
  

  

תשע"ז -פרשת תצוה 

  מי הוא האדם הראוי לאחרים את הדרך אשר ילכו בה

ידוע שאור המנורה רומז על אור  (שמות כ"ז כ')."ויקחו אליך שמן זית זך כתית", 
ויש לפרש בדרך רמז מה שצריך (משלי ו' כ"ג), התורה שהרי "נר מצוה ותורה אור" 

תאיר היה צריך גוף השמן  דווקא "שמן זית זך", שכשם שבמנורה כדי שהיא
להיות נקי ומזוכך, כך גם הרבנים ומשפיעים ומנהיגי הדור שמאירים ומפיצים 
את אור התורה לאחרים, צריכים הם להיות נקיים ומזוככים בהליכותיהם, 

שאינו מקפיד על שמירת התורה כראוי או שאינו  –בעצמו אינו זך מי שאבל 
  הרי הוא פסול מלהאיר לאחרים.        כראוי, מחנך את בני ביתו לשמור את דרך ה' 

, ונראה לבאר בזה ג"כ "כתית למאור ולא כתית למנחות"(מנחות פ"ו:) וחז"ל אמרו 
זך ונקי לגמרי,  להיות על דרך רמז, שאור המנורה הרומז על אור התורה צריך

פסולת מחכמות חיצוניות, שיש לשמור על התורה בטהרתה ללא תערובת 
" שלצרכי אכילה אין לאדם לדאוג לעצמו למאכלים מנחותל"לא כתית אבל 

  הטובים והמזוככים והמובחרים ביותר, אלא יש לו להסתפק במועט.

  מעלת גדולי ישראל שמוסרים עצמם למען הכלל

הנה בכל פרשת תצווה לא הוזכר שמו של (כ"ז כ'). "ואתה תצווה את בני ישראל", 
" בלא להזכיר את שמו. ודבר זה משה רבינו, אלא כתוב בסתמא בלשון "ואתה

אומר דרשני, שהרי משעה שנולד משה אין פרשה שלא נזכר שמו של משה, 
ומה עוד שבכל הפרשיות דלעיל ודלקמן של בניין המשכן הוזכר שמו של 

  .משה רבינו על כל דיבור ודיבור, ומה נשתנה פרשת תצווה משאר פרשיות
פירשו ביאו בפירוש בעל הטורים כאן בתחילת הפרשה) (זוהר חדש שיר השירים א' ע"א, והובזוה"ק 

"ואם אין מחני נא מספרך אשר (שמות ל"ב ל"ב) שהואיל ואמר משה רבינו בזה 
כתבת", הרי זה בגדר 'קללת חכם שמתקיימת אפילו על תנאי', ונתקיימה 

  קללתו של משה  במחיית שמו מכל פרשת תצווה. 
סיד על מה שאמר "ואם אין מחני יתכן שמשה רבינו יפיש לתמוה איך אולם 

נא מספרך אשר כתבת", והלא אדרבה זהו מעלתו שאע"פ שהקב"ה הציע לו 
"אעשה אותך לגוי גדול", מ"מ לא הסכים ומסר נפשו להפסיד את (שמות ל"ב י') 

כל חייו הרוחניים למען עם ישראל, והיאך יתכן שיפסיד בעבור שאמר את 
מחיקת שמו של משה רבינו אינה שראה ונ    שהיה צריך לומר, אתמהה.   

"עונש" למשה, אלא אדרבה זהו שבח גדול למשה שלדורות עולם  בתורת
נכיר בגודל מעלתו שהסכים למסור את כל עתידו הרוחני בעבור עם ישראל 
ולומר "ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת", וזה יחייב אותנו לדורות 

להגיע לדרגה גבוהה זו של להתחקות אחר מעשיו של משה, ולהשתוקק  
ובאמת גדולי ישראל לדורותיהם     מסירות נפש ברוחניות למען כלל ישראל.

שהרי הם מפקירים מזמנם לתועלת הכלל, מוסרים נפשם למען כלל ישראל, 
ואע"פ שהם מפסידים בזה הרבה מאוד מלימוד התורה ומעבודת ה' הפרטית 

אישית בלימוד התורה למען שלהם, מ"מ  מסכימים הם לוותר על צמיחתם ה
להיות כעין משה רבינו  וזהו חובת מנהיג אמיתי בישראלל, תועלת הכל

  שהסכים לוותר על כל עולמו הרוחני ואמר "מחני נא מספרך אשר כתבת".

  אין קדושה למעלה מקדושת התורה

איתא "לפי שהיתה נפשו של משה עגומה עליו ואמר הכל (ויקרא רבה א' ו') במדר"ר 
נדבתן למשכן ואני לא הבאתי, אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שדיבורך  הביאו

ומבואר בדברי המדרש, שמשה רבינו נדב את      חביב עלי יותר מן הכל", ע"כ.
חלקו על ידי שדיבר לפני עם ישראל והורה להם את משפטי האלוקים, וזה 

  מה שנדבו ישראל לצורך בניית המשכן.היה חביב על הקב"ה יותר מ
ביאור הדבר נראה שקדושת התורה היא למעלה מקדושת המשכן, ולכן משה ו

רבינו שנדב את חלקו בהוראת התורה לישראל, היה חביב לפני הקב"ה יותר 
מעם ישראל שנדבו את חלקם בבניית המשכן, שאין לך זכות כמו ללמד תורה 

תר שמלמדי התורה הם מעמידי התורה בישראל, וזהו זכות גדולה יו - לישראל 
ובשעה שהתחילו לזלזל בליטא ב"מלמדים" ולהתייחס     .מהעמדת המשכן

שכביכול זהו עבודה בזויה, התחיל הגאון רבי יצחק אלחנן  - אליהם בביזיון 

כדי לחזק  - ספקטור זצ"ל מאז לחתום את שמו בתואר "יצחק אלחנן המלמד" 
 בזה את המלמדים ולהוקירם, וכאשר שאלוהו איך הוא מבזה את עצמו
להגדיר את עצמו כ"מלמד" פשוט, השיב בפשיטות "הלא גם הקב"ה קורא 
לעצמו "מלמד" וכמו שאנו אומרים בברכת התורה "המלמד תורה לעמו 

לקב"ה, ומאושר בכך להידמות להיות מלמד ווא"כ אין לך כבוד כמוהו ישראל", 
  אני שזכיתי לתואר נכבד כל כך".

