ו'לשונו 

ש'ומר מ'צרות נ'פשו, למען אזכור החלטתי 

הנחושה שלא להשתמש בחדות לשון ולבל 

אהיה נבהל להשיב". סיים הרב והוסיף ברוב 

משמעות: "כך נאה וכך יאה, לשמור על מטבעות 

 הלשון". 

 במבוא לטרקלין החסידות

לאחר כמה שנים מאושרות ופוריות בהם נצרף 

רבנו בכבשן האש הבריסקאי וקנה קנייני תורה 

מבעל ה'בית הלוי', החל במסעותיו ברחבי 

העולם הגדול במטרה לבדוק את רמת הלמדנות 

של בני הדור, וכפי שהגדיר זאת: "ברצוני לבדוק 

מה האם העולם יודע ללמוד מעט". לאחר כ

מסעות כאלו, בהן העמיד בכור המבחן את 

למדני הדור בדרכים שונות ומגוונות, יצא קוו 

 בכל הארץ כעילוי נדיר ומיוחד.

בהגיע רבינו לובלינה ביקר בביתו של רבי שניאור 

זלמן מלובלין בעל ה"תורת חסד", מגאוני הדור 

ובור סיד שאינו מאבד טיפה. עם כניסתו אמר 

"שלום עליכם בחורי היקר, לרבינו בנימה אבהית 

שב נא בני שב", ובמקום "עליכם שלום" ומילות 

נימוס מקובלות, מנה רבנו את כל המקומות 

שבתלמוד בהם נזכרת הבקשה "שב בני שב". 

בעל ה"תורת חסד" עדין הנפש ונעים ההליכות 

שמעולם לא פרץ גדרי עולם והיה לסמל של 

קט מתינות ולא הורגל בכגון דא התבלבל לרגע 

מדרכי "המשיב בפני הכבוד" של העילוי הצעיר, 

אולם חיש מהרה התעשת ופתח בשיח תורני 

ארוך עם העילוי המופלא, כשאינו מסתיר את 

קורת רוחו מידיעותיו המקיפות בכל מכמני 

התורה, ומבטו בשפופרת ייחודית משלו הצופה 

 מקצה העולם התלמודי ועד קצהו. 

ת "כור ונקי", לאחר השיח התורני הארוך בבחינ

שאל רבינו את בעל ה'תורת חסד': "האם ישנם 

בעירך עוד למדנים יקרים שבערכין, או שנותרת 

שיח תורניים -לבדך באין איש איתך ובאין בני

לפי ערכך?", "יש." השיב בעל ה"תורת חסד", 

"יש בעירנו יהודי ישיש בשם רבי צדוק הכהן, 

שמאחוריו שנים רבות של פוריות תורנית, 

הוציא מתחת ידיו במשך השנים יבול תורני רב. ו

דומה שמן הסתם תמצא בו את אשר איותה 

נפשך ואם תשוח עמו תהיה לשניכם גם יחד 

שעה של קורת רוח, בהתענגות על מבועי 

 החכמה".

כך מצא רבינו את עצמו עומד מול פני הכהן 

הגדול, בעל הרוך הקטיפתי והעיניים הבוחנות 

ד לעמקי השיתין שבנפש. והמעמיקות היורדות ע

בטרם היה סיפק בידו לפצות את פיו ולהבריק 

בידיעותיו, שאלו רבי צדוק בכובד ראש: "מהו 

חפצו של מר, ומהי מטרת נסיעתו?", "באתי 

לשמע חכמתך," ענה רבינו בתקיפות מה, 

"וברצוני לבדוק האם נכונה היא השמועה או 

 שהגזימו הבריות בדבריהם".

את עשתונותיו, ובקול נמוך  רבי צדוק לא איבד

וחרישי שאל: "הוי אומר, כי אין לך ספיקות 

בדבר הלכה שבאת לברר אצלי, וכל מטרתך 

ויכוח לשם ויכוח בלא תכלה ותכלית". "הן" 

השיב הנער בנימה של "יקוב הדין את ההר". 

