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דבר העורך

המשך בעמ' 8 <<<

פורים שמח! 
בברכת השבת שהיא מקור הברכה
העורך

מצות קריאת פרשת זכור וביאורה

אמר להם הקב"ה: אין לכם אלא להיות קוראים פרשת עמלק בכל 
שנה, ומעלה אני עליכם כאילו אתם מוחים את שמו מן העולם 

)פסיק"ר יב(
הנה דעת החרדים )מ"ע התלויות בפה, פ"ד סימן כא( בד' הרמב"ם והסמ"ג )עשה 
קטז( שמצוה זו של זכירת מחיית עמלק מצוה שבכל יום הוא. אמנם מדברי החינוך 
)מצוה תרג( משמע דיוצאים ידי חובת מצוה זו גם אם קיימו פעם אחת משך כל ימי 
חייו. להלכה הביא המשנ"ב )סימן תרפה סק"א וסקט"ז( תקנת חז"ל לקרוא הפרשה 
בתורה בשבת שלפני פורים, ועפי"ז כתב המשנ"ב )שם, סקי"ד( שצריכים השומעים 
לכוין להדיא לצאת בקריאת פרשה זו ידי חובת מ"ע דאורייתא לזכור מעשיו הרעים 
של עמלק, כדי שלא תשתכח הדבר מלבנו, ולא תיחלש האיבה כלפיו, וכן הקורא צריך 
לכוין להוציא כל השומעים. וראה בהגהות החת"ס )סימן תרפה( שאכן היה נוהג להזהיר 
על כך את הציבור לפני קריאת פרשת זכור, וכן נוהגים ]ומה טוב להדר שהעולה לתורה 
יכוין להוציא הציבור בברכת התורה שמברך, והציבור יכוונו לצאת בברכתו, וכדלעיל[.
ובצורת קיום המצוה כראוי כתב בהליכות שלמה )פי"ח הע' ג( שהשומעים יוצאים 
ידי חובתם אם יודעים ענין הפרשה גם אם אינם מבינים ביאור כל מלה ומלה, אמנם 
במועדים וזמנים )ח"ב סימן קסה,קסז( כתב שאין יוצאים ידי חובה אא"כ מבינים כל 
מלה ומלה. אמנם ברור שלכל הדעות מצוה מן המובחר ללמוד היטב פירוש כל מלה 
ומלה קודם הקריאה, דהרי לדעת החינוך )שם( חיוב מ"ע דזכירה אינו רק בפה אלא גם 

בלב, ואיזה זכירה יעורר בלבו אם אינו מבין פירוש המילות.

וכדי לצאת ידי כל השיטות קיבצנו ביאור לפרשה, למען יוכל כ"א 
להכין את עצמו קודם הקריאה, ובזה יצא יד"ח לכו"ע:

ָזכֹור בפה )מגילה יח,א, ספרא בחוקותי, פר' א, ב-ג, ספרי כי תצא, קסו(, וגם בלב 
אומר  כשהוא  בלבבך,  יכול  וגו',  לך  עשה  אשר  את  זכור  'דכתיב  תרג:  מצוה  )חנוך 
"אל תשכח" הרי שכחת הלב אמורה, הא מה אני מקיים זכור, שתהא שונה בפיך, כדי 
שלא ישכח הדבר'(. וזהו ע"י שנספר זה לבנינו ולדורותינו לומר להם כך וכך עשה 
לנו עמלק הרשע, עד שנמחה את שמו מתחת השמים )רמב"ן ס"פ כי תצא(, וזאת כדי 
לחדש )רמב"ם סה"מ ל"ת נט( ולעורר איבתו ושנאתו )רמב"ם פ"ה מהל' מלכים ה"ה(, 
ונזרז העם לשנוא, עד שלא תשתכח המצוה, ולא תחלש שנאתו ותחסר מן הנפשות עם 
אורך הזמן )רמב"ם סה"מ עשה קפט(, שכל המיצר לישראל, שנאוי הוא לפני הקב"ה 

)חינוך שם(.
ֵאת "את" לרבות מה שחטא לקב"ה, ששרף את התורה ואת ביהמ"ק, והרג את ישראל 

)א"ר סימן תרפה בשם הרוקח(.
ֲאֶׁשר ָעָׂשה מלחמה שלא כדרך המלחמות, מלחמת כפירה נגד ה' )דב"ש שמואל א, 
כל  איסף  "צורר  ביוצרות  הוא  וכן  בשלח.  )מכילתא  האומות  כל  את  שאסף  טו,ב(, 
זו  בהם  והתגרה  רמב"ם(  שם,  א  )תרגום שמואל  עליהם  וקם  להם  וארב  אספסוף"(, 
הפעם השלישית )מכילתא ]בראשונה נתגרה בהם במצרים, כמ"ש ויוגד למלך מצרים 

- עמלק הגיד, השני בעלותן מן הים, וכאן בשלישית[(.
ְלָך שתים רעות עשה עמלק, לי ]הקב"ה[ ולך )אלשיך הק': 'הנני שם פני על אשר 

עשה לך, ואניח את אשר עשה לי, עד אשר פקדי הנוגע אליך'(.
ֲעָמֵלק "עם לק", עם שבא ללוק דמן של ישראל ככלב )תנחומא כי תצא. דעת זקנים 

]ועיין עוד שם בע"א[( ושהיה כזבוב הלהוט אחר המכה )שם, פסיק"ר שם(.
ַּבֶּדֶרְך ברפידים, שניצל את השעה שריפו ידיהם מן התורה )סנהדרין קו,א( ובא ללא 
לביאת  טעם  עוד  שהביא  תצא  כי  רש"י  וראה  א,טו.  שמואל  )מלבי"ם  כיבוש  מטרת 

עמלק: 'אם שיקרת במדות ובמשקלות, הוי דואג מגירוי אויב'(.
ְּבֵצאְתֶכם בשעת גאולתכם )ספרי, ילקו"ש(. ִמִּמְצָרִים שהתחיל להתגרות בנו בטרם 
נשא גוי וממלכה ידו עלינו, וכל העמים היו יראים מישראל בשמעם היד הגדולה אשר 
זה,  לכל  ליבם  לא שתו  הרע  ובמזגם  לבבם  ברוע  והעמלקים  במצרים,  ה'  להם  עשה 

והתגרו בנו והעבירו מתוך כך יראתם הגדולה מלב שאר האומות )חינוך שם(.
ֲאֶׁשר ָקְרָך א[ לשון מקרה )ספרי, אונקלוס, רש"י, רשב"ם(, שהרי היה הענן מכסם ולא 
היה מקומם ידוע )אוה"ח(. ב[ שחשב יציאתך ממצרים כמקרה ולא בהשגחה )ספה"ק(. 
ג[ לשון קרי וטומאה, שהיה מטמאן בטומאת קרי ומשכב זכור )רש"י מתנחומא ט(. ד[ 
לשון קור, צננך והפשירך מרתיחתך, שהיו כל האומות יראים להלחם בישראל, ובא זה 
והתחיל והראה מקום לאחרים, משל לאמבטי רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה, 
בא בן בליעל אחד קפץ וירד לתוכה אע"פ שנכווה, הקרה אותה בפני אחרים )רש"י 
מתנחומא(. ה[ קראך ממש, שהיה קורא להם בשמותם, ראובן שמעון צאו, אני אחיכם 

ורוצה לסחור עמכם )תנחומא(. ו[ שקירר וצינן אותך מחום אש הדת )העמק דבר(.
ַּבֶּדֶרְך בשעת טרופכם )ילקו"ש כי תצא(, שהגיע ממקום רחוק )פסיק"ר יב(, וארב 
להם בדרך והטמין עצמו כדי להתנפל עליהם )עי' שמואל א טו,ג ובתרגום שם(, כמו 

נחש רע המתחבא בפרשת דרכים )זוה"ק ויקהל(.
ַוְיַזֵּנב ְּבָך והרג בך )אונקלוס, יונתן בן עוזיאל, תרגום ירושלמי(, במכת זנב )רש"י 

חותך  שהיה  מתנחומא(, 
מעלה  כלפי  וזורקן  מילותיהן 
)יונתן בן עוזיאל, רש"י(, ומטיח 
חלקך  טול  בחרת,  בזה  ואומר: 
בזוה"ק  ואיתא  זקנים.  )דעת 
דפגם עי"ז בכסא ה', כמ"ש כי 
יד על כס י"ה, ע"י פגם המילה, 

שמילה זה מל-י"ה(.
ָּכל ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶריָך ההולכים 
אלו  )אונקלוס(,  באחרונה 
כולם  שהיו  דן  של  שבטו 
יחזקאל  )רש"י  ע"ז  עובדי 
ב"ע(  יונתן  ובתר'  טז,טו. 
שמות  יונתן  )פי'  מיכה  לפסל 
אחר  בליבם  ומהרהרים  יז,ח( 
והיו  ירושלמי(,  )תר'  ה'  דבר 
מחמת  כח  וחסרי  חלשים 
חטאם, והיה הענן פולטן )רש"י 
בשלח  ובזוה"ק  מתנחומא. 
היו הפוגמים  איתא דהנחשלים 
בברית, שמלו ולא פרעו. וכתב 
דהתיבה  נב,א  בתיק"ז  הגר"א 
מיל"ה.  נח"ש  היא  נחשלים 
שמלו  אותם  עא,ב:  וביבמות 
לתקן  יהושע  זכה  פרעו,  ולא 
צורים(,  החרבות  ע"י  בריתם 
שלא הניח הענן לעמלק ליכנס 
לפנים מחנה ישראל, אלא היה 
עמלק  והיה  )אוה"ח(  פולטן 
)תרגום  וכו'  וחותך  מקבלן 

יב"ע(.
)רש"י,  בצמא  א[  ָעֵיף  ְוַאָּתה 
כי  מתנחומא(  ב,א  מו"ק  תוס' 
ברפידים בא )אבע"ז(. ב[ עייף 
ג[  )אוה"ח(.  מצרים  משעבוד 
בים  הים  גלי  מפחד  ויגע  עייף 
א[  ְוָיֵגַע  יב"ע(.  )תרגום  סוף 
מטורח הדרך )רש"י מתנחומא(. 
ב[ ממשא דבר ה' בהנהגה נסית 

)העמק דבר(.
ירא  ולא  א[  ֱאֹלִקים  ָיֵרא  ְוֹלא 
לך  מלהרע  אלקים  את  עמלק 
יב"ע,  תרגום  מספרי,  )רש"י 
בעיקר  כופר  שהיה  אב"ע( 
הכפירה  ולהפיץ  להלחם  ובא 
שכל  א,טו(  שמואל  )מלבי"ם 
ונמוגו  וירגזון  שמעו  העמים 
גאונו,  ומהדר  ה'  פחד  מפני 
כמתגבר  ממרחק  בא  ועמלק 
יז,טז  שמות  )רמב"ן  ה'  על 
ליבו  אל  שם  ולא  ובעה"ט(, 
שנעשו  והנפלאות  הניסים 

מהבריות  היר"ש  עי"ז  וביטל  ספ"ד(,  קדושין  )תויו"ט  לכך  הכריעו  וזדונו  לישראל, 
)תויו"ט סוכה פ"ד,ה(. ב[ ולא ירא ישראל את אלקים, שהיה בהם מצוות ולא קיימום 

)אונקלוס, חזקוני כמ"ד במכילתא(.
ְוָהָיה ְּבָהִניַח ה' ֱאֹלֶקיָך ְלָך ִמָּכל ֹאְיֶביָך ִמָּסִביב א[ משום שצריך ירושה וישיבה )רש"י 

סנהדרין כ,ב(. ב[ לא יאגוד עליך אגודה להלחם )ספרי(.
ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶקיָך ֹנֵתן ְלָך מה שאתה כובש אתה יורש )ילקו"ש(. ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה 
משתכנסו לא"י, קודם תשים עליך מלך ואח"כ מיד תכרית זרעו של עמלק, ולאחריו 
בנין ביהמ"ק )סנהדרין שם, רמב"ם פ"א מלכים ה"א( ]והאידנא אין אנו מצווים בזה 
כיון שעלה סנחריב ובלבל את העולם, וכל דפריש מרובא פריש )מנ"ח תרד(, וידוע 
על כמה מגדולי ישראל שהיה להם סימנים למי שבא מזרע עמלק, וקיימו בהם המצוה[.
ִּתְמֶחה לשון נִקיבה וחיבול )רש"י פסחים סח,א(, שנצטווינו למחות זרעו ולאבד זכרו 
מן העולם )חינוך תרד(. ומצוה זו מוטלת: י"א על הציבור )חינוך תלה(, וי"א אף על 

היחיד )חינוך תרד(, וי"א על מלך ישראל בלבד )יראים סימן תלה(.
ֶאת ֵזֶכר ֵזֶכר בֵצירי ולא ָזָכר בָקמץ )ב"ב כא,ב(, שבכלל ֵזֶכר הוא הכל )חינוך תרד. 
וכבר טעה בניקוד תיבה זו יואב בן צרויה, והשאיר מהם הנקבות, לפי שרבו לא השגיח 
עליו כשלמדו מקרא זה, ונשתבש וקרא ָזָכר כדאיתא בב"ב כא,ב(, הן רכושו הן ממונו, 

הרב רוממות הפרשיות
ישראל 

לנג פרשת זכור

המגילה,  סיפור  כל  לאורך  הפורים,  נס  מתהליך 
כיום,  במצבינו  ההתמודדות  דרכי  את  ללמוד  ניתן 
מזמן  עלינו  ובאים  המתחדשים  הניסיונות  ולנוכח 

לזמן.
חז"ל  שאמרו  למה  עינינו  את  האיר  יקר  ת"ח 
במגילה )דף טז,א(: "ת"ר מה ראתה אסתר שזימנה 
תירוצים  וכמה  כמה  שם  ונשנו  לסעודה,  המן  את 
כדי שלא יאמרו ישראל  נחמיה אמר  ור'  וביאורים, 
אחות יש לנו בבית המלך ויסיחו דעתם מן הרחמים". 