  חובת גדול בישראל להיות מעורב בעם ולדאוג לצרתם

  (כ"ח, א').", הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראלואתה "
צריך להבין מהו ההדגשה המיוחדת בפסוק "מתוך בני ישראל", וכי לא ידענו 

ויש לפרש בזה, שבאמת לא כל צדיק חי        שאהרן נמצא בתוך בני ישראל.
בתוך בני ישראל, שישנם צדיקים שהם חיים לעצמם בבדידות ואינם 

 - מעורבים בנעשה בציבור, אבל ישנם צדיקים שחיים "בתוך בני ישראל" 
ומעורבים בנעשה ודואגים להם לכל צרתם, וזה מה שהדגיש הקב"ה למשה 

כיון שאהרן חי "בתוך  –רבינו "הקרב אליך את אהרן אחיך מתוך בני ישראל" 
אי כן בני ישראל" ואינו חי בבדידות לעצמו, לכן אפשר למנותו על הציבור, ש

אפשר למנות אדם לשררה על הציבור אלא אם הוא דואג לציבור ואיכפת לו 
אבל אם הוא חי לעצמו ואינו מתעניין בנעשה בצרכי הכלל, אינו יכול מהם, 

  .לקבל שררה ומינוי להיות ראש בבני ישראל
טוב לשמים ש "צדיק(מ' ע"א)  גמ' בקידושיןוכעין זה יש לפרש הא דאיתא ב

זהו צדיק שאינו  -טוב לשמים ורע לבריות צדיק שצדיק טוב, זהו  - ולבריות 
", ע"כ, ולכאורה צריך ביאור, שהרי אם הוא רע לבריות א"כ אינו צדיק טוב

ונראה ש"רע לבריות" אין  נקרא בשם "צדיק שאינו טוב".   כלל ומדוע הוא
הכוונה שהוא מושחת ועושה רע לבריות, אלא הכוונה שהוא מתבודד לעצמו 

נותן לברית ליהנות ממנו, ובעצם הדבר שהוא מונע טובה מהבריות הוא  ואינו
להיות מעורב  חובת הצדיקשנקרא "רע לבריות", וזהו "צדיק שאינו טוב", 

  .ולתת אוזן קשבת למבקשים ממנו עצה ותושיהבצרכי הציבור ולסייע להם, 

  הגדרת החכם האמיתי

יך להבין מהו המושג "חכמי צר(כ"ח, ג'). "חכמי לב אשר מילאתיו רוח חכמה", 
שהוא משכן התאוות ולא  -והרי החכמה שוכנת במח שבראש ולא בלב לב", 

  .איזה שייכות יש בין החכמה ללבו ,משכן החכמה
ונראה, שאין האדם נקרא 'חכם' אלא אם הוא נוהג עפ"י חכמתו והשגותיו, 

כר ניוכדרך הגויים שאין  -מתו איננה משפיעה כלל על הנהגתו אבל אם חכ
וליבם נשאר סגור ואטום בשווה  - על חכמיהם שום שינוי בהנהגתם 

לטיפשים שבעם, אזי אינו נקרא בשם 'חכם' כלל, שהרי רק מוחו בלבד הוא 
שאגר חכמה בתוכו אבל האדם עצמו לא השתנה למעליותא להיות קרוי בשם 

והיינו חכמה כזאת שמשנה את  -, וזהו מה שאמרה תורה "חכמת לב" 'חכם'
שהאדם נוהג עפ"י ידיעותיו הרמות והנשגבות, ואינו מניח  - ב האדם לטובה ל

  לחכמתו להישאר במח גרידא, ורק חכמה כזאת רצויה לפני המקום.
הם חכמים גדולים אנשים הנקראים שהרבה וה"חפץ חיים" הקדוש היה אומר 

, כי הם משקיעים את כל מרצם וכוחם בהבלי העולם טיפשים מוחלטיםבאמת 
להרבות לעצמם רכוש וקניינים, ומאידך הם מזניחים את חלקם בעבודת הזה 

ה' ואינם מבינים שמכל ההשקעה שהם משקיעים ברכושם לא יישאר להם 
"ועזבו לאחרים (תהלם מ"ט) ונאמר  ,כלום לנצח, שהרי "לא במותו ייקח הכל"

חילם", ולעומת זאת אם היו משקיעים את כוחם ומרצם בתורה ומעשים 
היו מרוויחים ריווח נצחי בטובה אמיתית שלא יוכלו לקחת זאת ממנו טובים, 

בשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא ", ט') ו(לנצח, וכמו שאמרו חז"ל 
".          כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים בלבד

חכמתו ונוהג על פי ומי שזוכה להיות "חכם לב", הוא מפנים לתוך ליבו את 
ויודע להשקיע במקומות המעולים ביותר והיינו בתורה ובמצוות חכמתו, 

  .ובמעשים טובים שילווהו גם לאחר פטירתו

  זהירות מהוללות ולשון הרע ודיבורים אסורים ביום הפורים
שתוך כדי שמחת פורים נכשלים בעוון לשון הרע "מצינו מקומות לפעמים 

ועוברים או ח"ו מתלמידי חכמים ומרבנים רח"ל, ומתלוצצים מחבריהם 
מלבין פני חבירו ברבים  ,לשון הרע ,כחמורות שבחמורות באסור בזוי ת"ח

כשעושים כן בפני התלמיד חכם וכדומה שאין להם חלק לעולם הכא, וכפרט 
     . ן פלילי ממש אפילו בפוריםועושזהו  ,שומע מזה ומצטער ומתביישש

מהמינים וכופרים מתבוללים וה מהמן ועמלק להתלוצץ ביום ז וראוי
 ,גם בכל השנה דה, שמצוה להתלוצץ מהם תמידומולאומיים פורקי עול וכ

לא להתלוצץ "ו חלמחות את זכר הרשעים, אך ביותר מצוה שובפרט בפורים 
  .שהמבזה אותם אין רפואה למכתומיהודים כשרים וכ"ש לא מתלמידי חכמים 

ומורה  ,כדי לבטל לגמרי תוכן היום וקדושתה םוהשטן בא בין השמחים בפורי
ומי שחושב  ט זה שלל רב,"ושולל ביו ,תרו ליום זהוסורים היהלכה שכל הא

שפורים הוא הפקר, עלול להפסיד את כל זכויותיו בנקל, וכמבואר בספרים 
והחכם שכאשר מדבר על אדם לשון הרע, הוא מאבד בזה את כל זכויותיו, 

ולשמוח אבל בלי חטא ופשע, שבזה מקיים כהלכה  עיניו בראשו לבסומי
ויפה אמר אחד האדמורי"ם זצ"ל   ". ינונמצות היום, כי גדול היום לאדו

"העולם רגילים בפורים לאחל אחד לחבירו "פורים שמח, ופסח כשר ושמח", 
הפך, "פורים כשר ושמח, ופסח שמח", ומפני שצריך  ואני אומר שראוי לומר ל

  של בלשון הרע וכיוצ"ב. כהלכה בלא להיכמי הפורים יעברו שימרובה זהירות 

מרת נשמת אמו הרבנית הצדקנית לעילוי , העומד לימין רבינו שליט"א בכל עת שליט"אהר"ר שלום פישר נתרם ע"י הנגיד המפואר הרבני 
  נלב"ע י"ג אדר א' תשע"ו זצוק"ל, יוחנן ב"ר משה סופר, הרה"ק רבי כ"ק האדמו"ר מערלויולט"נ , הר"ר שמואל חיים ז"ל, נלב"ע י' אדר חיה שרה ע"ה בת