"ברם, לא חס ושלום לשם תאוות הניצוח היא 

על מגמתי, אשר זו מעוורת עיני חכמים לומר 

טמא טהור ועל טהור טמא, אך ורק להוסיף דעת 

 היא כוונתי".

הכהן הגדול מלובלין, אשר מלבד גדלותו 

התורנית נודע בשערים המצוינים בהלכה 

כחסידא ופרישא בעל גינוני קדושה בלתי 

שכיחים, הבין היטב כי אין כוונתו של הנער 

לקנטר ח"ו, וכי הוא טהור לב ובעל מידות 

פנה אליו בסבר פנים יפות,  מזוקקות, ומשכך

וענהו בקול אפוף מסתורין כממתיק סוד: "הט 

אזניך הסכת ושמע את הדברים אשר אומר 

אליך, דע לך מחמדי כי מבין הנני היטב את פשר 

מניעך לבוא בסוד שיח שרפי קודש ולהתווכח 

בפלפולה של תורה, הלוא גם אנוכי הייתי פעם 

הדם צעיר לימים, ובשנים אלו של תסיסת 

ל היה -הרביתי בויכוחים תורניים, אולם חסד ק

זה שזכיתי ברבות הימים לנסוע לצדיק אמת 

מאיזביצא( שהנחני בדרך  ר"האדמו הוא )הלא

מישור והראני איה הדרך אשר ישכון בה אור, 

לשם יעודה ותכליתה  –"ללמוד תורה לשמה" 

להאיר את נר ה' נשמת אדם באור האלוקות. 

 –סיים הכהן הגדול  –ת ידיד הייתי מייעץ לך עצ

לנסוע אל הצדיק ולחקוק את דבריו על לוח לבך. 

את דבריו תענוד כענק לגרגרותיך והוא יובילך 

במבוך החיים בהפיקו מנשמתך את הטוב 

 והנאצל כמיסת ידך אשר ברכך ה'".

דברי הכהן הגדול היו לדידו כמשפט אורים 

ותומים. לאחר שנפרד הימנו לשלום, הסתובב 

קריה אפוף מחשבות ותפוס בשרעפים. -חובותבר

בלא להשית לבו למבטי הפליאה של העוברים 

ושבים, קרא בקול גדול שהרעיד את כתלי 

הבתים: "אוי, הלוא דברי הזקן חודרים 

לעצמות!". בקושי הספיק לכלות את דבריו וכבר 

החל במלוא המרץ לחפש בחורים ובסדקים 

לפלס שבנפשו, לפשפש אחר נקודות תורפה ו

 ל. -לעצמו נתיב בדרך העולה בית ק

בסייעתא דשמיא עצומה זימנה ההשגחה 

העליונה לפתחו רבי המתאים להלך רוחו ודרך 

מחשבתו, היה זה הצדיק רבי שניאור זלמן 

שניאורסון מקאפוסט בעל המגן אבות, בנו של 

הרבי הצמח צדק מליובאוויטש, צדיק זה סלל 

וס של משנת לעצמו נתיב לא ידעו עיט באוקיינ

חב"ד, ופילס נתיב משלו אל עמקי ההוי"ה 

 האלוקית.

לאותו צדיק היתה קהילה נכבדה ורוממה, אשר 

בניה עבדו את קונם בסילודין על פי דרכו בקודש 

מוחין הבין גם הבין -של רבם. בהיותו בעל גדלות

את נפשו העילויית הסוערת של תלמידו 

מעין ה'שארפער', ועמל להקל מעליו בכך שיצור 

גשר בין תחילת דעתו של אותו גאון עולם לסוף 

דעתם של אנשים מן השורה, דבר שהואיל ולו 

במעט למתן את שטף נביעת המוח, ולגלות הבנה 

מועטה לרמה הנמוכה של הסביבה, שאינה 

מבינה לשון ערומים כי אם לשון בני אדם צחה 

 ונהירה.