ע"כ. 
הייתה  אילו  חז"ל,  במאמר  היטב  ונתבונן  הבה 
המן,  של  השתתפותו  ללא  מתקיימת  הסעודה 
לעמה  נאמנת  שלוחה  באסתר  ישראל  רואים  היו 
זו  ומחשבה  המן,  גזירת  את  לבטל  המשתדלת 
מתפילה,  מרחמים,  דעת  להסיח  להם  גורמת  היתה 
הייתה  שכזו  מציאות  העולמים.  בצור  ומביטחון 
ההשגחה  סיבבה  כן  ועל  הגזירה,  לביטול  מפריעה 
אז  או  לסעודה,  המן  את  זימנה  שאסתר  העליונה 
ידעה אסתר כי עמה לא יראו בה אחות בבית המלך, 

אלא אדרבה אחות 'של' בית המלך.
הפשוט,  היהודי  של  תחושתו  את  למדים  נמצנו 
אחשורוש,  של  מסעודתו  שנהנה  אחד  אותו  אפילו 
והשתחווה להמן... אפילו אותו אחד שמרדכי היהודי 
יתר על המידה עפ"ל...  היה נראה בעיניו כקיצוני 
בישיבה משותפת  בראותו את אסתר אשת מרדכי 
עם מחולל הגזירה בעצמו, שוב לא הפטיר בסיפוק 
כי העניינים מסודרים.. ואחות יש לנו בבית המלך, 
אז  יחד  המן  נועדה עם  אלא אדרבה!... אם אסתר 
'אין' לנו אחות בבית המלך, אסתר ידעה ברורות כי 
זימונו של המן אל המשתה לא רק שלא יטיל שאננות 
על עם ד' אלא זו תהיה סיבה לכך שיתייאשו ממנה 

ויתלו את מבטחם בד'...
פשוט,  יהודי  של  התחושה  להיות  צריכה  זאת 

באשר הוא 'יהודי', גם עכשיו בתקופתנו אנו.
עלינו לשנן את הלקחים העולים מהמגילה ולשאת 
רדיפה  של  שגרה  החיים,  שגרת  אל  עמנו  אותם 

אובססיבית לתורה ולמצוותיה.
כך מסיימת המגילה העוסקת כולה בפרשת הנס, 
למגילה  שייכותו  מהי  לנו,  מובן  שאינו  בתיאור 

"וישם המלך אחשורוש מס על הארץ ואיי הים"...
ידועה אמרתו של הסבא מקלם זצ"ל שכזו תופעה 

יכולה להיות רק אצל אחשורוש! 
השלטון  ראשי  בין  עולם  מלחמות  כאן  היו  הרי 
"להשמיד  גזירת  כאן  היה  היהודים,  לבין  העולמי 
להרוג ולאבד מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד", 
ואו אז, הגיעו למצב של "ונהפוך הוא" - "ועשרת 
היה  מתבונן  קצת  שהיה  אדם  כל  תלו"...  המן  בני 
אמונה  רואה  העולם,  את  שמסדר  מי  שיש  רואה 

בחוש...
לשגרה...  חוזר  היום!  לסדר  חוזר  אחשורוש  אבל 

גוזר מיסים. 
אבל  פורים,  עבר  ואמר:  מקלם  הסבא  המשיך 
משהו  וכי  קודם...  שהיינו  כמו  נשארנו  אנחנו 
יותר למסור נפש?  השתנה אצלינו? אנחנו מוכנים 
"וישם  לאחשורוש  דומים  זו  בבחינה  אנחנו  כלום. 
סיום  לנו  להראות  בא  זה   – מס"  אחשורוש  המלך 

המגילה, לבל נלך בדרכיו של אחשוורוש...
ניסים  שעשה  ומי  ליבנו,  אל  הדברים  את  נשיב 
למרדכי ואסתר הוא יעשה לנו ניסים במהרה בימינו.

גליון
מוגדל

1



הרב רוממות הפרשה
דוד 

ויספיש
מפניני הפרשה

"ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבֹבאֹו ֶאל ַהֹּקֶדׁש" )כח,לה(
בג'  מצאנו  המסורה  ע"פ  הטורים',  'בעל  שהביא  כפי 
מקראות תיבת "ְוִנְׁשַמע" )בניקוד כזה(, א. "ְוִנְׁשַמע קֹולֹו 
ג.  כד,ז(,  )לעיל  ְוִנְׁשָמע"  "ַנֲעֶׂשה  ב.  ַהֹּקֶדׁש",  ֶאל  ְּבֹבאֹו 

"ְוִנְׁשַמע ִּפְתָגם ַהֶּמֶלְך" )אסתר א, כ(.
אלו  כי  נראה  הלצה(:  )בדרך  זיע"א  ָאסַאד  יהודה  רבי  הגה"ק  מרן  בזה  ודרש 

הכתובים באו לרמז על דורינו...
הקהל  ביקשו  כאשר  אז  בתוקף,  תילה  על  עמדה  הדת  כאשר  בישראל,  לפנים 
לבחור להם רב ומנהיג ראוי לקהילתם, אשר יוציאם ואשר יביאם בדרכי התורה 
רק  וכדו',  דורש  נאה  הוא  דיבורו, אם  צורת  על  כלל  היו משגיחים  לא  המסורה, 
דקדקו אחר מעשיו, לדעת אם הם נאים ומתוקנים, ואף לא היו מעמידים אותו בכור 
המבחן אם יפה כוחו בדיבור, אלא היו אומרים "ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע" – נעשה ככל אשר 

יורה לנו, וזאת אף קודם שנשמעו דבריו,
וברבות הימים ירדה גם מעלה זו, ואז אמרו את הפסוק "ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבֹבאֹו ֶאל 
ַהֹּקֶדׁש" – צריך לבדוק האם נאים דברי הרב... ולא נתנוהו עטרה לראשם רק אחר 

שידעו כי נתן לו ד' לשון לימודים לדבר בפניהם,
עד לזמן האחרון בו ירדו פלאים, וכלל אין פונים לבדוק אחר הרב אם מילא כבר 
את כריסו בש"ס ופוסקים, רק "ְוִנְׁשַמע ִּפְתָגם ַהֶּמֶלְך" - חפצים הם לענוד לראשם 
רב שיש לו יכולת הבעה, והוא בעל שפה נעימה ופתחון פה לדבר ולהציג אותם 

בפני השלטון המלך והשרים...

"ְוָעִׂשיָת ִּציץ ָזָהב וגו' ֹקֶדׁש לה' " )כח,לו(
איתא בגמ' )זבחים פח,א( שהציץ מכפר על עזות פנים. אבל, אומר מרנא ה"חתם 

סופר זיע"א: יש לדעת כי ישנם שני סוגים של 'עזי פנים'! 
דהנה יש עזות פנים רעה שעליה נאמר באבות )ה,כ( 'עז פנים לגיהנם'. אבל יש 
גם 'עזות דקדושה' עזות כזו שעלהי נאמר "ויגבה ליבו בדרכי ה'". וגם בגמ' )ביצה 
כה,ב( איתא עזין שבאומות ישראל! כי הקב"ה נתן לנו טבע עזות לעמוד נגד כל 

החולקים על אמונתינו. דהיינו, עזות זו היא נצרכת לעבודת ה'.
פנים  'עז  נאמר  זו שעליה  על  רק  אך  פנים,  עזות  על  מכפר  אמנם  הציץ  ע"כ, 
לגיהנם', אבל התורה מצוה לכתוב על הציץ שיהיה על המצח "קודש לה'" - שאנו 
מקדישים את העזות החיובית שלנו קודש לה' ולא לדבר אחר ח"ו, כי אדרבא מדת 

ישראל ביישנים, אלא שכל העזות היא קודש לה'! 

"ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן ְקֹטֶרת ַסִּמים וגו' ּוְבַהֲעֹלת ַאֲהֹרן ֶאת 
ַהֵּנֹרת ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַיְקִטיֶרָּנה" )ל,ז-ח(

הנה ב' מצוות הן - הקטרת הקטורת והדלקת המנורה. אולם כל המתבונן בפסוקים 
יראה כי התורה כורכת אותם יחדיו פעם אחר פעם, עד כי נראה והם באים כאחד, 
ַיְקִטיֶרָּנה" "ּוְבַהֲעֹלת ַאֲהֹרן  "ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן ְקֹטֶרת ַסִּמים... ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת ַהֵּנרֹת 
כוונת התורה ללמד  בוודאי  ויש להבין, הלא  ַיְקִטיֶרָּנה"...  ָהַעְרַּבִים  ֵּבין  ַהֵּנֹרת  ֶאת 

בזה דבר?
זאת בדרך  י"ג אדר(, מבאר  יום  )יא"צ  מרן הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל 
מופלאה: יש לדעת, כי כל תלמיד חכם המאיר את העולם בתורתו ויראתו, צריך גם 

שיהיה בו חוש ריח להבין ולהכיר את מעשיהם של הרשעים!
כי הנה טעות נפוצה היא, כאשר חושבים שהרשעים הקמים עלינו אומרים זאת 
בפיהם ממש - כי ברצונם לבקש את נפשינו. לא כן הוא הדבר, אלא דרכם של 
הרשעים להתחסד ולהראות כלפי חוץ כאילו כוונתם באה לטובה, אלא שבאמת 

מטרתם ללכוד רבים ברשתם, והם עושים הכל כדי שיאמינו לנבלותם!
אך החכם האמיתי נדרש בחוש הריח שלו להבין ולהכיר ברשעותם, והגם שלא 
ניכר בהם כלום, מכל מקום כוונתם להסית ולהדיח, ולכן התורה כורכת את הדלקת 
המנורה יחד עם ריח הקטורת, כדי שיבוא זה וילמד על זה, שבעל תורה המאיר 

כמנורה הטהורה, צריך שיהיה בו חוש ריח של קטורת!
ועל דרך זה מצינו בנבואת ישעיהו )יא, ג( "ַוֲהִריחֹו ְּבִיְרַאת ד' ְוֹלא ְלַמְרֵאה ֵעיָניו 
ָאְזָניו יֹוִכיַח", ודרשו חז"ל )סנהדרין צג:( "והריחו ביראת ד'  ְלִמְׁשַמע  ִיְׁשּפֹוט ְוֹלא 
- רבא אמר דמורח ודאין", ופירש רש"י: "שמריח באדם ושופט ויודע מי החייב... 
ואפילו הכי ושפט בצדק דלים, כגון ע"י הרחה". הרי לנו, שישנו חוש ריח הנותן 
לחכמים האמיתיים אפשרות לשפוט ולהכיר את הרשעים! וזהו הטעם לכך שהדלקת 

המנורה והקטרת הקטורת באין כאחד.
שמים  וירא  חכם  תלמיד  לכל  יש  מזה  "ומקצת  הלשון:  בזה  זצ"ל  מרן  ומסיים 

האמיתי"...

ָדִׁשים הּוא ַלה' " )ל,י( "ְוִכֶּפר ַאֲהֹרן ַעל ַקְרֹנָתיו וגו' ֹקֶדׁש קָֽ
כתב רש"י, קדש קדשים, המזבח מקודש לדברים הללו בלבד ולא לעבודה אחרת. 
אך המלבי"ם פירש פסוק זה קדש קדשים הוא לד' שהוא אמור על אהרן הכהן, 
והוסיף שכן מפורש בפסוק בדברי הימים )א, כג,יג( "ויבדל אהרן להקדישו קדש 
קדשים הוא ובניו עד עולם". ובגמ' בפסחים )קד,א( מבואר דהך קרא לא נאמר 
דוקא לענין כהן גדול אלא לענין כל שבט הכהונה, וכן היא המשמעות הפשוטה 

בלשון הפסוק 'הוא ובניו', שזהו דין בכל שבט הכהונה, שנתקדשו קדש קדשים.
דברי  את  מביא  היה  מיר,  מר"י  זצ"ל  פינקל  ברוך  אליהו  רבי  המופלא  הגאון 
המלבים הללו והיה מוסיף לומר: דהנה ברמב"ם סוף הלכות שמיטה ויובל )יג,יג( 
כתב וז"ל, 'ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו 
אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ד' לשרתו ולעובדו לדעה את השם והלך 
ישר כמו שעשאו האלקים ופרק מעל צוארו עול חשבונות הרבים אשר בקשו בני 
האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים וכו' עכ"ל. הרי לנו מדברי הרמב"ם שלא רק 
הכהן גדול עומד בדרגה של קודש קדשים, אלא כל איש מישראל יכול להעלות את 
עצמו לדרגה זו. ומצינו כן גבי ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ שנאמר יקרה 
היא מפנינים, מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים )הוריות יג, א(, ואם כהן גדול חשוב 

קדש קדשים ודאי דת"ח חשוב קודש קדשים. 
וגדולה מזו מדוקדק בלשון הרמב"ם שכתב 'מכל באי העולם', ומשמע שענין זה 
אינו אמור דוקא בישראל, אלא כל איש אפילו מאומות העולם שייך שיגיע לדרגה 

זו, וצריך עיון מה המקור לחידוש זה. ויש לפרש בזה על 
פי המבואר בגמ' בבא קמא )לח,א(, שנכרי שעוסק בתורה 
הרי הוא ככהן גדול, ולפי זה נראה שאם כהן גדול יכול 
להגיע לדרגה של קודש קדשים, הוא הדין נכרי שעוסק 

בתורה שיכול להגיע לדרגה זו.
מעל  ולפרוק  שלהבדל  זה  באופן  לעבדו  הוא  דהישרות  ברמב"ם  מבואר  עוד 
ז,כט(  )קהלת  דכתיב  והיינו  האדם,  בני  בקשו  הרבים אשר  עול חשבונות  צוארו 
"האלקים עשה את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים", ולא כמו אלו שסבורים 
שהלומדים הנבדלים בבתי מדרשות ולא דואגים מספיק לעניני פרנסת ביתם אין זו 

דרך הישרה, אלא אדרבה ברמב"ם מבואר דזהו הישר...

"ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק" )פרשת זכור(
שאל  ההזדמנויות  באחת  כי  שליט"א  אויערבאך  הגר"ש  הישיבה  ראש  מרן  שח 
השואל את מרן הגאון מטשיבין זצוק"ל, מה הדין ב"מחיית עמלק" אם אדם לא יכול 
להרוג את העמלק ורק לפצעו, האם יש בזה מצוה, והשיבו במקום מרש"י )במסכת 
פסחים ס"ח, א'( שם כתב רש"י כי מיחוי קרביו של הקרבן, הוא "נקיבה וחיבול כמו 

מחה תמחה" – היינו שבחבלה גם מקיימים את המצוה.

"ֵלְך ְוִהִּכיָתה ֶאת ֲעָמֵלק וגו' ֵמֹעֵלל ְוַעד יֹוֵנק" )הפטרת זכור(
שהוא  עמלק  כלפי  השנאה  את  בקרבנו  לחדש  באים  אנו  זכור  פרשת  בקריאת 
וכפי  וחמלה,  רחמים  שום  בלי  כלפיו  האכזריות  ואת  שבבריאה,  הרע  שורש 
שמזכירים בהפטרת זכור את דברי שמואל הנביא לשאול המלך "ֵלְך ְוִהִּכיָתה ֶאת 
ֲעָמֵלק ְוַהֲחַרְמֶּתם ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְוֹלא ַתְחֹמל ָעָליו ְוֵהַמָּתה ֵמִאיׁש ַעד ִאָּׁשה ֵמעֵֹלל ְוַעד 

יֹוֵנק ִמּׁשֹור ְוַעד ֶׂש֔ה ִמָּגָמל ְוַעד ֲחמֹור".
שהם  זכור,  לפרשת  שקלים  פרשת  של  הסמיכות  על  כל  קודם  להתבונן,  ויש 

לכאורה דבר והיפוכו.
הנדיבות, שהאדם לא  לנטוע בנפשותינו את מידת  פרשת שקלים באה  קריאת 
יתנהל כטבעיו שנולד בהם לחיות רק סביב הצרכים הפרטיים שלו, בין הצרכים 
הגשמיים שלו ובין הצרכים הרוחניים שלו, אלא ילמד לראות ולחשב גם את צרכי 
זכור, שהיא  ואילו תיכף אחריה באה פרשת  לזולתו.  ויחפש איך להיטיב  חבירו, 

לכאורה ההיפך הגמור של הנדיבות.
והנה שוכב לו בעריסתו תינוק עמלקי שאינו מבין מאומה, ועלינו לבוא ולנפץ את 
ראשו באכזריות! מסתובבים להם כבשים במרעה ואוכלים להנאתם, ועלינו לבוא 
ולהמיתם ללא רחם! למה ומדוע? מה עשו? וכי עשו עוול למישהו?! להיכן הלך 
הלב הטוב והרחום שלנו...?! אולם זהו רצון ה', וכך נצטוינו בתורתו הקדושה, ואנו 
עושים את זה בלב שלם. אבל לא די בכך שאנו עושים את זה בפועל, אלא כמו 
שכתב הרמב"ם שנצטוינו לשנוא ולתעב את עמלק, ולעורר את נפשותינו תמיד 

שלא תחלש השנאה עם אורך הזמן!
דישיבת  רוחני  מנהל  שליט"א,  דסלר  אליעזר  אליהו  רבי  הגה"צ  מבאר  אמנם 

פוניבז', בספרו "שערי הזמנים", כי באמת שני הפרשיות הללו אחד הם.
מצות מחיית עמלק מחייבת את האדם להתרומם מעל החולשות שבטבעו, ולשעבד 
את כל הרגשותיו לרצון שמים. כלומר שגם אם הוא אדם שבטבעו הינו חלש אופי, 

ואינו מסוגל לראות איך הורגים זבוב... מחוייב הוא להשמיד כל תינוק עמלקי!
הא כיצד? זהו איפוא המשך ישיר של אותה רוממות וגדלות של פרשת שקלים, 
שהאדם מתעלה מהפרטיות שלו ומנהל את חייו במבט גבוה יותר, לחוש ולחיות את 

המציאות האמיתית של הבריאה, ולהרגיש אחריות כלפי הכלל כולו.
ושלומם  לטובתם  דואג  רק  לא  הוא  הכלל,  על  אחריות  מתוך  חי  אדם  כאשר 
של הכלל, אלא הוא גם שונא ומתעב בכל ליבו את אלו שמקלקלים את הבריאה 
על  אנשים שעוברים  לסבול שיש  מסוגל  לא  הוא  בעולם.  הקדושה  והורסים את 
רצון ה' ]וקל וחומר שאינו מוכן בשום אופן לסבול כשהוא מוצא גם אצלו מעשים 
כאלו...[ ונמצא כי השנאה הפנימית לרע ולכל נושאי כליו, מהוה מבחן לאדם עד 
כמה הוא באמת דואג לטובת הכלל, ולא מפני שזה נוח ונעים לו אלא מפני שזהו 

הטוב האמיתי.
זוהי הצורה האמיתית של האדם השלם, שכל כולו משועבד לעשיית הטוב, ללא 
שום חילוקים אם זה קל לו או קשה לו, אם זה כפי שהוא התרגל או שזה דורש 
ממנו התגברות נגד הרגלו וטבעו. ולכן כלפי אלו ששייכים לקב"ה ולתורתו הוא חש 
אהבה עצומה, ודואג להם בכל מה ששייך, ומצד שני כלפי אלו שהם נושאי דגלו של 
הרע, הוא חש שנאה ותיעוב אין קץ, ושמח בנקמתם ומפלתם. ואין שום סתירה בין 
זה לזה, אלא אדרבה זה נובע מאותו הכח עצמו, שהוא התעלה מעל הטבעים שלו 

וכל מציאותו היא רק לה' ולתורתו.