 



  נושא בעול עם חבירו

בזה הרמז    (כ"ח, י"ב). "ונשא אהרן את משפט בני ישראל על ליבו לפני ה' תמיד", 
שאפילו כהן גדול שהוא האדם הכי קדוש בעם ישראל, לא ידמה בנפשו  ,ברור

ה חקוקים לפניו - ות שבטי ישמ אלאשיכול הוא להתבודד כדי לעבוד את ה', 
ויחיד בעת לישא את עול בני ישראל על ליבו, ולהיות שותף לכל עליו ותמיד, 

ומרגלא בפי הגה"צ רבי מרדכי פגרמנסקי זצוק"ל  בעת שמחתו.    צרתו וגם 
משתתף עם הוא קרוב לבהמה, ומי שהרי "מי שאינו משתתף בצער חבירו 

  הוא קרוב למלאך".שמחת עצמו, כ חבירו בשמחתמשתתף חבירו בצרתו וגם 

  לשם שמים –השימוש במידת עזות פנים 

(פ"ח זבחים בבגמ' ל"ח). - (כ"ח, ל"ו"ועשית ציץ זהב טהור, וגו', והיה על מצח אהרן", 

דרשו חז"ל מפסוק זה שציץ מכפר על עזות פנים, כי בציץ כתוב והיה על ע"ב) 
ונראה לבאר לפי"ז   נה היה לך. 'מצח' אהרן, ובעזות פנים כתוב ו'מצח' אשה זו

מה שהיה חקוק על הציץ תיבות "קדש לה'", שלרמז בא שאף שהעזות היא 
, מ"מ "עז פנים לגיהנם"(אבות ה', כ') מדה גרועה ומגונה מאוד וכמו שאמרו חז"ל 

והיינו שלגבי עניינים של כבוד שמים העזות  - מידת העזות היא 'קודש לה' 
ין לתפוס במידת הענווה וההכנעה מול אויבי ה' שא היא מידה רצויה מאוד,

המבקשים להדיחנו מדת ישראל, אלא אדרבה, עלינו לנקוט במידת העזות, 
ולא להתבייש ביהדותינו, אלא להציג בגאווה את דרך התורה, וללחום עליה 

אלא שכמובן צריך להיזהר מאוד לא להשתמש (  מלחמת קודש בלא שום פשרות.

נים אלא עפ"י הלכה בלבד, ולאחר ייעוץ עם רבותיו, ומתוך כוונה במידה זו של עזות פ

ומאויבי תחכמני מצותיך, כפי שהם עובדים בעזות     .)טהורה לשם שמים בלבד
  להסית את עם ה' מתורתנו הק', כך אנו נילחם בעזות לכבוד ה' ונצליח.

  קדושת התפילין

דרשו מלשון "תמיד" שאסור א) (שבת י"ב ע"חז"ל (כ"ח, ל"ח). "והיה על מצחו תמיד", 
לכהן גדול להסיח דעתו מקדושת הציץ. וחז"ל למדו מזה שהוא הדין גם 

יץ שאין בו אלא אזכרה אחת בתפילין אסור להסיח דעתם מהם, שהלא "מה צ
אמרה תורה והיה על מצחו תמיד שלא יסיח דעתו ממנו, תפילין שיש בהן 

(פ"ד לזכור את לשון הרמב"ם וראוי      ".אזכרות הרבה על אחת כמה וכמה

קדושת תפילין קדושתן גדולה היא שכל זמן שהתפילין "מהלכות תפילין הכ"ה) 
בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה 

", בטילה ואינו מהרהר מחשבות רעות אלא מפנה לבו בדברי האמת והצדק
, ויש ושת התפילין כשהוא לבוש בהםוהדברים מבהילים מהו גודל קדעיי"ש, 

להיזהר מאוד שכל מחשבותיו יימשכו לקדושה בשעה שהתפילין עליו, וכ"ש 
וסיפר הרב גרינפלד זצ"ל שלמד בישיבת    שלא יהרהר במחשבות רעות ח"ו.

מו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל בהיותה בפרנקפורט, שפעם הנאצים 
 ובידיהם כלי משחיתלת שחרית, ימ"ש נכנסו לישיבה סמוך לתחילת תפי

להכות את הבחורים במכות נמרצות, ופצעו כמה בחורים, ומו"ר זצ"ל יצא 
יבונו של ניכר על פניו, וצעק: ״רהיה קודש  ואשלפניהם כשתפילין בראשו, 

"וראו כל עמי הארץ (דברים כ"ח י') הלא הכתוב אומר ! לאיזה מדרגה באנו! עולם

ואלו תפילין שבראש, ואצלנו לא כך הוא!,  –ממך" כי שם ה' נקרא עליך ויראו 
  לפלא.ו לאחוריהם וברחו מהישיבה, ויהי וכשראו אותו הנאצים ימ"ש, חזר

  לגדור את פרצות העם –חובת הרב בישראל 

דש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו למשחה בהם ולמלא בם את וובגדי הק"
דול יש דין ירושה להקדים בנו מבואר כאן בפסוק שבכהן ג     (כ"ט, כ"ט).", ידם

 היוצאים העם לב את לחזק לאחר, אמנם לגבי כהן משוח מלחמה [שנתמנה
הפטורים, והוא אחראי מי יצא ומי יבוא  את המערכה מן ולהחזיר, למלחמה

(פ"ד מהלכות כלי המקדש הכ"א) וכן פסק הרמב"ם (ע"ב ע"ב) מבואר בגמ' ביומא  ,למלחמה]

 מתמנה בנו אין מלחמה וכלשון הרמב"ם "משוחשאין בנו מתמנה אחריו, 
 ואם נמשח למלחמה נמשח אם הכהנים כשאר הוא הרי אלא לעולם תחתיו

נמשח", וצריך ביאור מהו יסוד החילוק בין כהן משוח מלחמה  לא נמשח לא
ופירש בזה ה"חפץ חיים" הק', שבמלחמה צריכים את המנהל     לכהן גדול.

כנה גדולה שהמלחמה לא תצליח, ולכן אי המוכשר ביותר, שבלא זה יש ס
אפשר להעביר תפקיד זה בירושה, שאם יש אחר המוכשר יותר ממנו, אי 

והוסיף ה"חפץ חיים" ואמר, שבזמנינו כל רב בישראל    אפשר לוותר עליו.  
שהלא תפקיד הרב הוא גם ללחום ברשעים, ולכן אם הוא כמו "משוח מלחמה", 

מה כנגד הפושעים, יש לקהל זכות לדרוש רב היורש אינו מוכשר לנהל מלח
, וכמו משוח מלחמה שכיון שהוא אחר שיודע לנהל מלחמה כנגד הפושעים

  עוסק במלחמה אין בזה ירושה.