ככל הנראה על ידי רבו זה נוצרה הזיקה בין 

לחקר וההגות בדרך הפילוסופית, הדומה  רבינו

באספקטים מסוימים לדרך העיון החבדי"ת, 



העוסקת בחילוקים דקים ביותר בין סובב וממלא, 

ובמאות "דינים" בביטול היש לאין, ועוד כהנה 

וכהנה. דרכו בקודש של רבינו בחקר עיונה של 

תורתנו הקדושה, יוצרת סינתזה בין תורת הנגלה 

ים של הרמב"ם. קשר זה החל לספר מורה נבוכ

מתרקם בהיותו עומד ומשמש קדם רבו הקדוש, 

ולימים היתה עתידה חכמתו של רבינו במקצוע 

זה שבתורה לשבור שיאים ולהיות מקור ליצירות 

תורניות שאין כדוגמתם בכל מרחבי הספרות 

התורתית העניפה, מיום עלות הענן על הר סיני 

 ועד עצם היום הזה.

 יןבברית הנישוא

בהגיעו לפרקו, כל סוחר ממולח ראה לנכון 

להציע את בתו לכלי מפואר שכזה המלא וגדוש 

בתורה וביראה, ורבינו שמעודו לא חיבב את 

עזות "בשבילי נברא העולם", -העשירים העונים

והביע את מורת רוחו מכל הצעה מסוג זה. לאחר 

תקופה קצרה של חקירות ודרישות בא רבינו 

עם משפחת גורפינקל המפוארת בברית הנישואין 

והרוממה, המשודכת לא הלכה בגדולות 

ונפלאות, והסכימה בכל ליבה נפשה ומאודה 

להתאים את עצמה לתפקיד החשוב של אשת 

חבר, ולסייע לבעלה להגשים את שאיפת חייו 

היחידה להגות בתורה מתוך סערת נפש וקילוח 

תמידי של מבועי החכמה, אשר לא יכזבו מימיו 

 מי היותו על האדמה.כל י

לאחר נישואיו עקר רבינו את רגליו אל העיר 

וורשא, עיר מגורי חותנו. קרת מרוממה זו היתה 

קרקע עידית שבעידית לשתילת ארזים בישראל, 

כמו הגאון רבי מנחם זמבא, אשר כרת עם רבינו 

ברית ידידות של תלמידי חכמים המנעימים זה 

מוד ונהנו לזה בהלכה, יחדיו טיילו בפרדס התל

להתנצח בדברי הלכה, כשקרני הוד משוכים על 

 פניהם וחוט של חסד מקיפם.

במשך כמה שנים קיים מצוות "והגית בו יומם 

ולילה" בתכלית ההידור, כשספרי הרמב"ם 

החביבים עליו מקדמת דנא אינם משים מעל 

שולחנו, וכפי שתיארו שרידי וורשא את אחת 

תם בל ימחה, מחוויות ילדותם שהותירה בהם חו

איך יושב החתן הצעיר של רבי משה גורפינקל 

ולומד יומם ולילה רמב"ם בלא היסח הדעת 

 אפילו מסוג "התעיף עיניך בו".

באותה תקופה היה בחפצו של רבינו לפתוח 

ישיבה, ואולם קשה היה עליו לצמצם את 

צינורות ההשפעה בהתאם לכלי קיבולם של 

אונים ככל תלמידים הצעירים, שאף אם יהיו ג

שיהיו, הלוא לעומתו יימשלו כגרגיר חול על 

שפת הים הגדול. חרף זאת, כינס מספר בחורים 

-כישרוניים במיוחד שהתאימו איכשהו לרף שבט

ביקורתו ודרישותיו הגבוהות מעל גבוהות. 