"ַוָּיֹבא ָׁשאּול ַעד ִעיר ֲעָמֵלק ַוָּיֶרב ַּבָּנַחל" )הפטרת זכור(
איתא בגמרא )יומא כב,ב( במעשה שאול ואגג 'וירב בנחל - על עסקי נחל, בשעה 
שאמר לו הקב"ה לשאול לך והכית את עמלק, אמר, ומה נפש אחת אמרה תורה 
הבא עגלה ערופה, כל הנפשות הללו על אחת כו"כ וכו', יצתה בת קול ואמרה לו אל 
תהי צדיק הרבה'. וצ"ע איך דרש ק"ו נגד נבואה מפורשת שנאמרה לו ע"י שמואל 

להחרים את כולם, ושאול היה משיח ה' ונקי מחטא, שהרי רק בזה לא עלתה לו?
ביאר על כך מרן הגרא"ז מלצר זצ"ל בשם המגיד דוילנא זצ"ל, בוודאי לא עלתה 
על דעתו של שאול לבטל מחיית עמלק ודבר הנבואה, אלא חשש שמא תכנס בהם 
מדת אכזריות בהשפעת מעשה ההריגה, ורצה להקדים ולעורר על חומר שפיכות 
יושפעו לרעה. ולימוד המוסר בזה דרש מעגלה ערופה, שמצינו  דמים, כדי שלא 
שצריך להביא כפרה על הריגת איש אחד, וכ"ש על רבים וכ"ש על טף ובהמה שלא 
חטאו. ובאמת שאול ציוה לעם לקיים את צווי ה' ולהרוג את כולם, אלא שהזהירם 
לעשות מתוך מחשבה וזהירות שלא תכנס אכזריות, אלא שהעם ששמע כך הבינו 
לנהוג באופן אחר,  צריך  נתבע? על שהיה  וחמלו. ועל מה  יהרגו,  שכוונתו שלא 
שכיון שיש צווי ה', יש לקיימו כפשוטו, ולהניח לעם שיהרגו את כולם, ואח"כ לבוא 

ולדרוש להם מוסר שלא יהיו אכזרים במדותיהם.
ביאור זה היה מביא מרן רבינו הרב שך זיע"א בשם דודו רבי איסר זלמן, והיה 
אומר שכך אמר רבי איסר זלמן: קודם יש לעשות כפי מה שנדרש להעמיד הדת על 

תילה, ואחר כך לעורר שלא יגרם בעניין רפיון ומדות רעות...
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להלן דברים נכוחים בעניני השעה אשר נשא 
הגאון  תשע"ד  בשנת  הפורים  ביום  לתלמידיו 
ישיבת  ראש  שליט"א  שוב  זבולון  רבי  הגדול 
בזה  נכבד  הדברים  יקרות  ומפני  'דברי אמת', 

את גליוננו:

להודיע שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח
זכורני כשנכנסתי אצל מו"ר המשגיח הגר"י לווינשטיין זצוק"ל בפורים, 
פורים  של  מהנס  הראיה  מה  המשגיח,  מו"ר  שאל  "להודיע",  אצלו  ושרו 
שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח. אכן מה שכתוב כאן הוא, שהנס 
של פורים לא היה דבר שהיה רק אז עם מרדכי, אלא 'להודיע שכל קוויך 
לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך', זה לא רק מה שהיה פעם, היום 
בשעה שקראתי את המגילה, הרגשתי ממש את הגזירה בה אנחנו נמצאים, 
"ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים 
וצום ובכי ומספד שק ואפר יוצע לרבים" )אסתר ד, ג(, ממש אותם גזירות.

ויקר", אחרי שהם  במגילה "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון  ואיתא 
ובפשטות  אורה?  היה  מה  על  ושמחה',  'אורה  שם  היתה  מהגזירה,  ניצלו 
הפשט הוא, 'אורה' שכעת הם יכולים לחיות, מקודם היתה עליהם גזירה 
'להשמיד להרוג ולאבד', וכעת סרה מהם הגזירה, אז יש להם שמחה וששון 
זו  אורה  אורה,  היתה  ליהודים  ע"ב(,  טז  )מגילה  איתא  בגמ'  אך  ויקר. 
תורה )ופירש"י שגזר עליהן המן שלא יעסקו בתורה(, ושמחה זה יום טוב 
)ופירש"י קיימו עליהם ימים טובים(, וששון זו מילה, ויקר, אלו תפילין. 

וצ"ב האם רק על זה היתה השמחה, והרי ניצלו אז ממוות.

כל רצונם הוא לעקור את המסורת מהאבות לבנים
ומה שמבואר בזה הוא, שאם אמנם בני ישראל היו ניצולים, אבל התורה 
לא היתה נשארת, זה נקרא שליהודים היה חושך, וכמו"כ אם לא היה להם 
תפילין, אז הכל היה נשאר חושך, והיינו שעיקר הבעיה של בני ישראל 
כאילו  נחשב  אורה  להם  שהיה  ובלא  לבד,  החיים  על  היתה  לא  בגזירה 
הגזירה עדיין קיימת, א"כ אם רוצים כעת להחשיך את האורה, זה ממש 

הגזירה שהיתה אז.
חשבנו, הרי כל אבא יודע להיכן הוא רוצה לשלוח את הילדים שלו, הוא 
בוחר קודם חיידר, ואח"כ ישיבה קטנה, ואח"כ ישיבה גדולה, אחד רוצה 
סוג כזה של ישיבה, ואחד רוצה סוג אחר של ישיבה, יש כמה סוגים של 
ישיבות, וכל אחד יודע מה טוב לבן שלו, אבל אם כעת את הדור שהוא 
שנתיים  או  וחצי  לשנה  רח"ל  אותם  ישלח  הוא  והזו,  הזו  לישיבה  שלח 
לישיבה אחרת, ומי שם הראש ישיבה? איזה מפקד, רחמנא ליצלן! הפשט 
הוא שזה עיקר המטרה, לקחת את השליטה מהמסורת של האבות לבנים, זה 
מה שהם רוצים! אני אומר בפירוש, קראתי היום את המגילה, שמעתי את 
זה ובכיתי, זה ממש אותה הגזירה של המן, נקווה בע"ה שיהיה לנו 'שכל 

קוויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח'.

מדוע סיפר מרדכי על בגתן ותרש
רוצים  ותרש  שבגתן  שמע  מרדכי  מרדכי,  על  עצומה  קושיא  לי  היתה 
להרעיל את אחשורוש, והוא הלך וסיפר, מדוע הוא סיפר, הרי כתוב קודם 
'ובהקבץ בתולות שנית', ואומרת הגמ' )מגילה יג ע"א( מדוע היה בהקבץ 
בתולות שנית, מפני שאסתר לא רצתה להגיד לו מי היא, והלך אחשורוש 
ואז היא תקנא  לו תקרא לעוד נשים  ומרדכי אמר  להתייעץ עם מרדכי, 
ותגלה לך, ושואל המהרש"א למה מרדכי הציע הצעה כזו, ואומר המהרש"א 
דבר פשוט, אסתר הרי היתה במאסר אצל אחשורוש, רחמנות... ומרדכי 
חיפש עצות איך לשחרר את אסתר, לכן הוא אמר לו שיביאו לפניו עוד 

נערות, וקיווה שאולי ימצא אחשורוש מישהי אחרת וישחרר את אסתר.
וא"כ, מאחר ומרדכי חיפש עצות להציל את אסתר, וכעת זו העצה הכי 
טובה, שבגתן ותרש ימיתו את אחשורוש, ואסתר תשתחרר, למה הוא היה 
"המולך  כתוב  המגילה  היא, שהנה בתחילת  והתשובה  זאת?  לספר  צריך 
מהודו ועוד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה", ומבואר בגמ' )מגילה יא ע"א( 
אמר רב חסדא בתחילה מלך על שבע, ולבסוף מלך על עשרים, ולבסוף 
צ"ב  ולכאורה  עי"ש.  דקראי,  מייתורי  זאת  לומדת  והגמ'  מאה,  על  מלך 
למה המגילה צריכה לספר לנו זאת? והפשט הוא שבאו לומר לנו, שכל מה 
שאחשורוש מלך בכיפה, זהו לא מפני שהוא קיבל ירושה למלוך בכיפה, 
אלא אחשורוש קיבל ירושה רק של שבע מדינות, ואח"כ כבש עוד מאה 
ועשרים מדינות, האם זה מפני שאחשורוש היה חכם וגיבור? והרי בגמ' 
מבואר שאחשורוש היה מלך שוטה? וא"כ צ"ב מאחר והוא היה מלך שוטה 

איך הוא כבש כ"כ הרבה מדינות ונעשה מושל בכיפה?

מלכות אחשורוש היא קיום הגזירה
בכדי  הוא  למלך,  אחשורוש  את  עשה  שהקב"ה  מה  שכל  הוא  והביאור 
מלך  צריך  היה  זה  שבשביל  היהודים,  כל  את  להרוג  הגזירה  את  לקיים 
שוטה, והראי' שרק בשביל זה נעשה מלך, הוא כמו שאמרנו בשנים שעברו, 
שהלא נתבונן כמה זמן עוד נשאר אחשורוש למלך אחרי הגזירות, ולפי 
החשבון של הגמ' של השבעים שנות גלות, יוצא שלא נשאר למלוך יותר 
שהפסיק  שנה  לאחר  קרה  מה  כתוב  ולא  פורים,  של  הנס  אחרי  משנה 
יחזיקו אצליהם  למלוך, ומסתבר שאחרי שנה שלחו אותו, שהרי הם לא 

ולמה עד אז הם לא שלחו אותו, ע"כ רואים  מלך שוטה, 
מכאן שכל מלכות אחשורוש היתה רק בגלל שהיה צריך 
ובכדי  לצלם,  שהשתחוו  על  ישראל  עם  על  גזירה  להיות 

לקיים את הגזירה הקב"ה שם שוטה למלך.
ואם נשאל מדוע א"כ הוא הוסיף למלוך שנה נוספת, ולא הפסיק למלוך 
תיכף אחרי נס פורים, התשובה היא שכתוב "וישם המלך אחשורוש מס 
על הארץ ואיי הים" )אסתר י, א(, וידוע שמרן הגרי"ז זיע"א הקשה מדוע 
המגילה צריכה לספר לנו שאחשורוש שם מס, ואומר מרן הגרי"ז שבאה 
צריכים  הגויים  היו  הטבע,  דרך  שלפי  הנס,  גודל  את  לנו  לומר  המגילה 
להנקם אח"כ מהיהודים ולהלחם איתם, שהרי הרגו מהם היהודים שבעים 
וחמש אלף, ואחשורוש שגרם לכך מטבע העולם היה צריך לקום נגדו מרד, 
וזה באה המגילה לומר שהיה שקט, ואחשורוש שלט כמו קודם, והיה יכול 
בגמ'  להוסיף שהרי  אפשר  ורק  רוצה,  מיסים שהוא  כמה  עליהם  להשים 
)מגילה יא ע"א( יש פירוש אחד מדוע קראו לו אחשורוש, שהכל נעשו 
רשין בימיו, שנא' וישם המלך אחשורוש מס, ונשאלת השאלה האם מפני 
שהוא שם מיסים לכן קוראים לו אחשורוש, והתשובה היא שכל מה שהוא 
ואת שבחן של  ד'  גדלות  היה חלק מהנס, שבזה ראו את  זה  שם מיסים 

ישראל, ולכן קראו לו אחי וראש.

שלא כדרך הטבע כדי להקדים רפואה למכה
וממילא יוצא שכל אחשורוש קם בשביל הגזירה, א"כ איך בגתן ותרש 
יכולים להרוג אותו, הלא מה יהיה עם הגזירה, והאמת שבגתן ותרש לא 
יכלו להרוג אותו, והם רק חשבו להרוג אותו, ולמה באמת הם רצו להרוג 
אותו, זהו גם היה שלא כדרך הטבע, בגלל שהיה להם קצת עבודה קשה, 
ולא הלכו כ"כ לישון בלילות, לכן הם ירצו להרוג את המלך? אני הייתי 
הרי  זה  להרוג, אבל את המלך בעצמו  ירצו  הם  אומר שאולי את אסתר 
טיפשות גדולה, וזה התשובה שהכל היה שלא כדרך הטבע, ולפי"ז גם מה 
שמרדכי סיפר זהו גם שלא כדרך הטבע, וגם מרדכי בעצמו לא ידע למה 
הוא  הוצרך  וע"כ  למכה,  רפואה  הקדים  שהקב"ה  מפני  וכ"ז  מספר,  הוא 
ע"פ  בזה שום סברא  היה  לא  ובאמת  קודם,  כדי שהרפואה תהיה  לספר 
השכל ללכת ולספר למלך, ולמעשה אסתר בין כך לא היתה ניצלת, שכך 

הקב"ה גילגל את מעשה הנס.
וזה עוד פעם מראה לנו, שהקב"ה מקדים רפואה למכה, אני עוד לא יודע 
מה הרפואה שהקב"ה הכין למכה שיש לנו כעת, אבל יש לנו דבר אחד 
"להודיע שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך", בזה אנחנו 

חזקים, "שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח".

