
להעלות נר תמיד
הם היו קבוצת אנשים שנחבשו בבית אסורים הידוע לשמצה 
בכל אותו המחוז, הושיבו אותם בבור צר וחשוך, אף מים ומזון 
מנעו מהם. וכדרכם של אסירי מלכות, רק עינויי גוף ונפש היו 
מנת חלקם דבר יום ביומו. כך מצאו את עצמם חולקים יחדיו 
החושך  בתוך  משותף  ביש  מצב  גם  כמו  ומצחינה,  צרה  פינה 
חסד  עמם  עושים  היו  יום  כשמידי  מנשוא,  הקשים  והאפלה 
ומורידים להם מעט אוכל, מנה כדי קיום, דרך חלון צר שהיה 

מצוי בדופן הקיר. 
כשיעור  בקושי  בהם  היה  שלא  למרות  יהודים,  של  וכדרכם 
זימון, היו בהם מכל הסוגים, חכמים יותר וחכמים פחות. וכך 
מצאו את עצמם בחלוקת עבודה די קבועה, כשהאחד מהם בטלן 
ואינו  יודע להסתדר אף עם עצמו, מגשש היה באפלה  שאינו 
מצליח למצוא את מנת האוכל שהוגשה לו, כך גם אחר שהשיגה 
בכל רגע היה מפיל מידיו את הכפית והמזלג, ובכל עת שהיה 
מכופף עצמו להרימם, היה מפיל כבדרך אגב עוד ועוד ממנתו 
הדלה, כה קשה היה לו החושך עד שבקושי הצליח לשמר את 
הדרך בין הצלחת לפיו. וגם מה שהצליח להשיג ביגע ויזע, היה 
נאבד ממנו חיש מהר, כך מידי יום ביומו היה נאלץ להשביע 
ולהשקיט את רעבונו במעט מן המעט שנשאר לבסוף בידו, וגם 

זה אחר מאמצים עילאיים.  
ואחד החכמים שהיה עמו, איש חסד גדול, שלא היה מסוגל 
לעמוד מנגד בראותו את צרת אחיו המתייסר, היה מסייע בידו 
פעם אחר פעם, בסבלנות אין קץ היה אוחז בידו ומנסה לעזור 
לנסות  היה  מבקש  המקום,  קירות  את  עמו  יחד  ממשש  לו, 
להרגיל אותו אל החושך ולהתאימו למצב שנכפה עליהם, כל 
רצונו וכל עתותיו לא היו אלא להדריכו ולכוונו, להקל מעליו 
ומתמודד  המצב  כל אחד משלים עם  כך  ככל האפשר.  המצב 
עמו בדרכו שלו, ורק אחד יושב לו בצד כביכול דבר לא מעניין 
מעונין  שאינו  היה  נדמה  נשמע,  ולא  נראה  לא  מעולם  אותו, 

לסייע לאותו קשה יום להתמודד עם החושך ולהתרגל אליו.


ויהי היום, והם פונים אליו בספק שאלה ספק תביעה, תמיהה 
יתכן  היאך  לדעת  היו  מבקשים  ובקולם,  בפיהם  היתה  רבתי 
אפשר  איך  הזולת,  מן  כך  עין  להעלים  אפשר  כיצד  הדבר, 
להפקיר כך אנשים המצויים בצרה, הרי כולנו נמצאים באותה 
ומביט איך פעם אחר פעם אנו משתדלים  חשכה, אתה רואה 
היאך  חלש,  אותו  של  סבלו  את  במעט  ולו  להקל  כוחנו  בכל 
ואתה  שנוצרה,  למציאות  להתאימו  בעבורו  אנו  מתאמצים 

מצידך לא נוקף אצבע, וכיצד תעמוד על דם רעך?
בחושך  כולנו  מצויים  הנה  והתבוננו,  ראו  להם:  עונה  והלה 
בעדו,  חודרת  אינה  אור  קרן  אף  אשר  חשוך  בבור  ואפלה, 
נכון שאתם משקיעים מאמצים עילאיים מידי יום ביומו ללמד 
הנצרכים  לכל  לסייע  מצב,  אותו  עם  ההתמודדות  דרך  את 
כיצד  בחושך,  ישנים  והיאך  בחושך  אוכלים  היאך  ולהסבירם, 
קמים בו וכיצד יושבים בו, כך יום אחר יום כשההתקדמות כה 
מועטה והחושך הולך ומעצים, וככל שרבה העבודה כך מעמיק 
לו החושך, הנה ראו היכן הוא אותו בטלן וכיצד דבר לא השתנה 
אצלו, בכל עת ובכל רגע זקוק הוא לחסדי האחר, עד שנראה כי 

כל המאמצים המושקעים בו בדרכם אל השווא והתוהו.
מבקשים  שאתם  העת  אותה  בכל  לעומתכם,  ה’בטלן’  ואני 
להסתגל אל החושך, בכל אותו הזמן שאתם מבקשים בקול רעש 
גדול להסתדר עמו, לסייע ביד כל אותם שהחושך נכפה עליהם, 
אני  עמו,  להתמודד  הניסיון  את  האפשר  ככל  מעליהם  להקל 
יושב וחופר אט אט בקיר, מפורר שכבה אחר שכבה של חושך 
נופלים  כשבדרך  האטימות,  ממעטה  ועוד  עוד  מפרק  ואפלה, 
להם אגב גם גושי רוע ורשעות, עד שאזכה לבסוף ויגדל אותו 
החור, כשיחדרו בעדו קרני אור השמש הזורחת מבחוץ, ויכנס 
ובאותה  החושך,  מן  הרבה  הדוחה  האור  מן  מעט  אותו  דרכו 
שעה כולכם לא תצטרכו דבר, גם אותו שמתקשה לכלכל את 
עצמו בעת הזאת, אותו שבקושי מצליח לעשות את המינימום 
הנדרש ממנו, יוכל סוף סוף לעשות את המוטל עליו ולקיים את 
עצמו, וגם אותו שרוב יומו תפוס בשביל לעזור ולסייע בעדו, 
יוכל סוף סוף לעשות בעבור עצמו, להתפנות לקידומו האישי, 

ודבר לא יחסר.


אל  כאן  יש  רמז   – למאור’  כתית  זך  זית  שמן  אליך  ‘ויקחו 

התורה שנמשלה לשמן מה השמן מאיר לעולם כולו כך התורה 
גם אל מהות השמן עצמו,  כאן  יש  ורמז  לכל העולם.  מאירה 
היאך הוא מופק מן הפרי וכיצד הוא בא לכלל ייעודו. כי אותו 
כלל  בקלות  בא  אינו  לאורו,  נאותים  הכל  אשר  זך  זית  שמן 
וכלל, הוא אינו ניתן להשגה לכל דורש ומבקש, בשביל להוציא 
השמן  את  ממנו  להפיק  בשביל  ועיקרו,  תכולתו  את  העץ  מן 
המזוכך והמאיר האצור בתוכו, את אותה נקיות וזכות המצויה 
בו, יש להכיר מתחילה בכך כי קיים צורך בתהליך ארוך מייגע 
את  להשיר  בשביל  האילן  את  לנענע  יש  תחילה  מפרך,  ואף 
פירותיו, ואותם פירות איכות המתעתדים להפיק מעצמם את 
והטוהר המצויים בקרבם, אף נחבטים מעט  האור, את הזכות 
חובטים  הבד  בית  אל  בדרך  גם  כך  הארץ,  על  העת  באותה 
ומכים בהם עוד ועוד, אף בגת עצמה מקיפים אותם בחבלים, 
מעמיסים עליהם אבנים, טוחנים אותם הלוך ושוב, והכל בכדי 