  אזהרה לגבאי צדקה לא ללחוץ

ופירש"י בשם המדרש "כפרת  .(כ"ט, ל"ו)"וחטאת על המזבח בכפרך עליו", 
מלאכת המשכן והמזבח". והיינו המזבח הוצרך, שמא התנדב איש דבר גזול ב

שהטעם שהמזבח הוצרך כפרה הוא משום שמא התנדבו למלאכת המשכן 
אמנם יש בקדמונים שפירשו הטעם שהוצרך המזבח כפרה,     דברים גזולים.

שמא היו כאלו שנדבו למלאכת המשכן שלא מרצון אלא מתוך בושה או פחד 
ובדומה      רך המזבח כפרה.שלא לחרוג מהציבור, וזהו סרך גזל, ועל זה הוצ

"ויתן על קרנות (ויקרא ח, ט"ו) לזה פירש בתרגום יונתן את הפסוק בפרשת צו 
, [לפי התרגום] המזבח סביב באצבעו ויחטא את המזבח", ופירש בתרגום יונתן שם

שמא נמצא בבני ישראל שלא היה בלבו להביא לעשייה שכיפר על המזבח "
  ."רצון, בשביל כן טהר אותו בדם הפרא ושמע קול כרוז ופחד והביא בל

, וכבר הזהירו על זה חז"ל וקראו על זה ומכאן אזהרה לגבאי צדקה לא ללחוץ
את המקרא "ופקדתי על כל לוחציו", ושמעתי על האדמו"ר מגור בעל "אמרי 
אמת" זצ"ל, שכאשר היה מבקש מאנשים לנדוב לצרכי צדקה או למוסדותיו, 

ם משום חשש סרך גזל, ובפרט שזה גם פוגם היה נזהר מאוד שלא ללוחצ
     .כשלומדים מכח כסף שבא שלא כהוגן –בקדושת התורה והתפילה 

וכן מו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל היה זהיר מאוד שלא לדחוק יותר 
שהלה מה אולי ש, והיה חושש מדאי כשהיה מבקש צדקה להחזקת הישיבה

, וכן גם היה נזהר שלא מה ליתן באמת כעת אין לומסרב ליתן לו זהו משום ש
  . דם ששאלה רשות מבעלהקו –שים אלא דבר מועט ממש לקחת מנ

  דברי מספד שנאמרו בהיכל כולל חזון איש בבני ברק חלקים מתוך 

  להסתלקות הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל בתוך ימי השבעה
 "ויבכו אותו בני ישראל", אולם במיתת אהרן(דברים ל"ד ח') במיתת משה רבינו נאמר "

"ויבכו את אהרן כל בית ישראל", וידוע מה שפירשו חז"ל (במדבר כ' כ"ט) הכהן נאמר 
(הובא ברש"י שם) שאף שבמיתת משה רבינו לא בכו כל ישראל ממש, אבל 

, בין איש לרעהו רודף שלום ונותן שלוםבמיתת אהרן בכו כל ישראל כיון שהיה 
ב זצ"ל, שבמיתתו בכו אותו וכך נוכל גם להמליץ על הנפטר הגדול הגאון רבי יעק

 כל בית ישראל כיון שהיה "אוהב שלום ורודף שלום" והפקיר את עצמו לכל אחד.
 וכל עצותיו היומוכן לעזור לכל איש ואישה בעצה ותושיה, עומד היה הוא 

  ופרחיה ממנה היו".מהתורה, ובגדר "כפתוריה 
זורע צדקות מצמיח "יו, לפעול בתפילותיו ישועה לרבים שהיו פונים אלהוא זכה 

מי שעוסק בצדקות זוכה להצמיח ישועות, וגם הוא שהיה עוסק  - ישועות" 
     זקוקים לישועה.הבצדקות ומסר עצמו למען הכלל, זכה להצמיח ישועות לרבים 

מאי דכתיב וממדבר מתנה וממתנה "(נדרים נ"ה ע"א) חז"ל ראינו אצלו קיום מאמר 
תורה ניתנה לו  -כל מדבר שהוא מופקר לכיון שעושה אדם את עצמו כ, נחליאל

שנאמר  וממדבר מתנה, וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל במתנה, שנאמר
". הוא הפקיר עצמו כמדבר לכל אחד ואחד, ולכן זכה שהתורה וממתנה נחליאל

שהתורה נמשכת אצלו  –ניתנה לו במתנה, ולא זו בלבד אלא זכה גם ל"נחליאל" 
            ממשיכים את דרכו.כנחלה אצל בניו אחריו ש

למרן הגרי"ז בא רב אחד ש היה ירא שמים וצדיק ומתמיד. זכורני שפעם ראיתי 
"אם הוא ת"ח אחד שהוא צדיק, ומרן זצ"ל השיב לו ודיבר בהתפעלות על זצ"ל, 

אני יודע דבר אחד, הוא מתמיד, אצלי הצדקות הכי גדולה אך י יודע, נצדיק אינ
וכל לומר על הגאון רבי יעקב זצ"ל, שעצם התמדתו היא ". וכך גם נהוא התמדה

   לבד צדקותו מלבד כל שאר מעשיו הטובים. 
הוא היה גדול בענווה "שהיא מידה טובה מכל המידות טובות" וכמו שכתב 
הרמב"ן באיגרתו. ידוע מה שאמר הגר"א שבעד כל הנאה שנהנה האדם בעולם 

ד הנאת הכבוד מנכים לאדם יותר ובע - הזה מנכים לו משכרו מחיי העולם הבא 
מכל ההנאות כיון שהיא הנאה רוחנית. ועל הגאון רבי יעקב זצ"ל נוכל לומר 
שהוא בא לעולם הבא נקי בפעולותיו בלא ניכוי מהנאת הכבוד כיון שהיה בורח 
מהכבוד, ומה גם שהוא סבל הרבה ייסורים, והייסורים לא רק מכפרים אלא הם 

עליו נוכל להמליץ מה     שלא נשאר בו רושם חטא. גם "ממרקים" את האדם עד
לא מצא הקב"ה שום תואר על על משה רבינו "משה עבדי מת".  שאמר הקב"ה

משה רבינו אלא רק "עבד ה'", וכפי הנראה זהו המעלה הגדולה ביותר שכל 
  עצמותו היה בעבדות והכנעה להקב"ה.