תפקידנו להיות "קדושיו" ואז אנו מובטחים בשמירה
עמלק,  בא  הקרירות  שמחמת  הימים  שמחה,  ימי  באדר  מגיעים  עכשיו 
ועמלק המשיך להגיע עוד פעם – הנכד של עמלק – עם אותה הקרירות! 
ובגלל זה היו צריכים בפורים להתחזק שוב בנעשה ונשמע, 'הדר קיבלוה 
בימי אחשורוש', עוד פעם ועוד פעם, חיזוק ועוד חיזוק, ואף אנו מצידנו 
צריכים לדעת שהכל תלוי בנפשינו! אם אנחנו נלך בקרירות, אז פושעי 
יש  חזקים  נהיה  אם  אולם  ליצלן,  רחמנא  כח  שהוא  כל  מקבלים  ישראל 

עלינו שמירה מיוחדת שהקב"ה שומר את הבני תורה.
ומובא בגמ' בבבא בתרא )דף ח ע"א( "אף חובב עמים כל קדושיו בידך" 
אמר משה לפני הקב"ה, ריבונו של עולם, אפילו בשעה שאתה מחבב עמים 
יהיו  )שאתה מצהיב להם פנים להשליטם על בניך – רש"י(, כל קדושיו 
בידך, מי זה ה'קדושיו'? תנא רב יוסף אלו תלמידי חכמים שמכתתין רגליהן 
מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה, 'ישא מדברותיך' לישא וליתן 
בדברותיו של מקום. כתוב כאן בגמ' שאותם אלו שיושבים ולומדים הם 
ה'קדושיו' של הקב"ה, והם נשארים בידיו של הקב"ה אפי' בזמן שהקב"ה 
מצהיב פנים לאומות העולם לשלוט על הבנים רח"ל, ומ"ש מכתתין רגליהן 
אולי  תורה,  למקום  גולה  הוי  בעצמם  לקיים  שרוצים  היינו  לעיר,  מעיר 

במקום ההוא יהיה להם עוד איזה הבנה בגמ'.
וזה צריך להיות נר לרגלינו! אם אנחנו נתחזק, נדע שאנו בנים של הקב"ה, 
אנחנו קדושיו, ואנו בידיו של הקב"ה, במצב כזה גם נראה שהשליטה היא 
ביד פושעי ישראל והם חלילה יכולים לקחת אותנו מן התורה, אנו יודעים 
ואף אחד לא  בידים של הקב"ה  בידך"! אנחנו  "כל קדושיו  שהכל הבל! 
יכול לעשות לנו כלום! אולם מ"מ התפקיד שלנו זה להיות 'קדושיו', להיות 
שקועים רק בתורה! ללכת מעיר לעיר ללמוד תורה, לישא וליתן בדברותיו 

של מקום, זה הדבר הנצרך כעת מצדינו.
מאמינים  שאנחנו  ונראה  בואו  הקריטי,  השבוע  זהו  שכנראה  השבוע 
בקב"ה ומאמינים בדברי חז"ל, שאנחנו יכולים להיות בידיו של הקב"ה, 
צריכים  העולם,  לבורא  קירבה  ימים של  הפורים שהם  ימי  כעת  מגיעים 
להיות במצב שיודעים ומבינים את ההתעלות של פורים, לא לקחת את 
הימים הקדושים האלו ולעשות מהם בטלות ובטלות בלי סוף, אנחנו 'כל 
קדושיו בידיך', אנחנו אצל הקב"ה, אבל מוטל עלינו להיות 'קדושיו', לעזוב 
את כל השטויות, אך ורק להתעלות בתורה ויר"ש, והקב"ה יעזור משנכנס 
ימי  אדר,  משנכנס  ע"א(  כט  דף  )תענית  ופירש"י  בשמחה,  מרבים  אדר 
נסים היו לישראל פורים ופסח. שמחה זה ימי גאולה, שבאמת נזכה בקרוב 

לגאולה השלימה בב"א.

רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות

הרב
נתן צבי 

שפירא
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עיקר הזכירה – יהיב ליביה
בשבת זכור תשע"ג אמר רבינו שליט"א בין הדברים כך: "והימים האלו 
נזכרים ונעשים" )אסתר ט,כח( זכירה קודמת לעשיה. עומדים אנחנו 
בשבת זכור שהיא תחילת הימים האלו שהיא הזכירה, ועיקר הזכירה זה 
בלב - "יהיב ליביה", להחדיר ולהשריש בלב את שנאת עמלק, והעיקר 
שהאדם יתעורר מעצמו - 'יהיב ליביה'. וכמו שמצינו אצל יעקב אבינו 
"כי מטא לחרן אמר אפשר שעברתי על מקום שהתפללו אבותי ולא 
התפללתי בו, יהב דעתיה למהדר וחזר עד בית קל וקפצה לו הארץ 
וכשעבר יעקב על מת המקדש מדוע לא עכבו שם איהו לא יהיב ליביה 
להתפלל במקום שהתפללו אבותיו ומן השמים יעכבוהו איהו ער חרן" 
)רש"י בראשית כח,יז(. שכל זמן שהאדם לא מתעורר מעצמו אפילו 
יעקב אבינו, לא עוזר כלום! וכיון שיהיב דעתיה מיד קפצה לו הארץ, 

שהעיקר זה שהאדם יתעורר מעצמו. 
אבל  בפועל,  העשיה  את  שצריך  מהזכירה  יותר  זה  העשיה  ותמיד 
בזמן הזה העשיה היא פחות. כי הזכירה לרוב הראשונים דאורייתא, 
והעשיה זה מדברי קבלה, שהיום אין לנו את עיקר העשיה שזה יהא רק 
לעתיד לבוא, כשהקב"ה בעצמו ימחה את עמלק כמו שנאמר )שמות 
יז,יד( "מחה אמחה", ועוד נאמר )שם טז( "כי יד על כס י-ה מלחמה 
לה' בעמלק מדר דר", וברש"י שם "נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין 
כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק". והיו כמה הזדמנויות למחות 
את זכר עמלק וכמו שהיה בימי שאול, אבל עם ישראל הפסיד את זה 
המלוכה,  את  שהפסיד  שאול  נענש  ולפיכך  ה',  דבר  את  קיימו  שלא 
כמו שאמרו חז"ל )יומא כב,ב( 'שאול באחת ועלתה לו' שבחטא אחד 

הפסיד הכל.

לא לשכוח איבתו ושנאתו!
והחל  שליט"א  לרבינו  אחד  תלמיד  בא  זכור  בער"ש  אחת  פעם 
להתפלפל עמו מה הכוונה שצריך לכוון בקריאת זכור, ודיברו אודות 
מש"כ הגר"ח מבריסק בכתבים וכו', והיה ניכר על התלמיד שהוא לחוץ 

מהענין...
הרגיעו רבינו שליט"א ואמר לו, שמרן הגרי"ז מבריסק זיע"א לא היה 
לו 'נערוון' בכלל בקריאת זכור ולא עשה מזה כל עסק, והעיד שזוכר 
שפעם אחת אחרי הקריאה הורה מיד להתחיל את ההפטרה ולא לקרוא 
עוד פעם. וביאר רבינו שנקט כשיטת הרמב"ם שאין מצות קריאת זכור 

מדאורייתא, והרי זה ככל קריאת התורה שתיקנו חז"ל.
אבל העיקר, הוסיף רבינו שליט"א ואמר לתלמידו, לא לשכוח איבתו 
ושנאתו! שזה כל העיקר. והקריא לו את דברי הרמב"ם מתוך הספר, 
והדגיש לו את דברי הרמב"ם בהתרגשות גדולה: "וכן מצות עשה לאבד 
לזכור תמיד  ומצות עשה  עמלק,  זכר  את  תמחה  שנאמר  עמלק,  זכר 
מעשיו הרעים ואריבתו, כדי לעורר איבתו, שנאמר זכור את אשר עשה 
לך עמלק, מפי השמועה למדו זכור בפה לא תשכח בלב, שאסור לשכוח 
המצוות:  בספר  דבריו  וכן את  ה"ה(.  )פ"ה ממלכים  ושנאתו"  איבתו 
מהקדימו  עמלק  לנו  שעשה  מה  לזכור  שצונו  היא  הקפ"ט  "והמצוה 
להרע לנו ושנאמר זה בכל עת ועת, ונעורר הנפשות במאמרים להלחם 
בו ונזרז העם לשנוא אותו עד שלא תשכח המצוה ולא תחלש שנאתו 
ותחסר מן הנפשות עם אורך הזמן. והוא אמרו יתעלה )שם( זכור את 
אשר עשה לך עמלק. ולשון סיפרי זכור את אשר עשה לך בפה לא 
תשכח בלב )על"ת נט(. כלומר אמור מאמרים בפיך שיחייבו בני אדם 

שלא תסור שנאתו מהלבבות", וכו'.

וזכרם לא יסוף
מצות  שליט"א:  רבינו  אמר  תשע"ג  זכור  בשבת  הדברים  בהמשך 
הפורים אע"פ שהיא רק מדברי קבלה, מבואר בספרים דברים מפליגים 
כמה גדול ונורא שמחת היום. ופסק הר"מ )הלכות חנוכה  פ"ב הי"ח( 
"כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל לימות המשיח חוץ 
של  וכהלכות  תורה  חומשי  כחמשה  קיימת  היא  והרי  אסתר  ממגילת 
במדרש  חז"ל  אמרו  גם  ]כך  לעולם".  בטלין  שאינן  פה  שבעל  תורה 
מעולם  יתבטל  לא  פורים  יתבטלו,  המועדים  ט' שאעפ"י שכל  משלי 

מזרעם"[  יסוף  לא  וזכרם  האלו...  הפורים  "ימי  )אסתר שם(  שנאמר 
על  שקאי  לפרש  רצה  התורה(  על  )בחידושיו  זיע"א  הגרי"ז  ומרן 
המועדים הכתובים במגילת תענית. אבל במחילת כבוד תורתו זה אינו 
שהרי במדרש הנ"ל מובא שיש אומרים שגם יום הכיפורים לא יתבטל 
לעולם, ולדבריו אין לזה הבנה שהרי לא דיבר על מועדי השנה אלא 

על מועדי מגילת תענית. 
ונראה הביאור במה שאמרו שפורים לא יתבטל, שכידוע כל הבריאה 
בראם"  ונקבה  "זכר  ומושפע,  משפיע  ומקבל,  נותן  ידי  על  מורכבת 
)בראשית ה,ב(. ובכל דבר שנמצא למטה שורשו למעלה למעלה. וכמו 
בשבת קדש שבלילה מתחזקת בחינת כוח המקבל וביום בחינת כוח 
הנותן, וכמו שכתב הרמב"ן )עה"ת פרשת יתרו עה"פ "זכור ושמור"( 
שהשמירה היא בלילה והזכירה היא ביום, שזה מצוות עשה, שבלילה 
מתחזק כוח המקבל הכלי קיבול של האדם, וביום שזה יותר מזה, יש 

יותר השפעות מצד הנותן.
ובפורים היתה הארה גדולה מאוד שנתחזק כוח המקבל ביותר, אפילו 
יותר מהיום המקודש ביותר - שבת קדש! כיון שהיתה התעוררות גדולה 
מצד עם ישראל להתקרב להקב"ה, שהיה קבלת התורה מאהבה שאהבה 
זה מצד המקבל, וההארה הזו מתחדשת בכל שנה ושנה, וכמו בכל יו"ט 
זו  ובבחינה  הזמנים,  באותם  שוב  מתחדשים  אז  שהיו  ההארות  שכל 

המועדות יתבטלו, אבל מה שפעלו המקבלים בעצמם לא יתבטל!

הדור קבלוה מאהבה
"ויתיצבו בתחתית ההר א"ר אבדימי בר  )שבת פח,א( איתא  ובגמ' 
אם  להם  ואמר  כגיגית  ההר  את  עליהם  שכפה  מלמד  חסא  בר  חמא 
אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם א"ר אחא 
יזמינם  "שאם  רש"י  ופירש  לאורייתא"  רבה  מודעה  מכאן  יעקב  בר 
לדין למה לא קיימתם מה שקיבלתם עליכם, יש להם תשובה שקבלוה 
מאונס". והדבר קשה מאוד. ואי אפשר לומר שבאמת בטלה קבלתם 
וכבר האריכו בזה המפרשים. אבל גמ' לא זזה ממקומה שיש טענה כזו, 
ולכן בימי יחזקאל הזקנים רצו לחזור להיות גוים, והיה צריך נבואה על 

כך שאינם יכולים לחזור בהם.
זה  כי  בכפיה  להינתן  צריכה  היתה  התורה  כותב שבאמת  והמהר"ל 
התורה  אלא  אותו,  שאוהבים  דבר  טוב,  דבר  בתור  ולא  מוכרח  דבר 
היא דבר מוכרח ובלא זה אין קיום לעולם! ואע"פ שכך היתה צריכה 
להיות נתינת התורה, מ"מ עם ישראל הפסידו מכך, ורק בפורים הדור 
קבלוה מאהבה, וכמו שכתוב שם "אמר רבא אע"פ כן הדור קבלוה בימי 
כבר.  שקיבלו  מה  קיימו  היהודים"  וקיבלו  "קיימו  דכתיב  אחשורוש 
ופרש"י שקיבלו "מאהבת הנס שנעשה להם", שקיבלו מאהבה שהיתה 
התעוררות גדולה מצד עם ישראל מצד המקבלים ע"י מרדכי ואסתר. 

צריך את ההתעוררות  לעולם  כי  יתבטל,  לא  לעולם  פורים  ולפיכך 
המקבל שאפילו  מצד  הגדולה  ההארה  את  יש  ובפורים  המקבל,  מצד 
בימים הכי גדולים אין, כי מצד הנותן הוא תמיד מוכן לתת אלא שחסר 
הכלים מצד המקבל לקבל את ההארות. ואע"פ שלעתיד לבוא כל הזמן 
יש תוספת, וכמו שביאר הגר"א עה"פ )תהלים קיח,כד( "נגילה ונשמחה 
חסר בשמחה,  כן  לא  הזמן שאם  כל  המתחדש  דבר  זה  בך" ששמחה 
שגם  המקבל  כוח  מאוד  שנתחזק  מיוחד  זמן  הוא  פורים  הכי  אפילו 

לעתיד לבוא זה יהא נצרך.

פורים – למעלה מן הדעת
במשתה היין סעודת פורים תשע"ג אמר רבינו שליט"א בתוך דבריו: 
דלזיכרון  כיון  ששופר  בגמ'  איתא  שופר  תקיעת  בשעת  הדין  ביום 
הוא, כלפני ולפנים )ר"ה כו,ב(. כמו בשעה שהכהן גדול נכנס לקודש 
הקדשים.  לקודש  נכנסים  בשופר  שתוקעים  בשעה  כך  הקדשים 

רסיסי אורה 
לימי הפורים

הדפסת הגליונות נתרם לעילוי נשמת

גאב"ד ערלוי הגאון האדיר צדיק יסוד עולם

רבי יוחנן סופר זצוק"ל
נלב"ע י"ג אדר תשע"ו ת.נ.צ.ב.ה.