בשיעור הפתיחה ניסה רבינו להבהיר לתלמידים 

את הדרישות מכל בחור ממוצע, ולאחר שהללו 

ת העוצמות הבלתי נתפסות של תורת הבינו א

 אבא.-רבם המיועד, אספו את רגליהם ושבו לבית

מטעמים הכמוסים עמו לא נהג רבינו לעיין 

בספרי האחרונים, ולכך חרף גאונותו ובקיאותו 

בש"ס ובראשונים, אשר אמרו עליה שאילו תשוב 

ותיגזר שריפת התלמוד אזי ישכתב רבינו את 

אמץ יוצא דופן, הרי הכל מזכרונו בלא לחוש במ

שבבואו לקבל סמיכה נענה בשלילה, מאחר שלא 

היה בקיא בדברי מפרשי הטור והשו"ע 

הבסיסיים. הרב הבוחן, בראותו שגאון יוצא דופן 

לפניו, נתן לו ארכה של כמחצית השנה בכדי 

להספיק ללמוד את ק"י הסימנים הראשונים 

ביורה דעה עם ט"ז וש"ך ולהבחן עליהם, מה 

אפילו אצל גאונים גדולים ל'כולי האי  שנחשב

ואולי', ולמרבה הפתעתו חזר הצורב הצעיר 

לאחר כחודש ימים ובשורה בפיו כי מוכן הוא 

להבחן על כל שו"ע יורה דעה יחד עם כל 

 המפרשים, ויהי לפלא על פלא.

 יחד עם האור שמח בהנהגת העיר דווינסק

לאחר שהתפשט שמו הטוב של רבינו במרחבי 

וצעה לו הצעה נכבדה ביותר של רבנות תבל, ה

העיר דווינסק לצידו של בעל האור שמח, והוא 

נעתר לה בחפץ לב ללא היסוסים. היתה זו 

פי החוק היה בה -רבנות לא רשמית, מאחר שעל

רב מטעם הממשלה. האור שמח ורבינו היו 

נחשבים לעוזריו דבר שהתפאר בו אותו רב כל 

"גדולה  ימיו שמתקיימים בו דברי הגמרא

שימושה יותר מלימודה"... באופן עקרוני היתה 

השפעתם מוגבלת אל תוככי ה'תחום שבת' של 

דווינסק וגלילותיה, אך למעשה היתה פרוסה 

 מצודתם מהודו ועד כוש.

דווינסק מרובת אוכלוסין היתה, מבני ברית 

ומשאינם, וחרף העובדה שהתנהלו בה שתי 

גדים, קהילות נפרדות, של חסידים ושל מתנ

כשרבינו משמש כרב החסידים והאור שמח 

כרבם של המתנגדים, לא היה פרץ וצווחה 

ברחובותיה. בני העיר ראו במוחש כיצד 

רבותיהם אלו חולקים כבוד זה לזה אף על פי 

שהם שונים מן הקצה אל הקצה באופיים 

והנהגתם ואף בדרך לימודם, והתנהגו בהתאם 

 לכך.

, שהילוכו בנחת האור שמח היה נחשב לרב מתון

ומעורב בדעתו עם הבריות, כשרבים שואלים 

הימנו עצה ותושיה בכל תחומי החיים, ובמוחו 

הבהיר והגיונו הבריא והצרוף כאזמל ניתח כל 

סוגיה על כרעיה וקרביה, הוא יודע לירד לסוף 

דעתם של אנשים פשוטים ולדעת את הכללים 

הבסיסיים של יחסי אנוש שעל פיהם ישק כל 

אנושי, ורבינו לעומתו היה נחשב למהיר קשר 

תפיסה היודע לתפוס את העוקץ של כל עניין, 

 18וחסר סבלנות לפכים קטנים שבחיי היום יום. 