ה"חפץ חיים" ואמר,  והנה כאשר נפטר הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל, הספיד
שהדיינים של בית דין של מעלה הם הצדיקים של אותו הדור, שבמדרש מובא 

להוציא אותנו זכאים, ורק הם יכולים לדון אותנו ו הם מבינים את מצב הדוררק ש
צריך להיזהר  לאחר פטירת רבי ישראל סלנטר זצ"לשולכן אמר החפץ חיים 

לנטר משמש עכשיו כדיין בבית דין של מאוד מאוד במידות, כיון שהג"ר ישראל ס
ועכשיו לאחר פטירת הגאון הצדיק רבי   מעלה, והוא מקפיד מאוד על מידות. 

יחד עם שאר  יעקב אדלשטיין זצ"ל הרי ימנו אותו בשמים כדיין בבית של מעלה
היה הוא ש, ופירוד לבבות ולכן מעכשיו יש להיזהר במיוחד ממחלוקת, צדיקי הדור

לאותם והוא ידקדק מאוד על בעלי מחלוקת, ולכן  ממחלוקת איש שלום וברח
הוא ישיב שגם הוא עצמו היה מתכוון  בעלי המחלוקת בטענת "לשם שמים",
  לשם שמים אך מ"מ הוא ברח ממחלוקת.

במיוחד בימים אלו שנעשה מנהג והעיקר צריכים להתחזק בלימוד התורה, 
, ומי פילל בדורות פים בתורהבישיבות שקודם ימי הפורים נעשה "סוף זמן" ומתר

הקודמים שימי בין הזמנים שהתחילו ביסודם בשביל ימי הפסח, יתפשטו כל כך 
ויתחילו כבר מתחילת חודש אדר, וזכורני שהגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל 

היו לומדים בישיבה בכל יום עד ערב פסח, ולא היה  "ין'וואלוזישיבת "שבסיפר לי 
ומה נענה בדורנו שבעוה"ר לא זו בלבד שיש ימי בין , מי הפסח"בין הזמנים" סביב י

    הזמנים, אלא כבר מתחילת חודש אדר נעשה "סוף הזמן".
ובאמת אדרבה, בימים אלו שקודם פורים, יש להתחזק באופן מיוחד בלימוד 

שכאשר ישראל רפים ידיהם מן התורה אז כח עמלק מתגבר בעולם וכמו התורה, 
על הפסוק ויבוא עמלק וילחם עם ישראל שמעוני בשלח רס"א)  (ילקוטשאמרו חז"ל 

, וא"כ חלק מחובותינו שע"י שרפו ידיהם מן התורה בא עמלק(שמות י"ז ח') ברפידים 
 ועל ידי זה נזכה בלימוד התורה,  להרבות ולהתחזקבימים אלו במחיית עמלק הוא 

 של עמלק.ומחייתו למפלתו 
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  רבינו מתוך ספר "הליכות והנהגות פורים" אשר יצא לאור בימים אלו מתוך ליקוט מכתבי חלקי עתק הפורים קיצור הלכות 

רבי מרדכי גולדיש שליט"אהרה"ג הספר מחבר לתודותינו , "פורים"הליכות והנהגות  ספרנתבארו בהרחבה בוהביאורים ורות מקת קיצור הדינים ללא ביאורים ומקורות, האבמסגרת זו הבאנו רק 

  פרוז ומוקף בן יומו

  נאנס ולא חזר לכרך

יר והוא שם בכניסת ליל י"ד, אם דעתו לחזור לכרך קודם א. בן ירושלים שהלך לע

האיר המזרח, אינו נעשה פרוז. ואפי' נתעכב בעיר שלא לדעתו, פטור מקריאת י"ד 

לילה ויום, וקורא בט"ו בברכה, ואף אם עדיין שוהה בעיר. מיהו לכתחילה יש לו 

  להיות בכרך ביום ט"ו, לקרוא עם בני הכרך.

  את העיר קודם אור היוםנמלך ויצא 

ב. היתה דעתו בכניסת ליל י"ד להתעכב בעיר עד האיר המזרח, נעשה פרוז וקורא 

עמהם. ואם מאיזה סיבה נמלך ולא נתקיימה מחשבתו, ויצא מן העיר קודם האיר 

  המזרח, אינו נעשה פרוז בן יומו.

  יצא מהכרך אחר כניסת י"ד

לחזור לכרך קודם האיר המזרח דט"ו,  ג. יצא מן הכרך אחר כניסת ליל י"ד, ודעתו

אינו צריך לקרוא עם בני העיר אף שבהאיר המזרח די"ד נמצא בעיר. ומ"מ נכון 

  להחמיר לקרות עמהם.

  יצא מהכרך קודם כניסת ט"ו

ד. ראוי שבן ירושלים לא יעזוב את הכרך מתחילת ליל ט"ו עד אחר העיר המזרח 

ום. מיהו אם מוכרח לעזוב, אכתי חייב דט"ו, ויש לו לקרוא עם בני הכרך לילה וי

  כבן כרך וקורא בט"ו בברכה, ואפי' נמצא בעיר.  

  חזר לביתו לכרך קודם כניסת ט"ו

ה. בן ירושלים שקרא בי"ד כפרוז, וחזר לכרך קודם כניסת ליל ט"ו, נתחייב גם 

בט"ו, מיהו אין לו לקרות בתורת ודאי בברכה. וכן לא ישמש בעל קורא להוציא את 

  י הכרך.בנ

  נמלך וחזר לביתו קודם האיר היום

ו. בן ירושלים שקרא בי"ד כפרוז, ובליל ט"ו דעתו לשהות בעיר עד אחר האיר 

המזרח דט"ו, נפטר מקריאה בט"ו. ואם נמלך וחזר לכרך קודם האיר המזרח, ראוי 

לקרוא בכרך בלא ברכה. [ובן ישיבה הלומד בעיר ובית הוריו בירושלים, לא נתבאר 

ינו כבן כרך או כבן עיר, ומספק נראה דיקרא המגילה דט"ו שחרית בלא ברכה, אי ד

  שחיובה מדברי קבלה].   

  דעתו לחזור קודם ליל ט"ו

. בן עיר שבא לכרך קודם כניסת ליל י"ד, ודעתו לשהות בירושלים בשני הימים, הוי ז

מוקף בן יומו, וקורא עם בני הכרך בט"ו בלבד. ואם דעתו להתעכב בכרך עד שיאיר 

  המזרח די"ד, ואח"כ יחזור לעירו, קורא בשני הימים בלא ברכה.

  אחר שהאיר יום י"ד  נמלך וחזר

. היתה דעתו בכניסת ליל י"ד לשהות בכרך בשני הימים, ונמלך וחזר לעיר אחר ח

שהאיר המזרח ביום י"ד, חובה עליו לחזור לכרך קודם כניסת ליל ט"ו, כדי שיתחייב 

  לקרוא בט"ו בברכה. אמנם אם לא יוכל לחזור, קורא בב' הימים בלא ברכה.

  התחייב שוב בט"ו

ר שקרא המגילה במקומו בי"ד לילה ויום כדין, וקודם לכניסת ליל ט"ו . בן עיט

  הגיע לירושלים, חוזר וקורא בט"ו בלא ברכה. 