ע"י צאצאיו שליט"א

חדש! קו "רוממות"! 0722-588477 )972-722-588-477 +(
בקו זה ניתן לתרום להוצאות הגליון על ידי מערכת ממוחשבת, וכן על ידי נציג. כמו כן ניתן להשאיר 
הודעות הערות והנצחות. שימו לב! עקב ריבוי הגליונות ב"ה הגדל משבוע לשבוע זקוקים אנו 

לעזרת ציבור הקוראים הנכבד. 
ניתן לתרום בקו "רוממות" או בעמדות הממוחשבות של נדרים פלוס\קהילות לפי החיפוש הבא: 

רוממות\גליון שבועי לבני התורה
כל תרומה תתקבל בברכה

   b264464@gmail.com  :להצטרפות לקבלת הגליון במייל או כל הערה אחרת בכתובת
4



והגרי"ס היה מתעורר מאוד בתקיעת שופר מהגמרא הזו.
הקדשים.  בקודש  גדול  ככהן  לשיא,  מגיעים  שופר  תקיעת  בשעת 
מועד  באהל  יהיה  לא  אדם  "וכל  טז,יז(  )ויקרא  נאמר  זו  שעה  שעל 
בבואו לכפר בקודש" וגו' ואומרת הגמ' שאפילו מלאכים לא יהיו שם, 
ולפנים.  לפני  מה שהכה"ג משיג  להשיג  יכולים  לא  המלאכים  גם  כי 
לפיכך בשעה הגדולה הזו מבקשים "טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך 
האמנתי" )תהלים קיט,סו( מבקשים על הדעת שזה השגה גבוהה מאוד. 
היא  יקרה  ולפנים,  לפני  של  במצב  נמצאים  תורה  כשלומדים  וגם 

מפנינים, יותר מכה"ג הנכנס לפני ולפנים.
אבל בפורים הוא כיום הכיפורים שהוא למעלה מראש השנה, כבר לא 
מסתפקים בלהיכנס לפני ולפנים, אלא רוצים הרבה הרבה יותר מזה 
כי הרי "טוב וטעם ודעת" זה הגבלה נוראה, והלואי שנזכה גם להגבלה 
וזה הפשט "עד דלא  הזו... אבל בפורים שוברים את כל המחיצות... 
ידע" שפורים הוא למעלה מ"טוב טעם ודעת", עוברים את ה"טוב טעם 

ודעת למדני"...
מזה,  למעלה  כבר  זה  ויוה"כ  למדני",  ודעת  "טעם  זה  השנה  ראש 
ובפורים שזה ההשלמה של יוה"כ אז 'עד דלא ידע' שובר את ה"טוב 
ולא  ידע...  דלא  עד  ובעצמו,  בכבודו  להקב"ה  ומגיעים  ודעת"  טעם 
הרבה  של  בדרגה  נמצאים  אלא  ולהסביר,  להבין  ודעת  טעם  שצריך 
למעלה מזה, זה קבלת התורה מאהבה - "נפשי יצאה בדברו בקשתיהו 
זה  בהשגות,  נתפס  לא  בכלל  זה  ענני",  ולא  קראתיו  מצאתיהו  ולא 

למעלה למעלה. 
]א"ה, ובסעודת פורים לשנה אחרת אמר רבינו שליט"א: מי שבראש 
לכוון  הזמן  זה  כעת  למדני"  ודעת  טעם  "טוב  בפסוק  כיון  לא  השנה 
רבות בפסוק זה. שזהו העיקר – "כי במצוותיך האמנתי". גם בלי טעם 
ודעת להתחבר באמונת חוסן בלב, בהשי"ת ובמצוותיו, ועל ידי זה שוב 
זוכים לטעם ודעת. אבל אנחנו צריכים "כי במצוותיך האמנתי", לחבר 
את הלב באמונה פשוטה, ברורה ותמימה במצוות השי"ת, והוא הדבר 
הכי נפלא, וכך זוכים לטעם ודעת ושוב לידבק בלמעלה בטעם ודעת, 

ע"כ. והיינו כפי שנתבאר כאן[.
זהו הענין של פורים, התכלית היא שישאר מזה, שישאר מזה למעלה 
מטעם ודעת, בלימוד התורה, ובהכל... להכיר ולחיות שאין שום דבר 
אין.  ויותר מזה  זה מה שיש,  בעולם רק את הקב"ה, רק את התורה, 

המבין יבין להרחיב את הדברים...

גלות – השלמה עם המצב
בהזדמנות אחרת עורר רבינו שליט"א על כל המצב ואמר: בפורים יש 
מציאות של אור ישר שמאיר הקב"ה ישר בעולמו, ומצבם של ישראל 
בימי הפורים היה למטה, ישראל השתחוו לצלם ומרדכי עשה מלחמת 

קודש, "ומרדכי ידע את אשר נעשה" למעלה...
ולשון חז"ל בגמ' )מגילה יג,א( "ומה שילם לי ימיני דלא קטליה שאול 
לאגג דאתיליד מיניה המן דמצער לישראל", כלל ישראל הבינו ששאול 
גרם להם את לידת המן, הם היו במצב של שלטון הרע, וכביכול השלימו 
עם מצבם. בן מלך שגלה מארצו כבר הפסיד כבודו ואין לו מלכות, אבל 
אם השלים עם מצבו ואינו מצפה לחזור זו גלות אמיתית! כלל ישראל 
והם הבינו שאי  ואחשורוש,  השלימו עם מצבם תחת עמלק, עם המן 

אפשר ואסור להלחם...
וזהו שאמרו חז"ל, שאמר המן "אלוקיהם של אלו ישן" )אסת"ר ז(. 
הוא הבין היטב את האור שיכול לרדת כאן, וזהו שאמרו בגמ' "המן מן 
התורה מנין, המן העץ", שורש המן, שורש הרע בעצמו, בעץ הדעת, 
ונתייאשו  ישנים  וכשישראל  צלך",  "ד'  כי  הוא,  ישן  כביכול  ובאמת 
ממצבם יש מציאות כביכול שהקב"ה ישן ומתעלם מכלל ישראל! ועל 

זה נלחם המן, שישארו במצב שכזה ולא יזכו להארה.
להגיע  צריך  הגדול,  האור  את  הגדולות,  המעלות  את  לקבל  וכדי 
ל"אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ", צריך כלים ורצון 

להשתייך ולקבל הארה, ובשביל מעלה כזו שתשאר לנצח, "וזכרם לא 
יסוף מזרעם", היה צריך הכנה של קבלת התורה מאהבה. ]א"ה, דהיינו 
שע"י שקיבלו את התורה מאהבת הנס, בזה זכו ליום הפורים לדורות[.

מרדכי עורר את ישראל לתשובה ולמלחמה, לשם כך ביטל את הפסח 
]וכך מצינו שיש זמנים שעוסקים בגדלות ומבטלים יו"ט, כמו בחנוכת 
המקדש אצל שלמה שביטלו יוהכ"פ[, ומכח זה נתגלה שהקב"ה מאיר 
העולמות  ולחבר  להעלות  לא  ישר.  באור  בטבע,  העולם,  בתוך  כאן 

למעלה, אלא גילוי למטה, "ברוך מרדכי" זכה לברכה לדורות.

קיימו וקיבלו מאהבה
בהזדמנות נוספת אמר רבינו שליט"א: התורה קדמה לעולם לפני כל 
לפני  היא  שהתורה  המחישו  מאהבה,  התורה  את  וכשקיבלו  הבריאה, 
הכל! כי גזירת המן היתה בדרך הטבע כילוי בלי שום סיכוי. ומרדכי 
יושב ועוסק בתורה, לא יכרע ולא ישתחווה! לא מתפעל משום הוויות 
העולם, העולם רוחש וגועש ושום דבר לא מגיע אליו... והמן רואה וכל 
זה איננו שווה בעיניו. הוא רואה את האמת שהכל הבל, הכל כלום. 
ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה... בביטול מוחלט להקב"ה, למעלה מן 

הדעת.
זהו תוקף ימים אלו, בימי הפורים עלינו להתעורר ולקבל, שלא יצא 
חלילה רפיון מימים אלו. ובעיקר התביעה היא "לא ימוש ספר התורה 
הזה מפיך", כפי שנתבע יהושע, שהוא היה המתמיד הגדול, "לא ימיש 
מתוך האוהל". הדרישה היא, להיות שקוע ודבוק בלימוד התורה. ואף 
נזכה  תורה.  ביטול  על  באתי  עתה  ג,א(,  )מגילה  באתי"  "עתה  נתבע 
לעורר את הלב, ולקבל הארת הימים הקדושים הללו, לקבל אור ימי 

הפורים הללו, לטוב לנו כל הימים.

כרצון איש ואיש
על  כמשל  אחשורוש  סעודת  עניין  כל  את  מבאר  ז"ל  הגר"א  רבינו 
עוה"ב, ומפרש את הכתוב "כרצון איש ואיש", היינו שלעתיד לבוא כל 

אחד מקבל בדיוק ממש כפי מה שרצה והזמין לעצמו. 
ובעת  סעודתו,  ומזמין  לסעוד  שנכנס  למי  בזה,  משל  בפי  ומרגלא 
שהגיעה מנתו הוא מתאונן למה חברו מקבל יותר, ובזה התשובה אליו 
פשוטה, שהרי כל אחד קיבל בדיוק כפי מה שביקש והזמין לעצמו... 
וכן הוא על אחת כמה וכמה בחיי הנצח, שם יקבל רק מה שרצה וביקש 

לעצמו!
יעשה כל אחד חשבון נפש לעצמו מה הוא שואף ורוצה בחייו, וכאשר 
אדם במצב שהוא נותן לימי שישי וש"ק לעבור בבטלה, הרי שהוא ממש 
צועק שאין הוא חפץ ח"ו בקרבתו יתברך! וכשחי עם ציפייה וממלא 

ימיו בתורה ועבודת ד', יזכה להגיע למלכות ד'.

לתפוס את העיקר
צריכים  ואמר:  דבריו  את  שליט"א  רבינו  סיים  תשע"ג  זכור  בשבת 
לנצל את הימים הגדולים האלו וכמו שדיברנו, ולא להתמקד בדברים 
העיקר.  שזה  ליביה"...  "יהיב  היום,  של  בלב  להתמקד  אלא  שמסביב 
וודאי שצריך לקיים את ה'למעשה', את מצוות היום, שבלי זה אי אפשר, 
"נעשה  תורה שאמרו  במתן  הגיעו  ישראל  הגבוהה שעם  הדרגה  שזה 
ונשמע", והקב"ה אמר למלאכים ראו מי גילה רז זה לבני, שהקב"ה רצה 
בלא שום  יודעים שע"י העשיה  ישראל  להלהיב את המלאכים, שעם 
חשבונות אפשר להבין את הנשמע, שכדי להבין צריך להשתייך ע"י 
המעשה. וכמו שנאמר אצל המלאכים "גיבורי כח עושי דברו לשמוע 
בקול דברו" )שם קג,כ(, שהם עושי דברו. והפילוסופים לא הבינו היאך 
ע"י עשיה אפשר להשתייך יותר, אבל עם ישראל גילו סוד זה. ולכן 
ודאי שצריך את ה'למעשה', לקיים את מצוות היום אבל לא להיתפס 
גדולה  התעוררות  שיש  העיקר  את  לתפוס  אלא  שמסביב,  מה  לכל 
מאוד, ושנזכה לנצל ולהשיג את סגולת ומעלת הימים הגדולים ולקבלת 

התורה מאהבה. 
]תודתינו להרב יאיר ארלנגר שליט"א מו"ל ספרי "אהל רחל"[

מרן רבינו ראש הישיבה 
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"ַוְיִהי ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש" )א,א(
יש לדקדק, כי לפי פתיחת המגילה נראה, כי אותה התקופה 
היתה נקראת בשם - 'ימי אחשורוש', אך מאידך, בנוסח 'על 

הניסים' הלשון הוא - "ִּביֵמי ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר", ויש להבין, על שם מי נקראת התקופה 
של מאורעות המגילה?

הגאון הגדול רבי דוב צבי קרלנשטיין זצוק"ל:  'גרודנא'  ר"י  הדברים, אמר  בביאור 
יש להקדים מה שדרשו חז"ל )מגילה יא.(, על הפסוק )ויקרא כו, מד( "ְוַאף ַּגם ֹזאת 
ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם ֹלא ְמַאְסִּתים ְוֹלא ְגַעְלִּתים ְלַכֹּלָתם": "תנא, ֹלא ְמַאְסִּתים - בימי 
להם  שהעמדתי  המן,  בימי   - ְלַכֹּלָתם  וכו',  יוונים  בימי   - ְגַעְלִּתים  ְוֹלא  וכו',  כשדים 

מרדכי ואסתר". 
והביאור בזה, כי עם ישראל שבאותו הדור ביקשו לנהוג בהנהגה פשרנית, ולכן כאשר 
אחשורוש הזמין אותם לסעודה הם באו, וזאת מתוך נסיון ללכת בגישה פייסנית ולא 
בגישה קיצונית... זאת ועוד, כאשר מרדכי לא כורע ולא משתחוה להמן – צעקו עליו 

ומיחו בו – מדוע אתה מסכן בהנהגה הקיצוניות שלך את כולנו... 
והנה, הנהגה זו על פי דרכי שמים היתה צריכה להביא עליהם כליה ח"ו – "לכלותם 
בימי המן", כי לפי המהלך הרגיל שהנהיג הקב"ה בעולם שיש בחירה לטוב או למוטב, 
כאשר הם רוצים כזו הנהגה - נותנים להם, למרות שזה יביא אותם לכליה, גם מצד 
הולכים  רק  לרשעים  בפשרנות  מתקרבים  שכאשר  הדבר,  מעצם  וגם  שמים,  עונשי 

ומתדרדרים. 
אלא שהיתה הנהגה מיוחדת של "ֹלא ְמַאְסִּתים ְוֹלא ְגַעְלִּתים ְלַכֹּלָתם", הקב"ה מעמיד 
להם את מרדכי ואסתר וקובע להם צורת הנהגה שונה – הנהגה של קיצוניות, הנהגה 

שלא מתפשרת על קוצו של יוד, ואשר על ידה ובזכותה הם ניצלו מכליה!  
של  המציאות  עם  ולהשלים  לחיות  ניסו  ישראל  עם  שבתחילה  הענין,  ביאור  וזהו 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש", ובאותו זמן  ִּביֵמי  "ַוְיִהי   - 'תקופת אחשורוש', וכך פותח מעשה המגילה 
בפסוק  ולכן  לקולו,  שמעו  ולא  לו  בזו  הם  אך  הדור,  גדול  מרדכי  בינותם  התהלך 
בתחילת המגילה )ב, ה( הוא נקרא "ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי" וגו' - 
בודד ומנודה, רק לאחר מכן, כשאירע נס הפורים על ידו, הם קיבלו עליהם את דרכו 
והנהגתו לפיה אין מקום לפשרות בתורה, ומיני אז נקראת התקופה – "ִּביֵמי ָמְרְּדַכי 

ְוֶאְסֵּתר"...

"ּוְבָכל יֹום ָויֹום ָמְרֳּדַכי ִמְתַהֵּלְך וגו' ּוַמה ֵּיָעֶׂשה ָּבּה" )ב,יא(
פירש"י ומה יעשה בה - זה אחד משני צדיקים שניתן להם רמז ישועה, דוד ומרדכי 
דוד, שנאמר )שמואל א יז,לו( 'גם את הארי גם את הדוב הכה עבדך' אמר: לא בא לידי 
דבר זה אלא לסמוך עליו להלחם עם זה. וכן מרדכי אמר לא אירע לצדקת זו שתלקח 
למשכב ערל אלא שעתידה לקום להושיע לישראל לפיכך היה מחזר לדעת מה יהא 

בסופה עכ"ל.
ולכאורה יש להקשות ממה שנאמר בסמוך )פסוק י( "ֹלא ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר ֶאת ַעָּמּה ְוֶאת 
כדי שיאמרו שהיא משפחה  ופירש"י  ַתִּגיד",  ֹלא  ֲאֶׁשר  ָעֶליָה  ִצָּוה  ָמְרֳּדַכי  ִּכי  מֹוַלְדָּתּה 

בזויה וישלחוה שאם ידעו שהיא ממשפחת שאול המלך היו מחזיקים בה עכ"ל. 
והדבר תמוה, מאחר ומרדכי הבין שעל ידי אסתר תבוא הישועה לכלל ישראל, מדוע 
הורה לה שלא תגיד מאיזה אומה היא כדי שתתבזה וישלחוה? והלא אם ישלחוה לא 

תוכל הישועה לבוא על ידה!? 
וביאר: דצריך לומר כי  הגאון הגדול רבי יחיאל מיכל פיינשטין זצוק"ל,  הקשה  כך 
אע"פ שניתן רמז שעל ידי אסתר תבוא הישועה, וא"כ הצלת כלל ישראל היתה תלויה 
בכך שאסתר תישאר בארמון המלך, אך כיון שמצד הדין היה על מרדכי חיוב לעשות 
הכל כדי להוציאה משם כדי שלא תיבעל לנכרי, אז אין בכוחו של רמז לישועת כלל 

ישראל לבטל את הדין!...