שיתנו לבסוף את שמנם הייחודי והאיכותי.
כך היא דרכה של אומה זו לאורך כל הדורות, כשדווקא מתוך 
יסורי הגוף והנפש נגאלו אבותינו ממצרים, דוקא מתוך אותה 
הרדיפה ואותו שעבוד רע ומרושע, זיככו עצמם להיות ראויים 
לקבלת התורה, כך גם הכשירו עצמם לבניית המשכן בעבורם, 
משכן הקבע לארון ולעדות שבתוכו, אשר במרכזו גם האירה 
כך  ורק  כך  כי  שבדבר,  המשמעות  כל  עם  הטהורה  המנורה 
היא הדרך אצל עם סגולה, אצל מקבלי התורה שומריה עמליה 

והוגיה. 
וכך הוא גם דרכו של כל יחיד ויחיד, כי בשביל להפיק ממנו 
את אותו אור אמת, הוא חייב להפריש את עצמו מכל הסובב 
וההתעלמות  השקר  ולדרך  לו  לבוז  ואף  למכביר,  המפריע 
אותה הוא מייצג, להתעלם מכל העומדים למולו ומבקשים את 
רעתו על כל צעד ושעל, אותם מפתים ומפריעים, פוערי פיות 
בתוויות  המזויפים  השמנים  מוכרי  לשון,  חרצובות  ומשולחי 
כל  מול  אל  איתן  לעמוד  הוא  חייב  ומשונות,  שונות  ‘הכשר’ 
אותם ‘מבינים’ וקובעי ‘דעה’ אשר איוו להם קרן זוית ושפכי 
הדואגים  המיתממים  רעיהם  עם  הם  קבע,  של  כמשכן  ביבים 
את  ומשלחים  הצאן,  צעירי  של  ולעתידם  לחינוכם  כביכול 
פרוסה  מצודתם  אשר  ‘רשתות’  בשאר  או  בכתובים,  הגיגיהם 

בהם.


וזו היא דרכו של בן תורה אמיתי, אשר יכולה להישמע לעברו 
הזלזול  גם  כביכול,  כלום  עושה  אינו  כי  בורים  של  ביקורת 
לפעמים הבא לו משולי המחנה המתרחבים, על כך שאינו מוכן 
להרים ראשו מארבע אמות של הלכה, לא להטות שכם ולו רק 
במעשי עזרה וחסד, או שאר מסגרות שונות ומשונות של קירוב 
רחוקים וריחוק קרובים, אך כל זה אינו מתקבל אלא אצל אותו 
שמן שמעורבים בו גם הרבה מן הגפת והשמרים, אצל אותם 
לחבר  ניתן  כי  הסבורים  הקודש,  אצל  חולין  לערב  המבקשים 
יחדיו את מרירות הזית עם מתיקות השמן, תמימים ומיתממים 
שום  יקבל  לא  והאמיתי  הזך  השמן  כי  להבין  השכילו  שלא 
תערובת, כי כל חיקוי שיכפו עליו ישקע אל תחתית ומצולות 
והוא לעולם יעלה ויצוף, כי שמן זית מהותו בזך ובכתית, נקי 
דרך,  ועיוותי  מידות  שחיתות  מכל  זך  אישיות,  פניות  מכל 

ופעמים גם כתית חבוט ומוכה עד כלות הכוחות. 
לא כן אצל אותו שזכה להשכיל ולהבין ואף לקיים, להפנים 
ובלבול,  קלקול  בעתות  ורדיפה,  בזמני שמד  ומקדם  כמאז  כי 
שעה שזדים מבקשים לשנות ולענות, גוברת הסייעתא דשמיא 
לזדים להתקרב אליו,  ואינם מניחים  ה’  לאוחזים בארון ברית 
הכתישה,  כבדות  מתוך  אלא  באה  אינה  המעולה  התוצרת  כי 
וההצלחה הפריחה והשגשוג באים דוקא מתוך צר ומצוק, דוקא 
שמבקשים  העת  ובאותה  ומזימה,  רעה  עלינו  שחורשים  בזמן 
לעזור לנו ולמצוא לנו ‘פתרונות’ להסתדר באותו חושך אפלה. 
מלבד  אחר  דבר  שום  לאדם  לו  שאין  לדעת  הוא  והעיקר 
מרוחות  המגינות  ההתבדלות  ביריעות  מוקף  באוהל,  הישיבה 
ברום  ולהכיר  תורה  של  באוהלה  עצמו  להמית  התקופה,  זעם 
מעלתו כנזר הבריאה ותפארתה, ששום גורם ושום כח פנימי 
או חיצוני לא יוכל לנתקו, להבין את תפקידנו לעת הזאת בה 
נחשפים מזימות שונאנו מידי יום ביומו, ולהשכיל להבהיר לכל 
אותם המנסים לקבוע ולקבע את גורלנו, כי גורלנו כבר נקבע 
בידי יוצר הכל מזה אלפי שנים, כי אם לא בריתי יומם ולילה 
את  להביא  הוא  עתה  וחיובנו  שמתי,  לא  וארץ  שמים  חוקות 
לכלל  ולהביאו  הזיכוך  את  להוציא  מאור,  לכלל  כתית  אותו 
גמר, להעלות אור גדול ולהפיץ את אור האמת, אותו אור גדול 
שיאיר גם לאותם שהכו וחבטו בו בזית במשך כל אותה הדרך 

בה זיכך את עצמו.

דרכם של רשעים מאז ומעולם היתה 
כאילו  ישראל  עם  על  גזירות  לגזור 
ח”ו.  ולמוטב  לטוב  בידם,  נתון  גורלם 
כך היה בימי אחשוורוש והמן שהתדיינו 
ביניהם ארוכות כיצד להשמיד את עם 
האומה  שגורל  סבורים  כשהם  ישראל, 
שאמר  וכפי  בידיהם,  נתון  היהודית 
כטוב  בו  לעשות  “והעם  אחשוורוש: 
עצתם  שהופרה  סופם,  אך  בעיניך”. 

הזדונית והתקלקלה מחשבתם.
“נצח ישראל לא ישקר”. עם ישראל 
היא  אף  ד’  ותורת   - לנצח  וקיים  חי 
יוכל  לא  דבר  לעד.  ועומדת  נצחית 
לנתק את עם ישראל מנצחיותו וממקור 

חיותו בלימוד התורה וקיום המצוות.
שנשא רשכבה”ג מרן הגאון  בדברים 
זצוק”ל  גרודז’ינסקי  עוזר  חיים  רבי 
הישיבות”  “וועד  של  היסוד  באסיפת 
אל  התייחס  נשיאותו,  תחת  שעמד 

נצחיות התורה ונצחיות עם ישראל:
“מרן הגאון רשכבה”ג רבי חיים עוזר 
הפתיחה  בנאום  אמר  מווילנא,  זצ”ל 
כי  הישיבות,  ועד  היסוד של  באסיפת 
מים  מקווה  בור  איננה  הק’  תורתנו 
מכונסים שאפשר לסותמה, אלא מקור 
מים חיים הינה, ואם אתה סותמו מכאן, 
וכמו  אחר.  ממקום  דרך  לו  פורץ  הוא 
ו’לא תשכח מפי  נצחית  היא  שהתורה 
המחזיק  עמנו  הוא  כן  כתיב,  זרעו’ 
בתורה נצחי הנהו, וכל כלי יוצר עלינו 
על  )ח”ח  יצלח!”  לא  תורתנו  ועל 

התורה במדבר(
לימדונו רבותינו כי תורת ד’ משולה 
למים זכים המבעבעים ממעיינות נצח 
ומפכים בעוז ובחדווה, ובניגוד מוחלט 
לאשלייתם של צוררי התורה, דבר לא 
הנצחי  התורה  קול  בעד  לעצור  יוכל 