  הגיע לכרך אחר כניסת ליל ט"ו

. אם הבן עיר הגיע לכרך אחר כניסת ליל ט"ו, נראה דפטור מקריאה דט"ו, ומ"מ י

  אם מחמיר לשמוע הקריאה דט"ו שחרית, תע"ב. 

  מקרא מגילה

. ראוי לנהוג בכבוד המגילה כדין כתבי הקודש, ושלא לנגוע בקלף בידיו בלא א

מטפחת. ויטול ידיו קודם הקריאה, או כשנוטל ידיו בכלי לתפילה יכוין להכשיר ידיו 

ח דעתו משמירתם, ותו אין לחשוש. כמו כן יש לו להקפיד לנגוע במגילה ולא יסי

  לנגוע רק כשלבוש דרך כבוד, בטלית או בחליפה.      

  עמידה בברכות

. ראוי לשומעים לעמוד בשעה שהש"ץ מברך הברכות, מיהו אדם חלש שקשה לו ב

  לעמוד, יכול לכתחילה ליישב, ואינו חושש. 

  דקדוק הקריאה

ריאת המגילה במבטא כמסורת אבותיו, אך שפיר יוצא . לכתחילה ראוי שישמע קג

במבטא אחר. ואף בשמע הקריאה שלא בדקדוק באותיותיה, או בנגינת הטעמים, 

  שפיר יוצא ידי חובתו, כל זמן שאין בטעות משום שינוי במשמעות. 

  קריאת עשרת בני המן

. הש"ץ הקורא את המגילה, לכתחילה צריך להזהר בקריאת עשרת בני המן, לקרוא ד

  את תיבות 'ואת' כסדרן ולא משורה אחרת, דאם לא כן הוי כקראה על פה.  

  השלמת הקריאה בקריאה של עצמו

. ראוי להזהר לשמוע כל תיבה מקריאת הבעל קורא, ולא לסמוך על השלמת ה

הקריאה התיבות החסרות מקריאה לעצמו, ואפי' מתוך מגילה כשרה. דעיקר מצות 

יוצאים רק בפרסום הנס לציבור. ויש שאומרים דגם בקורא לעצמו בפני רבים, אף 

  שאינם שומעים ויוצאין בקריאתו, שפיר חשיב כקריאה בציבור. 

  להשמיע לאזנו

. הקורא לעצמו בפני רבים, מחשש שיפנה לבבו משמוע תיבה אחת, או שמא ו

לקרוא לעצמו בקול שישמיע  כשמכים את המן לא ישמע קריאת הבעל קורא, יש לו

  לאזנו. 

  פשיטת המגילה כאגרת

. יחיד הקורא לעצמו כשהוא בציבור, נאה להחמיר לפשוט המגילה כאגרת כדרך ז

  שעושה הבעל קורא. 

  שתיה קודם המגילה

. הרגיל לשתות קודם תפילת שחרית, יכול לשתות גם ביום הפורים, אף דהוא קודם ח

  מנהג להמשיך הצום עד אחר הקריאה.לקריאת המגילה. מיהו בלילה ה

  ערבות לנשים

  . איש שיצא ידי חובתו במקרא מגילה, יכול לחזור לקרוא להוציא הנשים. ט

  הברכות בקריאה לנשים

גילה לנשים, ראוי שתברכנה הנשים בעצמן. והמנהג שמברכות 'לשמוע . בקריאת מי

מקרא מגילה', ולנוהגים כדעת הגר"א, יש לה לברך 'על מקרא מגילה'. ואם אינן 

  יודעות לברך, יברך להן הבעל קורא, בנוסח 'על מקרא מגילה'. 

  קטן

היו  . מסתבר שקטן שיכול לכוין לשמוע כל המגילה, חייב בכך, שאף הקטניםיא

בכלל הגזירה, להשמיד להרוג ולאבד. ולדעת הגר"א, חייבים הקטנים מעצם תקנת 

  מרדכי ואסתר.

  משלוח מנות

  קודם לברכת שהחיינו

משלוח מנות. אעפ"כ אין  . ברכת שהחיינו של קריאת המגילה, עולה גם למצוותא

צריך לדקדק שלא לשלוח מנות קודם ששומע הברכה, דמכיון שעוסק במצוה גם אחר 

  הקריאה, המצוה נמשכת, ושפיר עולה הברכה גם על ששלח קודם.

  אכילה קודם קיום המצוה

. נכון שלא לאכול קודם שיקיים מצות משלוח מנות, ומ"מ מיד משמסר המנות ב

עוד קודם שהגיעו לידי המקבל, שרי לאכול. ואף למחמירים לשליח גדול בשנים, 

דבדברי קבלה אין לסמוך על החזקה דשליח עושה שליחותו, מ"מ באופן שהשליח 

מחוייב לשליחות מן הדין, כגון שהוא שליח בשכר, או שציוה לבנו או לתלמידו 

  שמצווים לשמוע בקולו, יכול לסמוך דיעשה שליחותו ומותר לאכול.

  צוה ע"י אחרקיום המ

ר עבורו, כשהנותן חֵ . מעיקר הדין יוצא אדם מצות משלוח מנות, במנות ששולח אַ ג

מתכוון לזכות המצוה בשבילו. [וכ"ש המזמין דרך חנות, אע"פ שלא קדם וזכה 

  במנות].

  בעל עבור אשתו

. ולכן, אם הבעל שולח מנות עבור אשתו שפיר יוצאת ידי חובתה מעיקר הדין, אף ד

בממון שלה. ויודיע לאשתו ששולח, וכן למקבלת המנות יודיעו שהמשלוח דלא הוי 

מהאשה. ומ"מ ראוי לדקדק שתזכה במנות ששולח עבורה, ובזה יוצאת המצוה בלא 

ספק. [ותזכה במנות שיהיו שלה לגמרי, להשתמש בהן לצרכה או לשלחן לאחרים כפי 

  רצונה, כדי שתחשב כנותנת משלה].

  שותפות

יוצאין משלוח מנות בשותפות עם אחר, וראוי להחמיר במצוה יש לפקפק אם  .ה

שיסודה מדברי קבלה. וע"כ יש להקפיד שהאשה תשלח מנות בשם עצמה, שלא 

  במשותף עם בעלה. 

  קטן

וישלח הקטן עצמו ולא ישלחו אחרים עבורו,  מנות, במצות משלוח . מחנכין קטןו

  דזהו חינוכו.

  שליחות

"י שליח [ואין צריך בזה לדיני שליחות], אך אין זה . לכתחילה יש לשלוח המנות עז

לעיכובא. וראוי שלפחות בשליחות אחת ישמע מהשליח שעשה שליחותו, או יתן לו 

  שכר השליחות. [ונראה דמכאן מקור המנהג שהמקבל נותן דבר מה לשליח].