"ַוִּיָּוַדע ַהָּדָבר ְלָמְרֳּדַכי וגו' ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֶּמֶלְך ְּבֵׁשם ָמְרֳּדָכי" 
)ב,כב(

מרן בעל ה"בית הלוי" זיע"א שאל את בנו מרן הגר"ח זיע"א כשהיה ילד, מפני מה 
אמר מרדכי לאחשוורוש שבגתן ותרש רוצים להורגו, מה היה איכפת לו אם אחשוורוש 

היה מת, בסה"כ העולם היה נחסר מעוד גוי?...
השיב לו רבי חיים: מרדכי עשה חשבון פשוט, עדיף שבמקום גוי אחד ימותו שני 

גויים...

"ַוֹּיאְמרּו לֹו ֲחָכָמיו ְוֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ִאם ִמֶּזַרע ַהְּיהּוִדים ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר 
ַהִחּלֹוָת ִלְנֹּפל ְלָפָניו ֹלא תּוַכל ֔לֹו ִּכי ָנפֹול ִּתּפֹול ְלָפָניו" )אסתד 

ו,יג(
בספר 'מנחת צבי' להגאון רבי צבי איזנשטט זצ"ל ]חתן הגרי"נ קורניצר זצ"ל אב"ד 
והגאון מטשעבין  מבריסק  והגרי"ז  גרודז'ינסקי  הגרח"ע  עליו  הסכימו  קראקא, אשר 
ועוד[ הקשה איזה צורך יש במאמר זה של חכמי המן וזרש אשתו "ִאם ִמֶּזַרע ַהְּיהּוִדים 
ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ַהִחּלֹוָת ִלְנּפֹל ְלָפָניו ֹלא תּוַכל ֔לֹו ִּכי ָנפֹול ִּתּפֹול ְלָפָניו", ומה ניתווסף על 

ידי זה בגודל הנס?
לצדיקים  להרע  יכולים  כשאין  הרשעים  דרך  כי  לומר  ואפשר  הנ"ל:  הגאון  וכתב 
ולשחותם עד עפר כחפצם, אז נהפוך הוא! נתראים להם כאוהבים ומתפיסים להם ברצח 
תנופה, ועל ידי כך יכולים להרע להם, וזהו שיעצו לו חכמיו וזרש אשתו, כי לזרע 
היהודים אין עצה אחרת אלא ליפול לפניהם ולשכוב למרגלותיהם, ואז אפשר לשחת 
אותם... וכן מצינו במלכי ישראל שהחניף להם בן הדד לאמר כי מלכי חסד הם )מלכים 
א' כ,לא(. ובאמת היה מצליח מעשי שטן, לולא שנס גדול היה שם, וסריסי המלך הגיעו 
"ויבהילו להביא את המן"... וממילא לא היה לו פנאי לעשות כעצתם! כן יאבדו כל 

אויביך ה'. אחרי כן שמעתי אומרים כזה בשם הגר''א זיע"א, וברוך שכוונתי לדעתו.

"ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ֹׁשֶוה ִלי"  )ה,יג(
כל  הרשע,  המן  של  גאותו  היתה  גדולה  כמה  עד  זה,  מפסוק  להוכיח  רגיל  העולם 
העולם כורעים ומשתחווים לו, אך כל זה עדין לא שווה לו, כל עוד מרדכי לא כורע 

ומשתחווה. 
אמנם, אמר בזה הגאון רבי חיים ברוך נבנצאל שליט"א מרבני ישיבת "כנסת יצחק" - 

חדרה, כי נראה לבאר בזה באופן אחר, שאין זה מענין מידת הגאווה של המן.
זה, שכל  הוא הכיר ע"י  זע ממנו,  ולא  כי בראות המן שמרדכי לא קם  לומר,  ויש 

הכריעות וההשתחויות של כולם אין בהם ממש...
ל"הסתדר"  הכל  שרצו  מחמת  כי  זה  היה  לו,  והשתחוו  שכרעו  מה  כל  באמת  כי 

עם השלטון המחייב לעשות זאת, ולא היה בכוח האנשים 
להשתחוות,  ולא  לכרוע  שלא  כנגדם  והלחם  בעוז  לעמוד 
אך ע"י שמרדכי איש האמת עמד בפרץ, ולעין כל הוא לא 
כורע ולא משתחווה, גילה בזאת על כל מה שכולם כורעים 
המן,  אמר  כן  ועל  חנופה,  בדרך  או  פחד  מחמת  רק  זאת  עושים  שהם  ומשתחווים, 
שכאשר הוא רואה את מרדכי יושב בפניו - "ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ֹׁשֶוה ִלי"- מבטל הוא את 

הכריעות וההשתחוויות של כולם...
באופן אחר נשמע מפיו של מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א, במשתה 
שווה  אינו  שהכל  היתכן!?  שליט"א:  אחד  תלמיד  שאלו  כאשר  בפורים תשס"ו  היין 

להמן, וכי באמת לא שווה לו כלום? הרי יש לו את כל טוב העולם... 
ענה לו מרן ראש הישיבה שליט"א תוך כדי דיבור: הוא הרגיש שהאמת נמצאת שם, 
לא אצלו! הוא הרגיש שמרדכי מייצג את האמת, זה הפריע לו... הוא תפס שהוא חי 

בשקר... לכן "וכל זה איננו שווה לי"!

"ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ֹׁשֶוה ִלי ְּבָכל ֵעת" )ה,יג(
פירש"י: אמרו רבותינו שהיה מראה לו שטר שמכר עצמו לעבד על חוסר מזונות 

כשנתמנו ראשי גייסות מרדכי והמן במלחמה אחת.
וצריך להבין, מדוע מרדכי מצא את הזמן הכי לא 'נוח' להקניט את המן, ולהראות לו 
את השטר, הרי על ידי זה הוא מעורר את השנאה נגדו ונגד כל היהודים ביתר שאת 

וביתר עוז?
ביאר הגאון הגדול רבי שמואל ברנבוים זצוק"ל ר"י 'מיר' בארה"ב, כי באמת מרדכי 
לא רצה להראות את השטר להמן, אלא היות וראה שכולם כורעים ומשתחוים להמן... 
הוא  יכשל אף  חיזוק לעצמו, בכדי שח"ו לא  מן הצורך לעשות  הרגיש מרדכי שיש 
מפני השפעת המראות הללו כאשר כולם ללא יוצא מן הכלל מגדלים ומנשאים את 

המן הרשע!
כדי  ולבטלה, הראה מרדכי להמן את השטר  זו  כדי להלחם בהשפעה ארסית  לכן, 
ומה מעמדו  הוא המן,  מי  ולזכור היטב  לעשות מעשה בעצמו לבטל את המן בליבו 

האמיתי!...

"ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב ָהָמן ָהָרע ַהֶּזה" )ז,ו(
איתא בגמרא )מגילה טז( 'אמר רבי אלעזר מלמד שהיתה מחווה כלפי אחשורוש ובא 

מלאך וסטר ידה כלפי המן'.
ויש להתבונן, הרי אסתר מוסרת נפשה לבוא אל המלך שלא כדת, והיא וכל בית ישראל 
ומגיע הרגע המכריע, ואחשורוש שואל  ימים, וכשכבר באה לפני המלך  צמים שלשה 
אותה מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן, מחווה היא בידה על אחשורוש, 
כלומר שהוא הוא האיש הצר והאוייב הרע הזה. היתכן? הרי היא מאבדת בזה את עצמה 

ואת כל ישראל בידים!?
שמכאן  זצ"ל,  הסבא מקעלם  בשם  זצ"ל  לופיאן  אליהו  רבי  הגה"צ  מרן  כך  על  אמר 
רואים עד כמה צריכים ללכת עם האמת, ואם היא חשבה כך הרי שזה מה שהיא היתה 
ידה,  מתחת  מכשול  שום  יצא  לא  האמת  מן  זזה  לא  שהיא  מכיון  אך  לעשות,  צריכה 

וממילא בא מלאך גבריאל וסטר ידה כלפי המן!...

ם" )ט,א( "ֲאֶׁש֨ר ִיְׁשְל֧טּו ַהְּיהּודִ֛ים הֵָּ֖מה ְּבֹׂשְנֵאיהֶֽ
הגה"ק בעל ה"ויואל משה" מסאטמאר זצוק"ל ביאר פסוק זה בעת סעודת פורים, על 

פי הפסוק )תהילים קכ( "אני שלום וכי אדבר המה למלחמה".
כי הנה מי שמקנא קנאת ד' צבקו-ת באמת, הוא אינו מפחד לומר את האמת ולוחם 
דבריו  את  ולטשטש  לטעות  שיוכלו  מבלי  ברורים  דברים  אומר  וגם  בעוז  ד'  מלחמת 

ולפרשם באופן אחר.
בלי  וללחום מלחמתה של תורה  העוז לצאת  בידו  ואין  מי שהוא מבקש שלום  אבל 
פחד, הוא מדבר בלשון המשמע לשני אופנים... בכדי שכל אחד יוכל לפרש את דבריו 

כפי שירצה.
אלא,  דילמא,  אי,  לשונות.  בארבע  "כי" משמש  דתיבת  ג,א(  )ר"ה  בגמ'  אמרו  והנה 
דהא. וזהו שכתוב "אני שלום" – אם מדובר באדם שמבקש שלום... רוצה להיות טוב 
עם כולם... אז "וכי אדבר" - הוא מדבר בלשון שמשתמע לכמה לשונות וכל אחד יוכל 
לפרשו כמו שירצה ועושה נחת רוח ליוצרו וליצרו... אבל "המה למלחמה" – איש מלחמה 
זו, ישאר תמיד תיבת  מדבר בלשון "המה", שבאיזה שהוא דרך ואופן שתהפוך תיבה 

"המה"...
ועל פי זה, מובן היטב הפסוק: "אשר ישלטו היהודים המה" – אם ישלטו בני ישראל 
בעצמם ולא יפחדו משום אדם וילכו בדרך מכובדת אך תקיפה נגד כל הצוררים הקמים 
עליהם להרגם ולהשמידם רוחנית וגופנית ללא שום גמגום ופחד! אז יזכו לשלוט גם 

"בשונאיהם".

"מיחייב איניש לבסומי בפוריא" )גמ' מגילה ז,ב(
על מימרא דגמ' זו אמר גאב"ד טבריה הגאון הגדול רבי אברהם דוב אויערבאך שליט"א: 

כי "בסומי" ראשי תיבות "ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך ָיֵראִתי"! 
וביאר עפ"י מה דאיתא בגמ' )ב"ב י,א( 'פחד קשה יין מפיגו'. למימרא דיין של מצוה 
ד"חייב איניש לבסומי" לא יפיג יראת ה', ד"ִמִּמְׁשָּפֶטיָך" – יין שהוא עפ"י מצוה ומשפט, 

דווקא "ָיֵראִתי"!
הגוף  היינו  שהבשר  ְבָׂשִרי",  ִמַּפְחְּדָך  "ָסַמר  כתיב  דבקרא  והוסיף חכם אחד שליט"א 
בסכנה  חש  הדעת, שהגוף  בסילוק  מתגלה  וזה  ה',  את  ירא  בעצמו  האדם  הטבעי של 

שבעבירה. ואף בשכרות מתנהג בזהירות וביראה שלא להכשל בחטא.  

עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי )שם(
)תשובות  שליט"א  שטרנבוך  משה  רבי  הגדול  הגאון  ירושלים  ראב"ד  כך  על  ביאר 
והנהגות כ"ד סימן קעג(: דהיינו שיש תקופת "ארור המן", כלומר שאנו ח"ו תחת יד 
הצוררים ימ"ש ר"ל, ואז יש הסתר בתוך הסתר... אך יש תקופות של "ברוך מרדכי" 

שמתרומם כח התורה ויד ה' גלוי ומרומם! 
ובבסומי בפוריא נצטוינו לשתות 'דלא ידע', באופן שמכיר שאין בין 'ארור המן' ל'ברוך 
מרדכי' כלום! ושניהם יד ה' שמסובב הטבע כרצונו, ולכן שמח ושותה יותר מהרגיל, ובלי 

שכל, שהלוא הוא שכור, ומ"מ מרגיש שהכל יד ה' בעולמו. 
וזהו תכלית פורים. דאף שאין שם ה' מוזכר במגילה במפורש, מ"מ הכל בא על ידו 
ואדרבה  יסוף מזרעם,  וזכרו לא  יתבטל  ובזה עולה פורים על כל החגים שלא  ית"ש. 
הוא  באמת  אבל  ית"ש,  מהבורא  הסתרה  אלא  היה  לא  יותר שהטבע  יראו  אז  לעת"ל 

המנהיג תמיד ויגאלנו בקרוב למען שמו, אמן.

רוממות המגילה
מפניני המגילה

הרב 
דוד 

ויספיש
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"עניין טומטום ואנדרוגינוס בחובת גיוס"
כשם שבכל דור ודור עמדו צורריו של עולם התורה ובקשו 
לעוקרו מן העולם, כך בקשו מבקשי רעתו לעשות לו בשנת 

תשי"ג.
היה זה חמש שנים בלבד לאחר קום המדינה. היהדות הנאמנה החלה אט אט להקים 
עצמה מאיי החרבות של יהדות אירופה האבודה, ולבסס עצמה בתוככי ארץ הקודש. 
ראש הממשלה דאז יחד עם שריו, חכמיו, יועציו ומלחכי פנכתו, מאויביהם המוצהרים 
של בני התורה, ומאלו המעמידים "פני דואגים" ו"דורשי טובתם", בקשו לגייס את 
נכשלה  גדולה,  דשמיא  ובסייעתא  שמים  בחסדי  צבאי.  לשירות  הישיבות  תלמידי 
מזימתם השפלה. עולם התורה עמד כצור חלמיש, הלך והתרחב, תקע יתדות בכל 
מקום ובכל פינה בעולמו של הקב"ה, וגדל למימדים אדירים למורת רוחם של ראשי 

התנועה הציונית.