המהדהד לאורך כל הדורות.
על  להביט  ניתן  זה  באופן 
ניסיונותיהם של צוררי התורה, למעט 
את לימוד התורה בעם ישראל, כשהם 
הבריכה’,  את  ‘לרוקן  בנפשם  מדמים 
אך  התורה.  לעולם  בהקשר  כלשונם, 
סוף מזימותיהם להתנפץ עלי המציאות 
כי  האשליה  התורה.  עם  של  הנצחית 
הניתנת  כבריכה  כמוהו  התורה  עולם 
מהרה  תתפוגג  ולייבוש...  לריקון 
ותישטף במעיין החיים הנצחי המפכה 

ומבעבע בקרב עולם הישיבות.
אכן, צוררי התורה לא נולדו בתקופה 
סברו  והמן  אחשוורוש  בימי  כבר  זו. 
הנצח  בחוקי  להילחם  בכוחם  כי  הללו 

אותם טבע הקב”ה בעולמו, 
אסת”ר  טוב,  )לקח  המדרש  וכדברי 
שקינן  לעוף  משל  לוי,  רבי  אמר  ז,י(: 
על שפת הים ועלה הים והציף את קנו. 
מה עשה? עמד והתחיל ממלא פיו מן 
הים ומשליך לחול, וממלא פיו מן החול 
ואמר  אחר  עוף  בא  הים.  אל  ומשליך 
לו: ‘מה אתה עושה ותייגע עצמך’. אמר 
לו: ‘איני זז מכאן עד שאעשה את הים 
שבעולם,  ‘שוטה  לו:  אמר  חול’.  הזה 
‘ויבקש  כך  תשיג’.  לא  שתייגע  כמה 
אמר  היהודים’,  כל  את  להשמיד  המן 
ביקשתי  אני  ‘שוטה שבעולם,  הקב”ה: 
‘לולי  שנאמר  יכולתי,  ולא  להשמידם 
לפניו להשיב  בחירו עמד בפרץ  משה 
חמתו מהשחית’, שהעמדתי להם פרנס 
להשמידם?  סבור  ואתה  ומושיע,  טוב 

סוף שאתה נופל בידם של ישראל”. 
בימים  מאליו.  ומובן  ברור  וההקשר 
“כמה  כי  הוא  הכלל  הזה,  ובזמן  ההם 
שתייגע לא תשיג”. את הזרם העוצמתי 
אפשר  אי  תורה  של  מעיינה  של 

להפסיק.
ותשועתם  ישקר,  לא  ישראל  נצח 

היית לנצח!
בברכה מרובה היוצאת משמחה של מצוה
ובברכת השבת שהיא מקור הברכה
העורך

בס"ד
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“ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל” )כז,כ(
אהרן”  את  “צו  הפסוק  על  ו,ב(  )ויקרא  התמיד  בפרשת  רש”י 
פירש וז”ל: אין צו אלא לשון זרוז מיד ולדורות, א”ר שמעון ביותר 
צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. ומבואר שבמקום 
שיש חסרון כיס נצרך זירוז מיוחד, ונראה לפי”ז שגם לשון ְּתַצֶּוה 

האמור כאן הוא מלשון צו, ומשום שגם כאן נצרך זירוז. 
וביאר הגאון הגדול רבי אליהו ברוך פינקל זצ”ל מר”י ‘מיר’, כי 
חסרון  בזה  שיש  זית,  השמן  בשביל  כאן  נצרך  היה  הזירוז  ענין 
כיס גדול , שהרי כבר הביא רש”י דאין כשר למנורה אלא טיפה 
ראשונה, ומאידך, צריך שיעור שמן גדול שיספיק אף ללילות טבת 
הארוכים, שידלק מערב עד בוקר. וא”כ לפי חשבון זה הרי שצריך 
הרבה מאד זיתים שיוכלו להפיק שמן רב כל כך מטיפה ראשונה, 

ובודאי שיש בזה חסרון כיס, ועל כן היה צריך זירוז. 
לי  “ויקחו  כתיב  תרומה  פרשת  בכל  מדוע  לעיין  שיש  אלא 
תרומה” וכו’, ולא כתיב כלל לשון “צו”, לשון זירוז. והרי כאשר 
כיס  חסרון  בזה  היה  המשכן  בנין  לכל  ונחושת  כסף  זהב  תרמו 
גדול. וביותר יש להעיר שבהקמת המשכן שהיה בה חסרון כיס 
גדול מאד לא מצינו שהוצרכה התורה לומר בלשון זירוז, ואילו 

בקרבן התמיד שחסרונו פחות בהרבה, מצינו לשון זירוז.
בשמן  זירוז  לשון  שנכתב  שהטעם  ביאר  כאן  הטורים  ובבעל 
למאור, הוא משום שהדלקת המנורה היא מצוה תמידית ולכך צריכה 

זירוז. 
והוסיף הגאון רבי אליהו ברוך זצ”ל כי נראה שדברי בעל הטורים 
משלימים לדברי רש”י, דמה שצריך זירוז בדבר שיש בו חסרון כיס 
הוא בדבר שיש בו חסרון כיס תמידי, שיתכן שתהיה התעוררות 
לקיים מצוה המזדמנת לעתים אפילו עולה הדבר בדמים מרובים, 
הוא שצריך  הוצאת דמים תמידית,  בו  אך ההתמדה בדבר שיש 

זירוז...
שהרי עינינו הרואות, שיותר קל למצוא נדיבי עם שירימו נדבתם 
עבור הקמת בנין לישיבה וכיו”ב, מאשר למצוא כאלו שיתנו עבור 
כך  ומשום  מיוחד!  זירוז  צריך  לזה  ולכן  יום...  שבכל  הוצאות 
בפרשת תרומה שהיה צריך תרומה לבנין המשכן, לא היה צריך 
לשון זירוז כי כולם היו חפצים להשתתף בהקמתו, אבל כשהוצרכו 
התמיד  הקרבת  בעבור  ולכבשים  המנורה  הדלקת  בעבור  לשמן 

שהם הוצאות שבכל יום, בזה צריך לשון זירוז.

“ְוָעִׂשיָת ִבְגֵדי ֹקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ָאִחיָך ְלָכבֹוד 
ּוְלִתְפָאֶרת” )כח,ב(

מובא בגמרא )יומא סט,א( שכאשר היו הכהנים ישנים, הם היו 
פושטים את בגדי הכהונה שלהם ומקפלים אותם, ומניחים אותם 
תחת ראשיהם בשעת השינה.  והקשו בגמרא, והרי בגדי כהונה 
היו כלאים, והיאך היה מותר להם לישון עליהם? אמר רב אשי; 
“בגדי כהונה קשין הן”.  ופירש רש”י שאינן מחממין, ולפיכך אין 

בהן משום כלאים.
בערכין  בסוגיא  מהמבואר  הקשו,  קשין(  ד”ה  )שם  והתוספות 
מפני  כלאיים,  איסור  להתיר  בגמרא  אמינא  הוא  שהיה  )ג,ב(, 
שהם  רש”י  פירוש  ולפי  כהונה.  בבגדי  זה  איסור  להם  שהותר 
היו בגדים קשין שאינם מחממין, נמצא שמעולם לא הותר איסור 
היתר  מהבגדים  להוכיח  הגמרא  ביקשה  ואיך  לכהנים,  כלאים 

כלאיים לכהנים? 
זיע”א:  ביאר רבינו מרן הגרי”ש אלישיב  רש”י,  שיטת  וביישוב 
אכן נראה כי בגדי כהונה היו קשים, והלובשם בסתם אינו עובר 
שמאחר  לומר  הגמרא  סברה  מקום,  מכל  אך  כלאים.  באיסור 
ולבישת בגדי כהונה מצוה היא, והפסוק מעיד על הבגדים שהם 
חשיבות   - ‘אחשביה’  עושה  זה  א”כ  ּוְלִתְפָאֶרת”,  “ְלָכבֹוד  באים 
לבגדי כהונה, שהם לא יגרעו משאר בגדים להחשב כמלבושים, 
וממילא שייך היה בהם איסור כלאיים כאשר הכהן לובשם בשעת 