גם בשעה "שאורייתא קמרתחא ליה" לרבינו, 

הרי שהאור השמח ידע כיצד לשפוך על האש 

קיתון של צונן, ואימתי שהאור שמח מחליט 

היה נחשב בימים לקרב את נושאי העניבה מה ש

ההם לקשר של רשעים בכדי שלא לרחקם יותר 

הרי שרבינו מייסרם בחרב הפיפיות שבלשונו, 

כשדואג לטפל באמצעים בלתי מקובלים 

ב'שוטים שחוללו חורבנות בסכלותם' ובבעלי 

גאווה שהיוו מטרד ציבורי בעצם הוייתם, מה 

שאצל האור שמח היה אמצעים אלו של 

 תכלית.'שארפקייט' פסולים ב

למרות השוני האמור, מותח הרב שלמה יוסף 

זווין בספרו 'אישים ושיטות' קווים מקבילים 

ביניהם, והיא: המקוריות. שניהם לא קבלו 

מוסכמות בעיניים עיוורות, אצל האור שמח 

התבטאה מקוריותו בפירושיו על דרך הפשט, 

ואצל רבינו באה לידי ביטוי בחקירות פילוסופיות 

ה' הטובה עליו. שניהם גם יחד  מופשטות כיד

מפרנסים גאונים מקוריים היודעים לעשות 

מדבריהם מטעמים ולהתענג על תכונת 'מלך 

פורץ גדר' המאפיינת את שני המלכים שכתר 

 התורה עולה על גביהם.

נותר בידינו תיעוד של יליד דווינסק, על שמחה 

של מצווה של סיום ששם פיארו את כותל 

עיר האהובים. בתחילה המזרח שני רבני ה

נתכבד האור שמח להיות ראש המדברים, רבי 

מאיר שמחה נעמד ובכובד ראש מתחיל הוא אט 

אט לחדור לרובדי עומק רבים זה למעלה מזה, 

תוך כדי שהציבור מרותק לדברי התורה 

שיוצאים מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה, 

פתאום מזדעק רבינו וקופץ ממקומו כנשוך נחש 

סח?!". הקהל שתק במבוכה עד שניתן "מה הוא 

היה לשמוע את קול זמזום הדבורים, ואולם רבי 

מאיר שמחה חייך בסלחנות ואמר: "אדרבה, 

יאמר נא כבודו את דברו!", מיד פתח רבנו 

בדרשה תורנית עצומה במימדיה שנאמרה בקול 

חוצב להבות אש שהרעיד את אמות הסיפים, 
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 חלק לפי. נפלא הסברה כושר גם בו היה, גאונית צופן בשפת
 חן היה, שבכתב לתורתו בניגוד, רבינו תלמידי של מעדויות
 אנשי כמו תורה אישי. פה שבעל תורתו גבי על נסוך ההסברה

, שעות גבי על שעות משך לדבריו מאזינים היו וחכמה מדע
 .בתים לבעלי מיוחד שיעור מסר אף התקופות ובאחת

עליונות ושאב את כל הקהל הקדוש לספירות ה

בחרזו מבבלי לירושלמי מירושלמי לספרא וכו' 

וכו', תוך שאש של מעלה מקיפה את מקומו, 

 כש"הדברים מאירים ומשמחים כנתינתן מסיני".

"האמת היא" הבהיר הרב שך שהגדיר בחדות 

את השוני בין שני גדולי עולם אלו ש"אלו ואלו 

דברי אלוקים חיים" וכל אחד משלים את רעהו 

ידי שניהם גם יחד פסיפס רחב היקף  ונוצר על

של קונפליקטים, המשמשים כשני חלקי פאזל 

המשלימים את התמונה ויוצרים יופי בלתי מצוי, 

וכפי הידוע שיופי נוצר כתוצאה ממיזוג שני 

 אובייקטים המנוגדים זה לזה בקוטביות.

לאחר פטירת האור שמח הספידו הגאון במספד 

ללא לשון מדברת  –תמרורים על פי דרכו בקודש 

גדולות, באמרו בשנינות ש"אם היה בעיר 

דווינסק תלמיד חכם אחד, כעת גם הוא איננו", 

והוסיף: "בידוע שהאדם אינו מנצל אפילו עשרים 

אחוזים מכוחותיו, וישנם כוחות פנימיים 

המתגלים באדם בשעת דליקה שעל ידם יכול 

הוא להציל את עצמו בדרכים שאין כוחם יפה 

תיקונם, ואין אלו כוחות על טבעיים, אלו בימים כ

כוחות הקיימים באדם רק שאינו מנצלם כראוי, 

רק בשעת ההכרח, ואילו אצל האור שמח היו 

שעות ביממה,  42אלו כוחות פעילים במשך 

שבעה ימים בשבוע, ושלוש מאות שישים 

 וחמשה ימים בשנה".

 לתגובות: הרב זאב קופלמן
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