ישיבת  של  קירותיה  על  התפרסם  תשי"ג,  שנת  של  בפורים 
הגיוס"  "חובת  ומיוחד המגחך על  יחיד  "עלון פורימי"  פוניבז' 
עליה הכריזו ראשי המדינה. כותב המאמר הפורימי, הגאון רבי 
שמואל הלוי שולזינגר זצ"ל, שהיה מעילויה של הישיבה, ולימים 
שימש כרבה של קריית אתא, דן  ומפלפל במשא ומתן באווירה פורימית ב"עניין 
שבט  את  חוסך  אינו  המאמר  סיום  כשלקראת  גיוס".  בחובת  ואנדרוגינוס  טומטום 
וסייעו באופן מוצהר לגדולי  לשונו החדה מאנשי "הפועל המזרחי" שעמדו לצידם 

משנאיה של היהדות הנאמנה ובקשו לפגוע בשבט לוי של אותו דור.
נצטט רק קטע אחד מני רבים בו מבקש כותב המאמר, הגאון זצ"ל, להמחיש לנו 
את גודל אותו טמטום נורא שאחז בקרבם של אותם משת"פים: "אלא דעדיין קיים 
לנו הטעם השני משום שעצם המדינה והממשלה הוי הזמן גרמא, ונראה דהנה נשים 
חייבות במגילה לפי שאף הם הוי באותו הנס, וא"כ ה"ה למדינת ישראל שאף נשים 
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תהליך הגזירה
כל  את  ולאבד  ולהרוג  "להשמיד  של  הגזירה  כשנגזרה 
ושללם  ביום אחד....  ונשים  זקן טף  ועד  היהודים מנער 
היה  לא  זה  גדולה,  בצרה  נתונים  היו  ישראל  עם  לבוז", 

סתם איום של המן, אלא נכתב ונחתם בטבעת המלך שאין להשיב, המן הרשע 
כתב אגרות לכל העמים כל אחד בלשונו, ומה הוא כתב... בתחילה הוא כתב 
איגרת ארוכה שכל כולה דברי שנאה והסתה כנגד עם ישראל, ובסוף האיגרת 
היום,  לאותו  מזומנים  תהיו  הללו,  האגרות  אליכם  כשיגיעו  "ועכשיו,  כתב... 
להשמיד להרוג את כל היהודים שביניכם, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, 
במדרש  כתוב  ועוד  אסתר(.  רבה  )מדרש  ופליט!"  שריד  מהם  תשאירו  ולא 
)מדרש פנים אחרים(, שכתב המן באגרות ששלח לכל העמים, ... לכן נתקבצנו 
כל גדולי מלכי מדי ופרס, מרשות המלך אחשורוש, וכתבנו לכם, להיות כולנו 
בעצה אחת, להכין פחים לנשר זה – עם ישראל, ללכדה קודם שיגדל כוחה... 
ולשבר כנפיה, ולהאכיל בשרה לעוף השמים... ולעקור זכרה מן העולם... ולא 
יהיה להם לא זכר ולא שם, ולא זרע בעולם, ובמדרש תהילים כתב, ואין אתה 
מוצא ימים קשים שהיו להם לישראל ויושבין באפילה, כאותן הימים שהיו בימי 

המן שאמר לאחשורוש ישנו עם אחד מפזר ומפרד בין העמים.
ובכל מקום שהגיעו האגרות, הגויים הכינו עצמם ליום הזה שבו יהרגו את כל 
היהודים, כמו שכתוב במגילה  "להיות עתידים ליום הזה", 'היה אחד מישראל 
יוצא לשוק, ומבקש ליטרא בשר, או אגודה של ירק, היה הפרסי חונקו, ואומר לו 
למחר אני הורגך ומבזבז את ממונך' )אסתר רבה(. ובמדרש תהילים כתב: שהיו 

בניו של המן מלעיגין עליהם, ומנענעין את ראשם ואומרים למחר הן נהרגין.
ועם ישראל נתמלאו פחד נורא, פחד מוות, הרי זהו חוק מאת המלך שיהרגו את 
כל היהודים, קשה לתאר את ההרגשות שהרגישו, בדרך הטבע אין מה לעשות, 
הזה שבו  ליום  יחד למזימה, נשאר רק לחכות  כולם התחברו  מי שיעזור,  אין 
יהרגו את כולם באכזריות, "והיה איש ישראלי הולך לאיש נכרי ואומר לו, מבקש 
אני ממך להיותנו אני ובניו אשתי לך לעבדים, רק נצול מן המוות הזאת, והיה 
אומר לו האיש הנכרי לאיש ישראל, לא ראית מה שכתב המלך אחשורוש בדתו 
הנתונה, כי איש נכרי אשר ימצא אצלו איש יהודי יהרג כמוהו?! אז היה הולך 
איש ישראל לביתו בצרה גדולה", )תרגום שני(. עד כדי כך שהתייאשו לשעה 

אחת מן הגאולה )פסיקתא רבתי(. 
ועם ישראל עשו תפילות וצומות לבטל את רוע הגזירה, כמו שביקשה אסתר 
"צומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו", וזה לא היה סתם צומות, אלא צומות בערב 
פסח ובליל פסח, זמנים שלא צמים בהם, וטענה אסתר אם יהרגו את כולם כבר 
לא יהיה פסח כלל... זה היה המצב שהיו נתונים בו, שהיו צריכים לצום בזמנים 

שלא צמים בהם, משום גודל הסכנה שהיו שרויים בו.

בכל מצב שיהיה יהודי צריך ויכול לעסוק בתורה
והנה, איתא במדרש )אסת"ר ט,ד( לאחר שהמן עשה את העץ הלך אצל מרדכי 
במתניהם  ושקים  לפניו  יושבים  והתינוקות  המדרש  בבית  יושב  שהיה  ומצאו 
ועוסקים בתורה והיו צועקים ובוכים, ומנה אותם ומצא שם שנים ועשרים אלף 
ואמר,  שומרים,  עליהם  והפקיד  ברזל  עליהם שלשלאות של  השליך  תינוקות, 
למחר אהרוג אלו התינוקות תחלה ואחר כך אתלה את מרדכי, והיו אמותיהם 
מביאות להם לחם ומים, ואומרות להם, בנינו אכלו ושתו קדם שתמותו למחר, 
ידיהם על ספריהם ונשבעים בחיי מרדכי  ואל תמותו ברעב, מיד היו מניחים 

רבינו לא נאכל ולא נשתה אלא מתוך תעניתנו נמות.
נתירא  בא  למרדכי שהוא  כיון שהגידו  לו אצל מרדכי  הלך  איתא שם:  עוד 
והבדלו  רוצו  בני  לתלמידיו  להם  אמר  לפניו  ותלמידיו  יושב  והיה  מאוד  עד 
מכאן שלא תכוו בגחלתי שהרי המן הרשע בא להרגני, אמרו, אם תמות נמות 
וחסלוןצלותהון  התפלה,  מתוך  ונפטר  בתפלה  נעמד  כן  אם  להם  אמר  עמך, 
יתבון ועסקין בהלכות מצות העומר )וגמרו תפילתם, והיו יושבים בהלכות מצות 
הקרבת העומר(, שהרי אותו היום ט"ז בניסן היה ובאותו היום היו מקריבין עמר 
בזמן שבית המקדש קיים, אתא המן לגביהון )בא המן אצלם(, אמר לו במה אתון 

עסקין, אמרו לו במצות העומר...
ובאותה  כולם,  מוות מרחפת על  נוראי סכנת  היו שרויים בפחד  ישראל  עם 
מצב  בכל  ללמדך  בתורה!  עסקו  רבן?  בית  תינוקות של  אלפי  עשו  מה  שעה 

שיהיה לא עוזבים את הגמרא!

השמחה הראשונה כאשר ניצלו בני ישראל
לאחר כזו תקופה נוראה של פחד מוות, ורדיפות, וצום ובכי ומספד, ושק ואפר, 
שהקב"ה עשה נס וניצלו ונתבטלה הגזירה, וכבר לא מרחפת עליהם כלייה, ולא 
לפרוץ שמחה  צריכה  היתה  מאויביהם,  להתנקם  להם  רק שניצלו אלא שניתן 

מיוחדת, ניצלנו, קבלנו חיים במתנה! 
לפני שכתוב שהיתה שמחה מיוחדת על מה שניצלו, כתוב, "ליהודים  והנה, 
היתה אורה ושמחה וששון ויקר", ואומרת הגמרא )מגילה טז,ב( אורה זו תורה, 

שמחה זה יום טוב, ששון זו מילה, ויקר אלו תפילין. 
וברש"י שם ביאר, אורה זה תורה, שגזר עליהם המן 
שלא יעסקו בתורה, זהו יום טוב, קיימו עליהם ימים 

טובים, זו מילה, ועל כל אלו גזר, עכ"ל.
ובתרגום כתב, ליהודאי הוה רשותא למעסק באורייתא, ולמיטר שביא ומועדיא, 
ולמגזר עורלת בניהון, ולאחתא תפילין על ידיהון ועל רישיהון. מבואר שעד נס 
ההצלה לא יכלו ללמוד תורה ולשמור שבתות וימים טובים ולהניח תפילין ולמול 
את בניהם, ועכשו שנעשה הנס וניצלו יכלו שוב ללמוד תורה, ולשמור שבתות 

וימים טובים, ולהניח תפילין, ולמול את בניהם.
יוצא שהשמחה הראשונה שפרצה לא היתה על זה שניצלו מחיים למוות, אלא 
על זה ששוב יכולים לעסוק בתורה ולקיים מצוות! ורק אחר כך הגיעה, "שמחה 

וששון ליהודים משתה ויום טוב"...
וזהו מפני שהם הבינו וחיו, שחיים בלא תורה, אינם חיים כלל, אין מה לשמוח 
ממוות  להציל אתכם  ניתן  להם,  אומרים  היו  ואם  תורה!  בהם  חיים שאין  על 
לחיים, תחיו חיים מאושרים, אבל לא תוכלו ללמוד תורה, היו אומרים אין אנו 

חפצים בחיים כאילו, האם לזה יקרה חיים, לאכול ולשתות?!
עם ישראל ניצלו מאויביהם, ממוות לחיים, ולא עוד אלא "ונהפוך הוא אשר 
ישלטו היהודים המה בשונאיהם", הם הרגו את שונאיהם, "ואיש לא עמד בפניהם 
כי נפל פחדם על כל העמים", ואת המן ובניו תלו על העץ, ומרדכי גדול בבית 
המלך, ובית המן ניתן להם, כל העולם הזה.... חיים, הגויים מפחדים מאתנו, מה 
יכול להיות יותר טוב... אבל לא! אם אי אפשר ללמוד תורה אין מה לשמוח! 
ולכן השמחה שפרצה הייתה שאפשר שוב ללמוד תורה... ורק אחר כך "שמחה 
וששון ליהודים משתה ויום טוב", אחרי שאפשר ללמוד תורה, אפשר לשמוח 
עם עצם החיים שניתן להם, ולכן זה היה הסדר השמחה פרצה על זה ששוב יכלו 
ללמוד תורה, ורק אחר כך היה שמחה וששון ומשתה ויום טוב,על החיים עצמם, 
שיש תורה יש מה לשמוח עם החיים עצמם, אבל שאין תורה אין מה לשמוח 

על החיים.

תלמודם היה ספק בידם
וז"ל,  רבינו הנתיה"מ זיע"א בספרו על מגילת אסתר "מגילת סתרים", כתב 
ובמסכת מגילה אמרו חז"ל, ליהודים היתה אורה ושמחה וכו', והוא תמוה דאטו 
איך אפשר  היה קשה  לנתיבות  בכולם,  וכן קשה  הנס,  קודם  נימולים  היו  לא 
לפרש שאורה זו תורה, וששון זה מילה וכו', שהיה גזירה שלא ימולו, וכן שהיה 
גזירה על שבת, ותורה, וכי לא מלו בכל אותה תקופה, וכי לא שמרו שבתות, 

ולא למדו תורה?
אמרו  בסנהדרין  דהנה  בכוונתם,  נראה  לכן  וז"ל:  הנתיבות  מפרש  ולכן 
"במחשכים הושיבני" זה לימודה של בבל, ופירש רש"י שלימודם היה מסופק 
בידם, )שלא היה בהירות עד הסוף בלימוד(, ולזה אמר שבשעת הנס היה תוקף 
השפעת ה' יתברך, וניתן להם השגה גדולה, והתורה היתה אורה, זה היפך החושך 

וכו', עכ"ל.
היה חוזר על כך רה"י ד'גרודנא' הגאון הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל 
ואומר: מבואר בדבריו, שבשעת הנס ניתן להם השגה גדולה בתורה, ואף שאמרו 
מן  ניתן  הנס  דבשעת  הרי  בבל,  של  למודה  זו  הושיבני  "במחשכים"  בגמרא 
השמים השגה בלימוד תורה, ונהיה להם אור בתורה, כאשר מקודם היו במצב 
של במחשכים הושיבני, וזהו הכתוב ליהודים היתה אורה, ודרשו חז"ל אורה זו 

תורה, שנהיה להם אור בתורה עצמה!
המשיך ואמר: הנה זה ברור שכל מי שטעם טעמה המתוק של תורה, לא יסכים 
בעד כל הון שבעולם לוותר על לימוד התורה, ולחיות חיים עם כל העולם הזה 
בלי לימוד תורה, אבל בדברי הנתיבות רואים עוד יותר, אם נציע לאדם מלא 
כסף וזהב, כל העולם הזה, ונאמר לו תוכל ללמוד תורה כל ימי חייך, אבל מה, 
לא תוכל להגיע לבהירות הגדולה ביותר בתורה, ההבנה שלך בתורה לא תהיה 
הבנה על בוריה, בוז יבוז לו, מה שווה העולם הזה כולו כנגד תוספת בהירות 

בתורה.

ממוות לחיים...
דבר זה רואים לפי פירוש הנתיבות במגילה, עם ישראל ניצלו ממות לחיים, 
יצאו מתקופה נוראה ואימה, עד שהמדרש אומר שאין אתה מוצא ימים קשים 
לישראל כימים האלו, וכשהיה נס ונצלו, זכו לעוד מתנת שמים, השגה בלימוד 
התורה, התורה נהייתה ברורה יותר, לפני זה גם למדו, אבל לא זכו לבהירות, 
שפרצה  הראשונה  שהשמחה  רואים  כזה  מצב  על  וגם  לבהירות,  זכו  ועכשיו 
"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר", היה על הבהירות שקבלו בתורה, 
מפני שאין שמחה בעולם שמגיע לשמחה של עוד תוספת בהירות בתורה, גם לא 

החיים בעצמם, הצלה ממות לחיים!
ראש הישיבה ד'גרודנא' זצוק"ל היה מאריך בזה שהשמחה הגדולה של פורים 
'הדור  בתורה,  אהבה  בתורה,  הבנה  שקיבלנו  זה  על  שמחה  הוא  אדר  וחודש 

קבלוה מאהבה', בפורים עם ישראל נהיה למדנים! אין שמחה גדולה מזו!
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עיון מעמיק בצרה והרווחה של נס הפורים )ב(
דיברנו בשבוע העבר על סכנתה הנוראה של צרת גלות 
פרס ומלכות אחשורוש. כאן נבאר כי שוברה היה בצידה. 
אשר  היא  מי  העולם  בתולות  מכל  מחפש  אחשורוש  הנה 

תמצא חן מלפניו. ומכל הבתולות לא מוצא אחרת מאשר יהודיה, אשר כל יפיה אינו 
אלא מציאות חינה.

כל ההצלה כולה אינה אלא מחמת ש"אם מצאתי חן בעיניך". ובינו זאת, שכל שלב 
ושלב בהצלת כלל ישראל במגילה מּוַנע קדימה על ידי אותה "מציאות חן": ראשית, 
בעצם כניסת אסתר לבית המלך; אחר כך בכניסתה אל המלך מבלי שנקראה לבוא 
ונגיעתה בראש השרביט; אחר כך הסכמת אחשורוש לזימונו למשתה הראשון והשני 
וממילא תליית המן; העברת מחשבת המן על ידי כתיבת אגרות חדשות; קבלת היום 
הנוסף בשושן והרשות לתליית עשרת בני המן. כל זה לא נעשה אלא על ידי "אם 
מצאתי חן בעיני המלך". סופו של דבר, חינה של אסתר הינו שורש ההצלה. מדוע?

למען הבן דבר זה נדרשים לחקור, הרי שורש חינה של אסתר הוא חן בניו של 
השי"ת. ואכן מפני מה ישראל מוצאים חן?