עבודה.
בגדי  בלבישת  כלאיים  איסור  לכהנים  התירה  והתורה  ומאחר 
לומר, שאין  אמינא  בהוא  מקום  היה  א”כ  עבודה,  כהונה בשעת 
גם לפי  הכהנים בכלל איסור כלאיים אפילו בשאר בגדים. לכן 
רש”י הסובר שהיו הבגדים קשין ומותר לישון עליהם, מכל מקום 

עדין היה מקום להוכיח שאין הכהנים בכלל איסור כלאיים.
ומן הדברים עולה עוד, כי מאחר וכל הנידון של כלאיים בבגדי 
כהונה הוא רק בשעת עבודה, כי רק אז שייך לומר את הסברא 
שלא  כהונה  בגדי  הלובש  שכהן  לכאורה,  ונמצא  ‘אחשביה’,  של 
בשעת עבודה, או זר שלובש בגדי כהונה, כיון שעל לבישה זו אין 
‘אחשביה’ כי אינו מקיים בזה שום מצוה, א”כ לרש”י אין עוברים 

בזה על איסור כלאים, כמו גם כאשר ישנים עליהם. 

“ַעל ְׁשֵני ְקצֹות ַהֹחֶׁשן” )כח,כג(
אויערבאך  הגר”ש  הישיבה  ראש  מרן  דרבינו  בפומיה  מרגלא 
זיע”א קרא שם  ידוע שרבינו בעל ה”קצות החושן”  כי  שליט”א 
ספרו על שם הפסוק בפרשתינו, אך יש שהוסיפו ואמרו שנרמז 
בפסוק זה גם שם העיר בה כיהן כרב במשך רבות בשנים, ששמה 
היה “סטרי”, שכך איתא בתרגום ‘על תרין סטרי חושנא’. והזכירם 

בזה כי רצה להכיר להם טובה על ידי כך.

הנמצאים  העם  כל 
מגדול  הבירה  בשושן 
הוזמנו  קטן  ועד 

אל  כבוד  אחר 
הביתן  גינת 
למלך  אשר 
שם  אחשוורוש, 

נערך המשתה הרהבתני הגדול ביותר בהיסטוריה 
האנושית. האורחים הרבים הסבו על מיטות כסף 
פסיפס  רצפת  על  שהוצבו  זהב,  רגלי  בעלות 
וסוחרת.  דר  שש,  בהט,  אבני  עשויה  מבהיקה 
כילות מפוארות בצבעי חור כרפס ותכלת נפרשו 
בינות לעצי הפרי והבשמים באמצעות חבלי בוץ 
כולם  העיר שושן  בני  הצטופפו  ותחתם  וארגמן, 
זקן. איש לא ההין להיעדר מהמשתה  ועד  מנער 
אחשוורוש  המלך  ציווי  פי  על  שנערך  המלכותי 
לא  כמוהו  אשר  משתה  למלכותו.  שלוש  בשנת 

נראה מאז ומעולם.
כל  של  לטעמו  קלע  העשיר  המלכותי  התפריט 
המשרתים,  הרבים.  מהמשתתפים  ואחד  אחד 
של  האישית  בהוראתו  ורבי-המלצרים,  הטבחים 
המלך אחשוורוש ]כפי שנאמר: “כי כן ייסד המלך 
על כל רב ביתו”[ תודרכו לספק לכל באי המשתה 
את כוסם ומנתם על פי מרקם טעמם האישי, תוך 
ואורחות  מנהגיהם  באופיים,  מלאה  התחשבות 

חייהם.
ביבוא מיוחד ממדינות העולם, הובא לכל אדם 
יין הרגיל בו מארץ מוצאו, כפי שדורשת הגמרא 
את הפסוק “והשתייה כדת אין אונס”: ‘אמר רבי 
אלעזר מלמד שכל אחד ואחד השקהו מיין מדינתו’ 
ְלַרצות  יב,א( שכן מטרת המשתה הייתה  )מגילה 
רצונו  את  ולמלאות  הבירה,  שושן  תושבי  את 

וחפצו של כל איש ואיש.
“וסוחרת”:  המילה  את  חז”ל  דורשים  גם  כך 
‘שקרא דרור לכל בעלי סחורה’ )מגילה שם(, וכפי 
סוחרין’.  של  מכס  מהן  ‘להעביר  רש”י  שפירש 
מפליגות  והטבות  כללית,  מיסים  הורדת  דהיינו 
שהורעפו בחדווה על סוחרי שושן לרגל המשתה 

החגיגי.


באותה  שושן  יהודי  נתונים  היו  בה  הדילמה 
עת, לא הייתה קלה כלל וכלל. ככל תושבי שושן 
כי  התברר  החגיגי.  המשתה  אל  הם  אף  הוזמנו 
מאמצי המלך אחשוורוש ְלַרצות את עמו, כללו גם 
את הציבור היהודי כשווה בין שווים. אנשי חצר 
להעניק  בכדי  ביכולתם,  אשר  כל  עשו  המלוכה 
ליהודים הבאים בשערי הארמון יחס מיוחד, מתוך 

הידברות הדדית והתחשבות מלאה ברגשותיהם.
נערך  המגילה,  שמספרת  כפי  החצר,  משתה 
בהפרדה מוחלטת. בעוד הגברים סעדו בחצר גינת 
הנשים  משתה  את  ושתי  המלכה  ערכה  הביתן, 
בבית המלכות פנימה. דרישות הצניעות התקבלו, 
וכך  המלוכה,  ארמון  ידי  על  רבה  בהבנה  אפוא, 
גם דרישות הכשרות המחמירות של יהודי שושן. 
מרדכי  בהשגחת  כשר’  ‘גלאט  היה  כולו  התפריט 
המשקים’  ‘שר  לתפקיד  התמנה  אשר  היהודי, 

במשתה לצדו של המן )מגילה יב,א וברש”י שם(
שושן  יהודי  על  העיבה  כבדה  עננה  אמנם, 
באותה העת. על מצפונם העיקה קריאתו הנרגשת 
כלל  במשתה  להשתתף  שלא  היהודי  מרדכי  של 
מרדכי  לדברי  שנלוותה  החמורה  האזהרה  וכלל. 
היהודי, כי קירוב הלבבות הצפוי בין העם היהודי 
בקרבו  לטמון  עלול  העולם  אומות  לבין  הנבחר 

סכנה נוראית, עוררה בליבם חשש כבד.
מאחורי  כי  בדעתו  נחרץ  היה  היהודי  מרדכי 
מזימת  מסתתרת  האחדות  ורוח  המשתה  חגיגת 
במדרש:  שמובא  כפי  היהודי,  העם  של  השמדה 
ישראל.  על  הרע  לשון  וסיפר  הרשע  המן  ‘בא 
אם  במעשיהם,  משונה  זו  אומה  למלך:  אמר 
אלוקיהם  כי  נעשה  ומה  לו:  אמר  תאבדם.  רצונך 
המן:  לו  אמר  מפרעה.  ללמוד  לנו  ויש  הוא,  גדול 
וגזור  משתה  להם  עשה  זימה,  שונא  אלוקיהם 
ויעשו  וישתו  וֹיאכלו  למשתה  שיבואו  עליהם 
כרצונם, שנאמר ‘לעשות כרצון איש ואיש’, ומיד 
אלוקיהם כועס עליהם. כיון ששמע זה מרדכי אמר 
להם: ‘אל תלכו לבית המשתה כדי שלא יהא לשטן 
פתחון פה עליכם’. ולא הקשיבו לו’. )מדרש מגילת 