  מנות חשובות

  . ראוי לצאת מצות משלוח מנות בשתי מנות חשובות.ח

  ולמקבל מנה חשובה לנותן

. יש לתת מנות מכובדות וחשובות כפי ערך הנותן והמקבל. ולתלמיד חכם אין ראוי ט

  .  לתת מתנה פחותה, מפני כבוד התורה

להחמיר שלא לשלוח מיני מאכל קטנים פחותים, שכל אחד בפני עצמו אינו  . ראויי

   יבות.מנה חשובה, ורק בצירופם יחד יש חש

 נלב"ע ט"ז אדר, ם לע"נ מרת יפה בת הר"ר שאול ע"הנתר

 



  ממין אחד שתי מנות

. השולח שתי מנות בשר בטעמים חלוקים אף דהוו ממין אחד, כגון ירך וכבד יא

  וכיוצא בזה, יצא ידי חובתו.

  מנות בהכשר שאינו מקובל

. השולח מנות לרעהו בהכשר שאינו מקובל עליו, יוצא ידי חובתו אם המקבל אינו יב

  מקפיד ליתן מהכשר זה לאחרים המצויים אצלו בפורים.  

  אי קרוביו בכלל -רעהו 

ו ואחותו, . נראה דאין קרוביו של אדם הקרובים אליו ביותר, כגון: אביו ואמו, אחייג

  בכלל 'רעהו', ואין לצאת בהם מצות משלוח מנות. (אפי אינם סמוכים על שלחנו) בנו או בתו 

  בן עיר לבן כרך

. יש לשלוח המנות למי שאוכל הסעודה ביום הפורים כמוהו, בן עיר לא ישלח לבן יד

  כרך ולהיפך, וכן הוא לענין מקומות המסופקים. 

  ידיעת המקבל

. יש להקפיד שידע המקבל על המשלוח מנות שקיבל וישמח מהן ביום הפורים טו

עצמו. ומ"מ נראה דביודעין מהן אשתו או שאר בני הבית סגי. וראיתי שמרן הגרי"ז 

   לו. ששלחו את המנות לראות אף הקפיד

  זכיה במנות

כל אצל . אין חיוב למקבל לזכות במשלוח מנות, ומספיק שמזומנים הן לפניו. ובאוטז

  חברו, שפיר מקיים בו בעל הסעודה מצות משלוח מנות.

מצוה מן המובחר להקדים לשלוח מנות לרעהו, ולא רק לגמול ולהשיב תמורת  .יז

  המנות שקיבל.

  מתנות לאביונים

  הגדרת אביון

מצבו קשה מהעני, שאין לו לצרכים ההכרחיים של בני ביתו, ומוכרח  -א. 'אביון' 

יש  -להתבייש לפשוט יד ולחזר על הפתחים להביא טרף לביתו. לעומתו, ל'עני' 

ההכרחיים, ומתבייש ללכת בעצמו לחזר על הפתחים, וקופת הציבור ממציאה  לצרכיו

לו שאר צרכיו. [ובכלל זה, אף מי שנחשב עני לענין מעשר עני, שאין לו הכנסה 

קבועה למשך שנה, או שסמוך על שלחן אחרים, אינו חשיב 'אביון']. לכתחילה ידקדק 

  לתת המתנות לאביון השרוי במצב זה.

  פושט יד

בזמננו שאין מצוי שהפושט יד בעצמו בבתי כנסיות וכדו', שלא יהיה לו לצרכיו ב. ו

ההכרחיים, למאכל בני ביתו, נראה שכל מי שמעולם לא היה מתבזה לבקש מעות 

מאחרים, וכ"ש לפשוט יד, וזקוק עד כדי כך למעות כדי לחתן ילדיו וכדו', עד שכלו 

ם ולפשוט ידו, הרי זה אביון מהודר כל הקצין, ומוכרח לנדוד ולהתבזות לבקש מאחרי

[ויש לצדד, שגם אם הנצרך עצמו אינו מחזר על הפתחים, רק אחרים מחזרים לכל דבר. 

ופשוט דיש בשבילו, ומ"מ מסכים הוא להתבזות שיזכירו שמו שאוספים עבורו, אף הוא בכלל]. 

  להקדים לתת למי שחסרים לו הצרכים היותר הכרחיים. 

  מתנה חשובה

מתנות לאביונים לתת 'מתנה' לאביון, כמו שכתוב 'ומתנות לאביונים', ואין  ג. מצות

   די בנתינה בעלמא, אלא צריך לתת מתנה חשובה בעיני האביון, ששמח בה.

  כחשיבות המקבל

 חשוב שיעור שזה שקלים, עשרה לתת די, אחד מכל לבקש ידו הפושט ד. לאביון

 מוכן שאינו לעני כשנותן אבל ות השנה.ימ בכל סכום כזה לו לתת רגילים שאין אצלו,

 לו שיתנו שמצפה מאנשים פרטי לבקש באופן ניגש ורק אחד, מכל לבקש להתבזות

 כזה, מוכן הוא סכום לו, שעבור שיתנו שמצפה הסכום כפי לתת צריך, הגון סכום

     .אצלו חשובה בשיעור זה המתנה דרק ולבקש. להתבזות

  כחשיבות הנותן

יון שמענין המצוה לשמח האביון במתנה זו, יש לתת סכום חשוב ה. ונראה עוד, דכ

  כפי מעמדו של הנותן, שיהא העני שמח ושבע רצון מהמתנה שקיבל. [ויתנו שתי

מתנות שערכן לא פחות מדלהלן: בחור שתי מתנות של עשרה שקלים, אברך שתי 

  מתנות של עשרים וחמשה שקלים, ובעה"ב שתי מתנות של חמישים שקלים].

  יקש

 שיקעד שקיעה"ח יוכל לפדות ה וליד השיקלאביון, אם משעה שבא  שיקנותן ו. ה

   י חובתו.ויוצא יד ,בעין מעותכ הויאו לקנות בו מצרכי מזון, (בבנק או אצל שאר בנ"א) 

  קודם לברכת שהחיינו

ז. אין להימנע מלתת מתנות לאביונים קודם לברכת שהחיינו בקריאת המגילה, ושפיר 

  תינה זו לשם מצוה.יכווין בנ

  ידיעת הנותן והמקבל

  ח. יכול לתת המתנות דרך גבאי צדקה, ואין צריכים הנותן והמקבל לדעת זה מזה.

  שליחות

ט. יכול ליתן המתנות ע"י שליח, מ"מ אם מתכבד בכך, הידור מצוה לתת בעצמו 

  לאביון הפושט יד, ולעני שאינו פושט יד עדיף ע"י שליח.