והנה בבואינו להגדיר חן - הרי שנאמר שהוא עצם הרושם הכללי החיובי מעומקו 
של מציאות טבעית הנראית לעין. וזאת, כאשר אין הדבר בא מכח איזו סיבה מסויימת 
שאפשר להצביע עליה באופן מיוחד, אלא שכלל מציאותו זועק על כך מבלי שתוכל 
לפרשו באופן חד-משמעי מהיכן הוא נובע. דרך משל, בינוקא; הרי כל התינוקות 
נבוא לחקור באופן  והנה אם  חן", הכל אוהבים את קרבתם.  "מוצאים  בדרך כלל 
מעשי מהיכן דנתוני, אין לומר כי הדבר נובע מסיבה אחת מסויימת. שכן אם העניין 
הוא קוטנו - הרי אם היה קטן זה בן ארבעים, הרי שהיה הדבר עצוב מאוד. אם זה 
גרגוריו ושאר הבלים - אם היה מתמיד בכך כמה שנים גם כן היינו אבלים וחפויים 

וכו' וכו'. בע"כ נמצינו למידים - תינוק מוצא חן - כי הוא מוצא חן ותו לא מידי. 
דהיינו שיש כאן נקודה פנימית, מציאות עמוקה הרבה יותר מהנראה לעין, הגורם 
לי לימשך אליו. וכן העניין במש"כ חז"ל שחן המקום על יושביו וכו' הרי עיר זו 
אינה מוצאת חן בעיני תושבי עיר אחרת. וכן יש בכל אשה את הנקודה הפנימית 
ה"מדברת" לבעלה ומחברתה אליו. זהו עיקר תורף עניין החן ]ועיין מהר"ל בדרך 
חיים פ"ו מ"ח[. וכן העניין בישראל, מפני שבנים הם לאלקיהם, וברא כרעא דאבוה, 
הדמיון הפנימי שלהם לעולם אינו אלא לאלקיהם, ואין יפה יותר מהשי"ת, אין "בעל 

חן" יותר מהשי"ת.
לאמונה  להגיע  כיצד  דרכים  שני  הראשונים  ברבותינו  יש  באר:  נעמיק  ועתה 
אמיתות  בירור  - דרך  ובתכונות הנהגתו את עולמו. האחד  אמיתית בבורא עולם 

בריאת העולם, והשני - דרך בירור אמיתות מעמד הר סיני ומתן התורה.
הראשון הוא קשה יותר, שכן אף אחד לא היה שם - רק הוא ית'. והדברים הם 
פסוק מפורש באיוב )לח,ד(: "ֵאיֹפה ָהִייָת ְּבָיְסִדי ָאֶרץ ַהֵּגד ִאם ָיַדְעָּת ִביָנה". כלומר, 

רגע בריאת העולם אין לנו השגה שלימה בו.
יח(:  כ,  )שמות  הכתוב  כהעדאת  וראינו,  שם  היינו  כולנו  שכן  יותר,  קל  והשני 
ִּדַּבְרִּתי  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ִּכי  ְרִאיֶתם  ַאֶּתם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ֹתאַמר  ֹּכה  ֹמֶׁשה  ֶאל  ה'  "ַוֹּיאֶמר 

ִעָּמֶכם".
הבירור.  אפשרות  עצם  צד  הוא  הרי  אחד,  מצד  זאת  כל 
אמנם מצד שני, עצם האמונה הבנויה על בריאת העולם יותר 
הנקרא  המוחש,  הנברא  הטבע  מציאות  על  ובנויה  אמיתית 
באמיתות  להבחין  אצליח  שאם  כך,  אלו-ה".  אחזה  "מבשרי 
מציאות שפעו ית' בדרך זו - תהיה אמונה זו חזקה כברזל, שכן הבריאה תעיד על 
בוראה מניה וביה. והנה לגבי האמונה הראשונה, רק השבת מהווה לה זכרון "זכר 
למעשה בראשית"; ואילו השניה, כל התורה בנויה עליה והיא "זכר ליציאת מצרים". 
יציאת מצרים  כל מאוויינו הוא להתעלות מאמונת השכל לאמונת החוש, מזכירת 
להוליד  אלא  היה  לא  האדם  בבריאת  הבורא  וכן תכלית  לזכירת מעשה בראשית. 

מאמין, שבטבע המוחש אין אצלו אמת אלא אמיתת הבורא ית"ש. 
וכן "גילוי השכינה" כל תכליתו אינו אלא שהעולם ישוב ויגלה דרכו את אמיתו - 
עושה מעשה בראשית. אמנם כל עוד הדבר לא נראה על הברואים עצמם שהמאמין 
שונה הוא משאר הבריות, הרי שבריאת האדם לא הצדיקה את עצמה לחלוטין. ומדוע 
צריך שהמאמין ייראה שונה? שכן זהו ההבדל המהותי בין הבריא לחולה, שהבריא 
טבעיו מסכימים לעולם, והעולם רואה אותו בעין יפה יותר - שכן הוא משולב טוב 
יותר עם הבריאה. וכאשר זה קורה, הרי שהעולם עצמו וישראל בראשם יעלו מדרגה, 
שכן האמונה כבר לא תהיה רק "זכר ליציאת מצרים", אלא "זכר למעשה בראשית" 

חי וקיים.
וכאשר נהיתה עובדה זו גלויה לעיני העמים כולם, באופן שאסתר יותר נושאת חן 
מכל העולם כולו, וזאת, על אף שאין אסתר מגדת עמה ומולדתה, ועל אף שאלקיהם 
של ישראל הסתיר פניו מהם ואמר להשמידם, ולעת עתה יציאת מצרים נראית כאילו 
היתה לשוא ח"ו, הרי שמעשה ה' בבריאת העולם הצליח. לומר לך, אמנם מציאות ה' 
מצויה בהסתר, אך גלוי הוא לכל היכן הוא מסתתר: בתוך ישראל. שכן הם מוצאים 

חן יותר מכל.
כלומר, הקב"ה הטביע בטבע הבריאה את חותמו. התאפשר לכל גוי לראות בחוש 
כי לכבוד שמים יש שייכות טבעית בתחתונים. כל הגויים הבינו כי יש משהו מיוחד 
באנשי אותה אומה, שלא קיים אצל אף אומה אחרת. והרי אין מציאות חן בעיני 

המלך רק על אחשורוש, הוא קאי גם על מלכו של עולם.
לומר לך, ההטבה בעיני אחשורוש וההטבה בעיני מלכו של עולם - אחד הוא, ואין 
לומר את זה בלא זה - וכדאמרן. ואם כך הוא, הרי כביכול אין הקב"ה צריך ליותר 
בית  גילויי  כל  שכן  בעולם,  ומלכותו  קיומו  הכרחיות  את  לעולם  ללמד  כדי  מכך 
ראשון הנפלאים כביכול "חיצוניים" הם לעומת מה שמצאנו כאן. אמנם בלי מקדש, 
בלי מלכות בית דוד, בלי סנהדרין, בלי כלום - ובכל זאת הכרת מציאות הקב"ה 
וייחודו יכולים לקנות שביתה בלב כל הבריאה, על ידי עצם מציאותם הטבעית של 

ישראל כאומת המאמינים!
כאן היא הנקודה ממנה ניתן לברוא את ישראל לתפקידם החדש, הרי הוא לייצג 
את השי"ת מבלי לנקוף אצבע. רק לחיות צריך. לחיות כיהודים מאמינים ודבקים 

בבוראם, זהו שורש גאולתם.

רוממות המועדים
נס פורים

הרב 
שמאי מיכאל 

אסטריכר

הוי במלחמה. אלא דטעות הוא, דהרי ביארנו במ"א 
ועוצם  שכוחנו  אלא  וכלל,  כלל  נס  כאן  היה  דלא 
יש  הדחק  דבשעת  מיהו  הזה.  החייל  עשה  ידנו 

לסמוך על היתר שהיה כאן נס"...

לימוד שפות זרות
הממשל  נציגי  מול  אל  שהיו  האסיפות  באחת 
לשכנע  השלטון  נציגי  ניסו  ברוסיה,  והמשכילים 
השפה  את  ללמד  שיסכימו  ישראל  גדולי  את 
הזדמנות קם  באותה  ובישיבות.  ב'חדרים'  הרוסית 
אחד הנוכחים מסיעת המשכילים ואמר שיש ראיה 
ונחוץ  חשוב  כמה  עד  אסתר  ממגילת  מפורשת 
ללמוד שפות זרות, שהרי אם מרדכי לא היה מבין 
יכול היה להבין את המזימה שזממו  זרה לא  שפה 

בגתן ותרש להרוג את אחשורוש.
מרנא הגאון רבי יצחק מוואלאז'ין זיע"א מדברנא 
"אדרבה  מיד  השיבו  במקום,  נוכח  שהיה  דאומתא 
משם ראיה להיפך שהרי ידעו בגתן ותרש שהיהודים 
האמיתיים לא לומדים שפות זרות, וכך היה פשוט 
שלא   – היהודי  ממרדכי  חששו  לא  כן  ועל  להם, 
ידעו שהיה מסנהדרין, רק משום כך הרשו לעצמם 
לשוחח ביניהם בשפה זרה, אבל אם היו לומדים בני 
ישראל שפות אחרות הם לא היו מסתודדים ביניהם 

בנוכחות מרדכי"...

וכאשר יענו אותו...
גאב"ד  זצ"ל  היילפרין  אלחנן  רבי  הגה"צ 
החזו"א  מרן  על  בהספדו  אמר  ראדומישלא 
בארצנו  לבקר  זכיתי  ימים  שנתיים  "לפני  זיע"א: 
וצדיקי  גדולי  שרידי  את  להכיר  בכוונה  הקדושה, 
ואז  לאויט"א,  בחיים  השאירם  שהשי"ת  ישראל 
תשי"א(  )שנת  הכנסת  הצתת  של  המעשה  היתה 
זו שנאת חנם על אחב"י  שהכופרים עשו ממעשה 
בעיר  אסיפה  אצל  ובהיותי  התורה,  יהדות  נאמני 
בני ברק דברו מהענין הזה, ויצאתי מאותה אסיפה 

חזו"א  הגאון  לבית  ובאתי  מדוכא,  רוח  במצב 
שיראים  לפניו  אמרתי  השיחים  אחד  ובתוך  זצ"ל, 
מחמת  ישראל  בארץ  היהדות  תשתכח  שח"ו  אנו 
הרדיפות והשנאות... והשיב לי ברמיזת יד בביטול 
החששות, ואמר: אנחנו יודעים שבמקום שרודפים 
את היהדות, אדרבה, התורה הגדילה יותר, וכאשר 
יענו אותו כן ירבה, ובמדינות ארצות המזרח שהכל 

חופש, אז יהדות התורה מתמעטת"...

בכל מאודך...
שח הג"ר טוביה שולזינגר שליט"א את אשר שמע 
הגאון רבי רפאל סאלאוויציק זצ"ל על אביו  בשם 
כי  נודע  המדינה  ימי  בראשית  זיע"א:  הגרי"ז  מרן 
כסף,  ושטרות  מטבעות  ינפיק  החדש  השלטון 
ואמר:  נאנח  זיע"א  הרב  רבינו  כך  על  וכששמע 
עד עתה עבדו את עגל הציונות "בכל לבבך ובכל 

נפשך" ועתה גם "בכל מאודך"...

ודתיהם שונות מכל עם 
שח הגאון רבי משה יוסף שיינערמן שליט"א מח"ס 
'אהל משה': פעם הסביר אחד מגדולי האדמורי"ם 
ביסוד  כי  עם"  מכל  שונות  "ודתיהם  הפסוק  את 
דתם עומדת ההכרה להיות שונה מכל העמים! הדת 

שלהם היא היא להיות שונה מכל עם...
של  הראשון  אבינו  אברהם  אף  ואמר:  הוסיף 
האומה היהודית היה כזה, כל העולם חשב כך ואילו 
הוא חשב אחרת. היחידי שהלך נגד הזרם! זהו "לך 
רבים  חברים  שכן  בלבד,  לך  היא  ההליכה  לך"... 
תכתיביהם  לפי  לא  חי  אברהם  תמצא.  לא  לדרכך 

של תרח ונמרוד אלא לפי ההחלטות שלו...
אהד מגדולי ישראל נשאל פעם ע"י משכיל מלגלג 
לסגנון בגדיו של אברהם אבינו ענה לו אותו גדול 
"כיצד בדיוק התלבש אברהם אבינו אינני יודע, אך 
זאת אני יודע! הוא התבונן כיצד כולם מתלבשים 

והתלבש אחרת"...

רוממות המעשים
סיפורים פנינים ועובדות לשולחן שבת

המשך 
מעמ' 7

שלא יזכר שמו בעולם )יראים עה"ת(. ]בגירסת ֵזֶכר או 
)ובספר  עיקר  בֵצירי  ֵזֶכר  שהמסורת  נראה  להלכה  ֶזֶכר, 
מעשה רב אות קלד מביא שהגר"א היה קורא זכר בסגול 
תחת הזי"ן. אמנם הגר"ח מוולוז'ין בהסכמתו כתב: 'ואני 
בצירי[  ]ר"ל  נקודות  בחמש  שקרא  קדוש  מפה  שמעתי 
ולא ידעתי אם השומעים שמעו וטעו לומר בשש נקודות 
וי"א  היות  בו'(, אך  חזר  בזקנותו  אולי  או  סגול[  ]היינו 
שצריך לקרות זכר בסגול, פסק המשנ"ב )תרפה סקי"ח( 

דמהנכון שהקורא יקרא שניהם לצאת י"ש[.
ֲעָמֵלק א[ "מאיש עד אשה, מעולל ועד יונק, משור ועד 
שה" )שמואל א טו,ג(, שלא יהא שם עמלק נזכר אפי' 
על בהמה )רש"י(, כדי להנקם מעמלק על שהעיז פניו 
עמלק,  ב[  )ספורנו(.  לכבודו  כמקנאים  יתעלה,  בא-ל 
איהו יצה"ר, ואיהו נחש, הוא ס"מ הוא מלא"ה )תיקו"ז 
לג,ב. והוא שורש מידת הליצנות, כדדרשו חז"ל )שמו"ר 
כז,ו( הפסוק )משלי יט,כה( "לץ תכה ופתי יערים", לץ 
ערב  אינון  ג[  יתרו(.  זה  יערים  ופתי  עמלק,  זה  תכה 
רב, רישין דבני ישראל בגלותא )פי' הגר"א על תיקו"ז, 
וכן הוא בזוה"ק סו"פ בשלח, בכל דור יש עמלק, שנא' 

מדור דור(.
ואני  למטה,  שמו  מזכירים  אתם  תהיו  ַהָּׁשָמִים  ִמַּתַחת 

מוחה אותו למעלה, שנאמר "מחה אמחה" )רוקח(.
ֹלא ִּתְׁשָּכח א[ בלב )רמב"ן וספר החינוך תרה, מספרי 
תצא קסו( את מה שעשה לנו עמלק הרשע, עד שנמחה 
ליומי  אפי'  תצא(  כי  )רמב"ן  השמים  מתחת  שמו  את 
איבתו  לשכוח  שאסור  יב"ע(,  )תרגום  משיחא  מלכא 
שקודם  שילפינן  קפט,  מ"ע  סה"מ  )רמב"ם  ושנאתו 
למחותו(,  לבוא  ואח"כ  הרעים,  מעשיו  להזכיר  צריך 
ולא להסירה מהנפש כלל )חינוך מצוה תרה(, וע"כ אין 
לנו לקבל גר הבא מזרע עמלק )פירוש הרא"ש עה"ת(. 
ב[ שלא נשכח שהקב"ה הצילנו מיד עמלק, ובעבור זה 
תהיה יראתו ית' על פנינו לבלתי נחטא )סמ"ק סימן כג(, 
גם בהליכות עולם בדרך  ה'  ונתחזק באמונה בהשגחת 

הטבע )העמק דבר(. 
]תודתנו להרה"ג רבי מ.י.ג. שליט"א על עריכת 
הדברים, תשו"ח לו[

המשך רוממות הפרשיות
מעמ' 1

פרשת זכור
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