אסתר, וכן באסת”ר, ז,יג(
יהודי שושן בהמוניהם אל המשתה  אפוא  יצאו 
ושם גילו את חילול הקודש והמקדש, כשאחשוורוש 
לבש את בגדי הכהן הגדול ואף התפאר בכלי בית 
המקדש ששימשו את הוללי המשתה. אך גם לזאת 
ב’תרגום  שמובא  כפי  מבריק,  פתרון  חיש  נמצא 
שני’: ‘ובראות בני ישראל שם את כלי בית המקדש 

חפץ  בהם  היה  לא 
ואמרו  לפניו,  לשבת 
חפץ  אין  המלך  אל  לו 
לשבת  ביהודים 
אשר  מפני  פה, 
ראו את כלי בית 
ויאמר  המקדש. 
בו’.  לסעוד  מיוחד  אחר  מקום  להם  עשו  המלך 

)ע”פ “פתשגן הכתב”(
ותוך  היהודי  בייחודיות העם  הכרה  מתוך  וכך, 
התחשבות מלאה באורחותיו, חלפו על יהודי שושן 
בסובלנות  ובנעימים,  בטוב  המשתה  ימי  שבעת 

ובכבוד הדדי איש אל רעהו ואומה אל רעותה.


המשתה  ימי  מאז  ביעף  חלפו  שנים  תשע 
העליזים. חיי היהודים בעיר שושן חזרו להתנהל 
נפש.  ובמרגוע  שלווה  בשגרה  מנוחות  מי  על 
כמו  וניחוחותיו,  טעמיו  הגדול,  המשתה  מסבאת 
נמוגו  היהודי,  מרדכי  של  הנחרצת  אזהרתו  גם 
ונשכחו מכל לב. דבר לא בישר על הצרה הצפויה 
להתרגש על יהודי הממלכה הפרסית, ויהודי שושן 

בכללם.
ההתפתחויות בחצר המלוכה שבישרו על עלותו 
לגדולה של המן האגגי שונא היהודים ומינויו לשר 
הבכיר ביותר בממלכה, לא העיבו כלל וכלל על 
יהודי שושן. הן מאז הסעודה המשותפת במשתה 
חשו  הקודש,  לחילול  וההסתגלות  אחשוורוש 

היהודים בין אומות העולם כשווים בין שווים.
ומציאות  לחוד,  שיגרת-החיים  שתכניות  אלא 
הנהגתו של הבורא יתברך עם עמו ישראל לחוד. 
היה  ומציאותי,  טבעי  מידה  קנה  כל  לפי  אמנם, 
ליהודי  שוחקות  פנים  להראות  האגגי  המן  על 
המפורסם,  במשתה  המשקים  כשר  הן  הממלכה. 
שושן  יהודי  התקרבות  את  עיניו  במו  המן  ראה 
שטבע  ההנהגה  אולם  לזה.  זה  העולם  ואומות 
עם  על   - בתכלית  היא  הפוכה  בבריאה  הקב”ה 
העולם,  מאומות  ונבדלים  רחוקים  להיות  ישראל 

ורק בכך טמון סוד הישרדותם.
היהודים,  צורר  הרשע  המן  של  מעמדו  נסיקת 
לא באה מחמת מהלכים כאלה ואחרים. היא באה 
בשל רצון הקב”ה להשיב את לב ישראל לאביהם 
שבשמיים. ואף הגזירה הנוראה של השמדת העם 
היא  אף  ממנו,  ושארית  הותרת שם  ללא  היהודי 
את  לשמר  החפץ  יתברך,  הבורא  מחסדי  הייתה 
ייחודו של עם ישראל ואת התבדלותו מן העמים 

אשר סביבותיו.
כפי שמבאר מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצ”ל 
את השתלשלות סיפור המגילה: “עוד הראונו מן 
השמים כי כל חטא אשר לפי החשבון מונע הסכנה 
- אדרבה מסובב את  נגד התורה  הוא  ועונש, אם 
של  מסעודתו  שנהנו  בזה  חטאו  דהרי  העונש! 
חטאים  דב’  הרי  לצלם.  והשתחוו  רשע,  אותו 
רצון  ולהפקת  העמים  עם  להתקרבות  גרמו  אלו 
משום  מתחילה  נכנסו  ובוודאי  והעמים,  המלכים 
אימת המלכות - אבל לא הועיל להם כלום והייתה 

הסכמה גמורה לגזירת המן”. )משנת רבי אהרן(
ובניגוד  הטבע,  ממהלכי  גמור  בהיפוך  אכן  כי 
מוחלט לתקוותם של יהודי שושן כי ההתקרבות 
ליהודי הממלכה,  ושלווה  אל העמים תביא שקט 
גרם  אשר  הוא  זה,  לבבות’  ‘קירוב  שדווקא  הרי 
לגזירה הנוראה של השמדת העם היהודי. ההליכה 
בדרכי הגויים תוך מילוי רצונותיהם ומשוגותיהם, 
גזירת  את  ישראל  עם  על  המיטה  אשר  היא 
ההשמדה הנוראה, וכדברי מרן הגר”א קוטלר: ‘כי 
כל חטא אשר לפי החשבון מונע הסכנה ועונש, אם 

הוא נגד התורה - אדרבה מסובב את העונש!’.


ד’  ותשועת  לבוא,  איחרה  לא  ההצלה  ואמנם, 
כהרף עין. ואיך הגיע הנס? לא באמצעות רעיונות 
העולם,  לאומות  וחנופה  התקרבות  של  עוועים 
להתבדל  שציוותה  התורה  דרך  ע”י  דווקא  אלא 
אהרן  רבי  הגאון  מרן  שמסיים  וכפי  מהרשעים, 
קוטלר זצוק”ל: ‘אכן התשועה באה דווקא על ידי 
המלך,  לציווי  גם  אלא  להמן  רק  לא  שהתנגד  זה 
ולכן על ידו נעשית ההצלה, ועל ידי המלך עצמו. 
- בזה נתגבר עליו’.  ובזה שלא נכנע לפני הרשע 

)משנת רבי אהרן(
המן  מול  היהודי  מרדכי  של  עמידתו  דווקא  כי 
היא  הסיכויים,  כל  ונגד  נפש  במסירות  הרשע 
 - ישראל  עם  הצלת  את  מופלא  באופן  שסיבבה 
“להודיע שכל קוויך לא יבושו, ולא ייכלמו לנצח 

כל החוסים בך”!

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב 
יצחק 
לויסון

רוממות האמונההמשך
חיזוק האמונה בה' ובתורתו

הרב 
יחזקאל 

מן

“כי בזה שלא נכנע לפני הרשע - בזה נתגבר עליו”
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מצוות קריאת זכור - להבין
השומעים  שצריכים  סקי”ד(  תרפה  )סי’  המשנ”ב  כתב  א. 
מ”ע  חובת  ידי  זכור  פרשת  בקריאת  לצאת  להדיא  לכוין 
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 )סי’ תרפה( שאכן היה 
נוהג להזהיר על כך את הציבור לפני קריאת פר’ זכור, וכן נוהגים 

]ומה טוב להדר שהעולה לתורה יכוין להוציא הציבור בברכת התורה שמברך, והציבור 
יכוונו לצאת בברכתו[.

ובצורת קיום המצוה כראוי כתב בהליכות שלמה )פי”ח הערה ג( שהשומעים יוצאים ידי 
חובתם אם יודעים ענין הפרשה גם אם אינם מבינים ביאור כל מלה ומלה, אמנם במועדים 
וזמנים )ח”ב סי’ קסה, קסז( כתב שאין יוצאים ידי חובה אלא א”כ מבינים כל מלה ומלה. 
קודם  ומלה  מלה  כל  פירוש  היטב  ללמוד  המובחר  מן  מצוה  הדעות  שלכל  ברור  אמנם 
הקריאה, דהרי לדעת החינוך )שם( חיוב מצות עשה דזכירה אינו רק בפה אלא גם בלב, 

ואיזה זכירה יעורר בלבו אם אינו מבין פירוש המילות.