  בעל עבור אשתו

ל מחלק מתנות לאביונים עבור אשתו, ושפיר יוצאת ידי חובתה מעיקר הדין, י. בע

אף דלא הוי בממון שלה. ומ"מ ראוי לדקדק שתזכה במתנות שמחלק עבורה, ובזה 

 המעות לאשתו, ואחר מאחר שיזכה לבקש יוצאת המצוה בלא ספק. ויכול הבעל

את  לעניים להקנות שתכוון לאשתו [ויודיע אותם לגבאי הצדקה יתן במעות, שזכתה

  ].הגבאי, לקיים מצות מתנות לאביונים אצל שזכתה ומונחים המעות

  זכיה ע"י אחר

יא. עיקר המצוה שיהא לאביון לצורך פורים, ומ"מ אפשר לקיים המצוה בזכיה ע"י 

אחר אף שהמתנה לא תגיע לידי האביון בפורים, ובתנאי שיודיע לו הנותן סכום 

  עצמו. הכסף שזיכה עבורו, בפורים

  אבדו המעות 

יב. אבדו המעות אחר שהגיעו לידי הגבאי צדקה וזכה בהם לאביון, רק אם כבר 

  הודיע הגבאי לאביון סכום המעות המונחים אצלו, יצאו ידי המצוה. 

  נתינה אחת לכמה עניים

יג. יכול לתת לאחד האביונים מתנה גדולה שיחלק ביניהם, ואין צריך לתת לכל אביון 

  בנפרד.

  עיר לבן כרךבן 

יד. בן עיר שרוצה לתת מתנותיו לבן כרך [כגון שבמקומו אין מצויים אביונים, ורוצה 

לשלוח המתנות לבני ירושלים עיה"ק, דבלאו הכי י"א שאין בן עיר יוצא בנותן לבן 

כרך], יזכה המתנות ביום י"ד לגבאי צדקה שבכרך, והוא יזכה לאביונים מסוימים 

  ום, ויתן הגבאי המתנות לאותם האביונים, ביום ט"ו. פלוני ופלוני באותו הי

  מצוהסגולת ה

 להם ואין בפורים, אצלם המבקרים מאוד שרבים עשירים, מכמה . שמעתיטו

 וראוי להם לדעת, כי אחר. למקום נוסעים או דלת ביתם נועלים ולכן, מנוחה.

 התורה, קבלת זמן שיום הפורים והצלחה. ברכה, נחת שפע הם בידיים מאבדים

 אנו שאין רק, הצלחהו שפע לקבל למעלה רצון והוא עת, וקיבלו' 'קיימו כ"כמש

ומצות , לזה זה אהבה בינינו להרבות מנות מצות משלוח ולכך תיקנו לקבל, ראויים

 כנגד מדה אתנו נוהגים ובזכות מצוות אלו, ואביון. דל לשמח לאביונים, מתנות

 מיוחדת ברכה מקבל ראוי, מי שאינו ואף, עמנו מדקדק ה"שאין הקב מדה,

  .הפורים יום מסגולת

יום הפוריםושת יום הפורים וניצול הזמן בבמעלת קד
ידוע מה שכתב הגר"א והנה יום הפורים הוא יום קדוש וזמן מסוגל מאוד, "

שה"חציו לכם" של יום כיפור מתקיים בשמחת פורים, שיום כיפור ופורים הוא 
מקבל על עצמו תשובה ביום פורים עד שמי ש ,קבלה היא בידינוו. יו"ט אחד ממש

מה כל יכול לדרוש בתפילה מהקב"ה  ,שיעיד עליו הקב"ה ששינה פנימיותו
יום העיקר צריך להיזהר שלא לבזבז את ו    .לתפילתו נהיעשרוצה, והקב"ה 

ביום זה למה ולא לשכוח שקדוש היום לאדוננו, ואפשר לזכות בהבלים, פורים ה
כיון , שזי"עחידושי הרי"ם "בעל ה הגה"קכבר אמר ושאי אפשר לזכות כל השנה. 

את מבלבל ממש בכל העניינים, על כן היצר הרע נפלאות שביום זה אפשר לפעול 
ד במצוות ובמשתה ושמחה עד דלא ידע ולא יהיה לו שיהיה עסוק וטרוכל אחד 

המבין את סגולת היום ידע לנצל את זמנו כראוי ולהתפלל ורגע להתבוננות, 
מה שאי אפשר להשיג כל השנה, והחכם עיניו ולשוב בתשובה, ואז בוודאי ישיג 

        בראשו וימצא זמן לחזור בתשובה ולהתפלל ולקיים מצוות היום כראוי.

"והימים האלה נזכרים מה שנאמר במגילה פירש זי"ע מבעלז וכ"ק האדמו"ר 
שלא די במה שזוכרים אותם בכל שנה אלא הם גם נעשים ה, וונעשים" בלשון הו

   אפשר לפעול נפלאות בכל שנה בימים אלו.לכן ו בכל שנה בהווהומתחדשים 
יינו וה אריז"ל שיום הכיפורים הוא כפורים,ידועים דברי הזוה"ק והקדוש הו

ש ויום הכיפורים אינו אלא דומה לו אבל אינו ממ שפורים הוא המדריגה העליונה,
בפורים האדם מוכיח מהו נקודת שוהביאור בזה  ,בדרגה העליונה של פורים

הפנימיות שלו, שכאשר האדם משתכר ונכנס יין יצא סוד אז ניכר עפ"י התנהגותו 
בודת ה' או שאינו אלא שקרן שעבתוך ליבו ונפשו ודיבורו אם הוא צדיק באמת 

ובזה גדלה מעלת יום הפורים מיום כיפור, אצלו אינה אלא מן השפה ולחוץ, 
ו אנהוא צדיק באמת שהרי אז  עדיין לא מוכח על האדם אםביום כיפור  שהלא

  .יראה ומפחד הדיןעובדים את ה' מ

  

  

  

  

  שמ"דתעלתה נשמתו השמימה שושן פורים  רבי מרדכי בן הרה"צ רבי יהודה אריה לייבוש זצ"ל, האדמו"ר מבוטשאן, הרה"צ לע"ננתרם 

  בת האדמו"ר הרה"צ רבי יעקב מוסקוביץ זצ"ל משאץרעייתו הרבנית הצדקנית מרת מרים יהודית לע"נ ו
  

  לרגל שמחת נישואיו השבוע בשעטו"מ הרב זאב דרוק שליט"אהחתן המופלג ידידינו עוז לברכת מזל טוב 

   ון הגדול רבי ישראל מאיר דרוק שליט"אהגאוברכת הדיוט נשגר קמיה אביו 
     שליט"אחביבו בנו  בנישואילרגל השמחה השרויה במעונו  ,""תפארת ישראלושאר מוסדות שע"י  ראשון לציוןראש הישיבה הגדולה 

  .ר"כימן ם לטובה אות ליבלאבכל מילי דמיטב, ימלא ה' כל מש מקור הברכות יברכם בשפע

 