בגדי שבת ונרות דולקים
וכתבו  סי’ תרצה,ב ממהרי”ל(,  )רמ”א  פורים  לכבוד  ויו”ט  בגדי שבת  ללבוש  נהגו  ב. 
האחרונים דנכון ללבשם מבערב. וכן נכון שיהיו בביתו נרות דולקים ]ולכל הפחות יקפידו 
על כך בעת סעודת פורים שעושים ביום, שכתב על זה בשערי תשובה )סק”א( שידליק 
משום שמחה, ובערוך השולחן )ס”ח( כתב בלשונו כך: מצוה להרבות בנרות ‘לפנות ערב’ 
וראה  סק”ג,  שם  ]משנ”ב  מוצעת  ומיטה  ערוך,  שולחן  אורה”[,  היתה  “ליהודים  כמש”כ 
בכה”ח סקי”ג שהביא דהלבישה בבגדי שבת זכר ל”ותלבש אסתר מלכות”, “ומרדכי יצא 

מלפני המלך בלבוש מלכות”, ואיך יתכן לקרוא פסוקים הללו בלבוש חול[. 

הוצאות פורים מחוץ לחשבון
ג. איתא במדרש )פסיקתא, הובא במשנ”ב הל’ ר”ח סי’ תיט סק”א(: ‘כל מזונותיו של 
אדם קצובים לו מן השמים מר”ה לר”ה, ויש להיזהר שלא יוסיף בהן, פן לא קצבו לו כל כך, 
חוץ מהוצאות שבת, ויו”ט, וראש חודש, וחוה”מ, והוצאות ת”ת לבניו, שאם מוסיף מוסיפין 
לו מן השמים”. וכתב הרשב”א )הובא בדע”ת סי’ רמב ד”ה אלא( דה”ה כל הוצאות שהם 
לצורך מצוה. הרי דלדבריו פשיטא שכל הוצאות שהם לצורך מצוות היום של פורים, אם 
מוסיף מוסיפים לו, דלא גרע מר”ח, ואיכא נמי מצוה בזה ]ועיין בבית יוסף )הל’ ר”ח שם( 

שכתב שר”ח בכלל יו”ט הוא, ולכאורה פורים ודאי נכלל בכלל זה[. 
ע”כ  ונימא  לפורים,  מגילה  לקנות  יכול  אם  הגר”ש דבליצקי שליט”א  שנשאל  וראיתי 
שאין הוצאותיו קצובין, והשיב, שרק הוצאות גשמיות ולא הוצאות רוחניות נכללים בגדר 
זה. ומשמע מדבריו שפשוט לו שיום הפורים נחשב יום טוב לענין הוצאות הסעודה וכדו’. 

זמן נתינת מחצית השקל
ד. נהגו לתת זכר למחצית השקל ביום התענית ‘לעת ערב’ )כן הוא לשון התוס’ במגילה 
כא,א ד”ה הקורא(, כדי לקיים אגרא דתעניתא צדקתא )כה”ח תרצד סקכ”ה, ובלוח א”י 
להגרימ”ט זצ”ל( ]בלשון הרמ”א )שם( איתא: ‘י”א שיש ליתן קודם פורים’, ובהמשך כותב 
בלשונו עוד: ‘ויש ליתנו בליל פורים קודם שמתפללים מנחה’, וצ”ע קצת סתירת הדברים, 
וכן לשון הדברים ‘ליל פורים’ ‘קודם מנחה’[, ויש שנהגו לתת את המחצית השקל בליל 
ט”ו קודם מעריב )כך נהגו מרנן הגרשז”א והגריש”א זצוק”ל(, ובמג”א מובא שהמנהג הוא 

לתת בשחרית קודם קריאת המגילה )הובא במשנ”ב שם סק”ד(.
ולכאורה שיטות אלו חלוקות גם לגבי בני הכרכים שצום תענית אסתר אצלם אינו בערב 
פורים, דלדעה הא’ שהצדקה באה גם לאגרא דתעניתא, א”כ צריך לתת בכל אופן ביום 
התענית, משא”כ לדעות האחרות שנותנים את המחצית השקל בפורים, א”כ יתן כל אחד 

בפורים דיליה.

סדר נתינתה
ה. בספר ‘הליכות האיש’ מביא את הנהגת ‘ריש”א דגלותא’ בנתינת מחצית השקל: הגישו 
לפני רבנו קערה אשר בתוכה היה גם חצאי שקלים רגילים, וגם ג’ חצאי דולר היוצאים 
והכניס  הרגילים,  החצאים  וג  ג’ החצאים האמריקאיים  רבנו מהקופה  והוציא  באמריקה, 
אחד,  אחד  והכניסם  האמריקאיים,  החצאים  ג’  הכניס  ואח”כ  חמישים שקלים,  שטר של 
ואח”כ החצאים הרגילים, וג”כ הקפיד להכניסם אחד אחד דוקא, ואמר לי רבנו לפני כן – 
איני יודע האם המטבעות האלו יוצאות בחו”ל, אבל כך אומרים, וכך המנהג בירושלים.   

זכר לחורבן בסעודת פורים
ו. נראה שאין צריך להיזהר בסעודת פורים לעשות זכר לאבלות ירושלים, כיון דחייב 
לבסומי בפוריא עד דלא ידע כו’ )מור וקציעה סו”ס תרצה(. והיינו שמבואר בשו”ע )סי’ 
תקסא,ב( שבסעודה סתם צריך לחסר בה מעט זכר לחורבן, וע”ז כתב שבסעודת פורים 

אי”צ לעשות זכר לחורבן, שהרי בפורים מצוה לבסומי ולשכוח עד דלא ידע. 

חייב איניש לבסומי
כי פעם אחת כשנכנס  ‘גרודנא’,  ישיבת  ר”מ  הגאון רבי מיכאל פלס שליט”א  העיד  ז. 
בסעודת פורים לעת נטו צללי ערב, קמיה רבינו מרן הגרי”ש אלישיב זיע”א, שאלו מרן 
זיע”א בהתענינות רבה אודות הנהגתו של רבינו מרן ראש הישיבה שליט”א האם מקיים 
זה  מדוע  במקום:  שהיה  מבניו  אחד  אותו  שאל  וכאשר  כפשוטו.  לבסומי’  איניש  ‘חייב 
נפק”מ, השיבו מרן הגרי”ש: “מה פירוש, והרי רבי שמואל הוא ה”חזון איש” של הדור...”

והוסיף וסיפר הגר”מ שליט”א: כי במעמד זה שאל מרן הגרי”ש את אחד הנוכחים אם הוא 
שתה יין בשעה האחרונה, והשיב לו, כי שתה יותר מוקדם. והגיב מיד מרן הגרי”ש ואמר: 

זה לא מספיק, צריך להיות ‘לבסומי’ כל הזמן...
וכאשר שאלו הנ”ל, וכי “הרב” שתה עכשיו יין? השיבו מרן הגרי”ש כי תיכף הוא הולך 

למעריב, וכבר בדרך אנשים שואלים שאלות, ואינו יכול מחמת כן לשתות.

הכרזת על הניסים
ח. מותר לגבאי ביהכנ”ס להכריז בפורים קודם שמו”ע ‘על הניסים’, להזכיר את העם בזה, 
ואף שאמירת על הניסים לא מעכב התפילה, מ”מ כיון שצורך תפילה היא, לא הוי הפסק 
בין גאולה לתפילה )משנ”ב סי’ רלו סק”ז(, ובהרבה מקומות לא מכריזים בפה, ומסתפקים 
בדפיקה בעלמא כדי להזכיר לציבור לומר על הניסים, ויש מקומות שנוהג הש”ץ להגביה 
קולו כשמגיע לתיבות עה”נ ]כך כתב בכה”ח שם סקי”ז: ופה עיה”ק ירושת”ו המנהג שאין 
להכריז על הכל, ואפשר שחוששין לדברי הרש”ל שכתבנו באות הקודם, ומ”מ בהגיע הש”ץ 

לתיבות יעלה ויבוא או לעל הניסים יש להגביה קולו כדי להזכיר לציבור שלא ישכחו[.

על הניסים מתוך הסידור
ט. בפמ”ג בשם הב”ח ופר”ח כתבו שכשאומר בשמונה עשרה או בברהמ”ז על הניסים, 

מכיון שאינה שגורה בפיו, ראוי לאומרה מתוך הסידור דוקא, 
זה  בכל  שמקילין  האנשים  מנהג  על  תמה  כנה”ג  ובשיורי 
יודע על מה  ואינם מסדרים מתחילה, שאינו  להתפלל בע”פ, 
סמכו ]באשל אברהם )בוטשאטש, מהדו”ת( כתב דסגי בזה גם 
ע”י הרהור[, ועיין בשע”ת. ולכתחילה בודאי נכון להיזהר בזה 

על כל פנים בתפילה ראשונה )משנ”ב סי’ ק סק”א(. 

שכח על הניסים
נזכר לאחר שאמר כבר “השם” של סיום  שכח להזכיר “על הניסים” בתפילתו, אם  י. 
אלוקי  אחרי  עד  בתפילתו  ימשיך  אלא  ולהתפלל,  לחזור  צריך  אין  שמך,  הטוב  ברכת 
נצור, וקודם יהיו לרצון יאמר שם דרך בקשה ‘הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כשם 
‘, ואם נזכר קודם שאמר עדיין “השם”  שעשית לאבותינו וכו’ בימי מרדכי ואסתר וכו’ 
של ברכת הטוב שמך, חוזר לעל הניסים, וממשיך את סדר התפילה כרגיל )עפ”י המבואר 

בשו”ע סי’ תרפב ס”א, וברמ”א שם(. 

חזר על תפילתו בטעות
יא. שכח על הניסים וסבר שצריך לחזור ולהתפלל וכך עשה, ובאמצע תפילת החזרה 
באמצע  אפילו  תפילתו,  מיד  יפסיק  שנית,  ולהתפלל  לחזור  צריך  היה  שלא  לו  נתברר 
הברכה, ויאמר בשכמל”ו )שע”ת סי’ תרפב סק”א בשם שו”ת מכתם לדוד סי’ ג(, ואינו יכול 
להמשיך להתפלל תפילתו בתורת נדבה, כיון שתחילת תפילתו היתה לשם חובה, וא”א 
להתפלל תפילה שחציה חובה וחציה נדבה )עיין שו”ע סי’ קז ס”א, ומשנ”ב שם סק”ז(, 
אמנם אם רוצה לחזור וברור לו שיוכל לכוין בתפילתו מרישא ועד גמירא, טוב לעשות כן 

)כך כתב בשע”ת שם בסיום דבריו(. 

על הניסים במקומות המסופקים
הסמוכות  בשכונות  וכן  יהושע,  מימות  חומה  מוקפות  היו  אם  המסופקות  בערים  יב. 
לירושלים שיש להסתפק בהם אם דינם כירושלים, אומרים על הניסים בתפילה ובברכת 
המזון בב’ הימים י”ד וט”ו, ואין זה נקרא הפסק, כיון שהספק מחייב לומר )משנ”ב סי’ 
תרפח סקי”ז, ובסי’ תרצג סק”ו בשם הפמ”ג, ובשו”ת הר צבי ח”ב סי’ קכח אות כז(, ויש 
שלא נהגו לומר מספק ביום ט”ו )כה”ח סי’ תרפח סקכ”ג שכך נהג האריז”ל בעיר צפת 

שכידוע היא מהערים המסופקות, וכ”כ בלוח א”י, ועיין מנחת יצחק ח”י סי’ נד באורך(.
גם מרן החזו”א זיע”א, על אף שנהג בכל מצוות היום בבני ברק גם ביום ט”ו, מ”מ על 
הניסים לא אמר אלא ביום י”ד, וביאר בזה מרן בעל הקה”י זיע”א כי היות וכל דין ט”ו 
בב”ב אינו אלא חומרא, לכן החמיר ע”ע רק במצוות היום מספק, משא”כ לענין על הניסים 
]שיש אף פוסקים שדעתם שבאם הזכיר עה”נ ביום ט”ו בתפילתו חוזר לראש, ראה מזה 

במנחת יצחק שם[.  

מנהגי התחפושת
יג. מנהג התחפושות מובא ברמ”א )סי’ תרצו,ח( ‘מה שנהגו ללבוש פרצופים בפורים כו’ 
‘, ומנהג ישראל תורה הוא, נשתדל להביא כמה מקורות למנהג זה: א. בא”ר כתב שהוא 
זכר למרדכי שיצא בלבוש מלכות מלפני המלך. ב. רבנו משה חגיז בספרו אלה המצות 
מצוה תקמ”ג כתב וז”ל: ‘דומה בדומה למה שאירע לאבותינו בהשתחווייתם לצלם, שהם 
לא עשו אלא לפנים, מיראה, ולבם היה לשמים, דומה בדומה ללבישת הפרצופים, שמשנים 
לובשי  ויתנכרו איש אל רעהו, מכח אותו פרצוף, אמנם  לצורות משונות,  צורת פניהם 
ונמצא  עמו,  המלווה  חברו  מה שבלב  יודע  אח  וכל  זה,  את  זה  מכירין  עצמן  הפרצופין 
שאותו שינוי אינו אלא לפנים, כי כל אחד כדקאי קאי’. ג. ע”ש שנפל על הגויים פחד 
מהיהודים בזמן ההוא, ולפיכך היו מתייהדים, ויש מפרשים שהיו מתחפשים ליהודים. ד. 
בגמ’ חולין )קלט, ב( איתא – אסתר מן התורה מנין, “ואנוכי הסתר אסתיר”, וממילא איכא 
רמז להסתרת פנים. ד. זכר למלכה ושתי שעשה לה המלאך גבריאל זנב. ה. מצינו בעמלק 
ששינה את מלבושיו ובא להילחם עם ישראל במדבר, וכן עשו העמלקים בימי יהושפט. 
ו. עפ”י המבואר כי יום הפורים הוא יום מחילת עוונות, הרי שבתחפושת אנו מראים כי 
פנים חדשות באו לכאן. ז. יש עניים המתביישים לבקש צדקה, וכאשר יתחפשו ולא יכירום 

יוכלו לקבל בהסתר פנים. 

תחפושות האסורות
יד. נחלקו הפוסקים אם מותר לאיש ללבוש שמלת אשה, ולאשה בגדי איש )יעויין רמ”א 
)שם( שכתב להתיר לגבר להלביש שמלת אשה ולהיפך, מאחר שאין מכוונים אלא לשמחה 
בעלמא(, ויש שהזהירו לבטל ולהתרחק ממנהגים אלו, ולאו משנת חסידים היא, ושומר 
נפשו ירחק מזה )משנ”ב שם סק”ל-לא מהב”ח ובאר הגולה, כנסת הגדולה, של”ה, א”ר(. 

מרן  בשם  שליט”א  הגרח”ק  ברשימות  מובא  ולהיפך,  אשה  שמלת  לתינוק  ולהלביש 
אף  והנהגות  ]ובדינים  לתינוקות  אפילו  להיפך  או  אשה  שמלת  להלביש  שאין  החזו”א 
מסופר על אחד ממקורביו שנכנס אליו בפורים עם בתו שהיתה כבת 5, והחזו”א הקפיד 
מאוד על כך, ואמר: ‘וכי זה חינוך’[, אכן דעת מרן בעל הקה”י שעד גיל חינוך אפשר להקל 

בזה, וכן מובא משמו של מרן הגריש”א. 

להתפלל עם תחפושת
טו. מותר ללבוש בשעת התפילה תחפושת, ודוקא תחפושת שלא גורמת לקלות ראש 
וצחוק, דאי לאו הכי הרי זה מפריע, וצריך לסלק כל הדברים המפריעים לפני התפילה, וכן 
אסור להתפלל בתחפושות משונות שאין דרך לעמוד בהם לפני המלך )עיין בשו”ת שבט 

הלוי ח”י סי’ יח אות א(. 

שמיעה לענין קריאת המגילה
טז. כתב בלבושי שרד )סי’ תרצ על מ”א סקט”ו(, וז”ל: ‘אלא כיון שמטה אזנו להקורא, 
ואינו חושב מחשבות אחרות, מסתמא שמע הכל, ואין צריך לכוין בכל תיבה בבירור, אבל 
אם ודאי לו שלא שמע תיבה אחת, לא יצא, ובסעיף ג’ לא מכשרינן בהשמיט, אלא לענין 

שמועיל מה שקורא על פה, עכ”ל.
מכאן למדנו שצריך זהירות יתירה לשמוע כל מילה ומילה היוצאת מפי הקורא, כי אם לא 
שמע אפילו תיבה אחת, אם מחמת הרעש, ועל אחת כמה וכמה כשהסיח דעתו מהקריאה 
וחישב על דבר אחר, ומחמת זה לא שמע אפילו תיבה אחת, לא יצא, וצריך הרבה זהירות 

בדבר, ולב יודע מרת נפשו. 

קריאה מחומש
יז. כאשר חושש שלא יקשיב, ויודע בעצמו כי הקריאה מהחומש יחד עם הבעל קורא 
יסייע לו בזה, מדברי המשנ”ב משמע שלא יקרא יחד עם הבעל קורא מתוך חומש, אמנם 
כתב בשו”ת אבני ישפה )ח”ה סי’ צח אות ט( דדעת מרן הגריש”א שאם הדבר יסייע בעדו 
להקשיב לבעל קורא, הרי שעדיף שיקרא יחד עם הבעל קורא, רק יזהר באמת שיקשיב 

לבעל קורא ולא לעצמו.   

המשך
רוממות ההלכה

ענינא דיומא

הרב 
ישראל 

לנג
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“חּור ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלת” )א,ו(
כל הגזירה של “ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד” בימי מרדכי היתה על ידי שנהנו מסעודתו 
של אחשורוש. ובפסוק זה נרמז אף מה שהיה בשנת ת”ח בגזירות הידועות. שגדולי 
הדור דאז היו: הש”ך, רבי מיכל מנעמירוב והר”ש מאסטרופולי, ועשו שאלת חלום 
למיתה,  עצמם  את  הדור  גדולי  ג’  ימסרו  שבאם  ונענו  הנוראות,  הגזירות  לסיבת 
יתבטלו הגזרות. וקיבלו על עצמם הר”ש מאסטרופולי ורבי מיכל מנעמירוב. אמנם 
הש”ך לא הסכים, משום שהיה באמצע חיבורו על חושן משפט. ובאמת נפטר זמן מה 

לאחר שסיים חיבורו, ולכן חלק ב’ נדפס על ידי חתנו. 
ואמר הר”ש מאסטרופולי שנרמז זאת דכתיב ח’ רבתי בקרא ד”חּור ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלת”, 

וכן נמצא ת’ רבתי בסוף המגילה דכתיב “ַוִּתְכֹּתב ֶאְסֵּתר 
ַהַּמְלָּכה ַבת ֲאִביַחִיל ּוָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ֶאת ָּכל ֹּתֶקף ְלַקֵּים 
ֵאת ִאֶּגֶרת ַהּפּוִרים ַהֹּזאת ַהֵּׁשִנית”, והוא משום שאז פרע 
הקב”ה את גזירת “ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד” שהיה בימי 

אחשוורוש.

“ַלֲעׂשֹות ִּכְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש” )א,ח(
רבינו הגר”א מבאר כאן )בפירושו ע”ד הסוד( את 
הבא,  עולם  על  כמשל  אחשורוש  סעודת  עניין  כל 
ומפרש את הכתוב “ִּכְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש”, היינו שלעתיד 
לבוא כל אחד מקבל בדיוק ממש כפי מה שרצה וזימן 
מלכותו  יגלה  שה’  לומר  ‘רצה  הגר”א:  וז”ל  לעצמו. 
ותורתו לכל אחד ואחד כמו שהיה רצונו בעולם הזה, 
וכו’, לעשות ִּכְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש - על ידי שר התורה 
ושריו דאורייתא יגלו תורתו ויפתחו להם התורה כמו 

שהיה לרבי שמעון בן יוחאי’ וכו’.
והציור בזה, למי שנכנס לסעוד ומזמין סעודתו, ובעת 

שהגיעה מנתו הוא מתאונן מדוע חברו מקבל יותר. 
קיבל  אחד  כל  שהרי  פשוטה,  אליו  התשובה  ובזה 
בדיוק כפי מה שביקש והזמין לעצמו... וכן הוא על 
אחת כמה וכמה בחיי הנצח, שם יקבל כל אחד רק 

את מה שרצה וביקש לעצמו!
יעשה כל אחד חשבון נפש לעצמו מה הוא שואף 
לימי  נותן  וכאשר אדם במצב שהוא  בחייו.  ורוצה 
שישי ושבת קודש לעבור בבטלה, הרי שהוא ממש 
“צועק” שאין הוא חפץ ח”ו בקרבתו יתברך! וכשחי 

עם ציפייה וממלא ימיו בתורה ועבודת ה’, יזכה להגיע 
לסעודה העתידה.

“ַלֲעׂשֹות ִּכְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש” )א,ח(
כט,ה(  )ישעיה  הפסוק  את  שרים  כאשר  תמיד 
אני  ִּביׁשּוָעתֹו”  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  לֹו  ִקִּוינּו  ה’  “ֶזה 
מתעורר... כאשר מבואר בפסוק שלכל אחד ואחד 
יתגלה הקב”ה אליו לעתיד לבוא בדיוק לפי השיעור 
דהיינו  לֹו”,  ִקִּוינּו  ה’  “ֶזה  ככתוב  לראותו,  שציפה 
שכל אחד יצביע ויראה רק את מה שקיוה. ותואמים 
הדברים לדברי הגר”א דלעיל שלעתיד לבוא יתגלו 
התורה  ידי שר  על  התורה  סודות  ואחד  אחד  לכל 
כפי מה שרצה בעולם הזה, וזהו “ִּכְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש”.
לעשות  הקב”ה  עתיד  שאמרו  ‘וזהו  הגר”א:  וז”ל 
באצבעו  מראה  ואחד  אחד  וכל  לצדיקים  מחול 
שנאמר ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה כו’ ר”ל 
שה’ יגלה מלכותו ותורתו לכל אחד ואחד כמו שהיה 

רצונו בעולם הזה כמו שאמרו אין אדם לומד תורה אלא 
מה שליבו חפץ, ויגלה לכל אחד כרצונו, וזה שכתוב זה 

קוינו לו’. ולכן לעולם הבא כל אחד נכווה מחופתו 
יותר  מצפה  היה  שאם  רואה  שהרי  חבירו,  של 
להקב”ה, היה משיג השגה גבוהה יותר לנצח נצחים.
כל זה כאשר אוהבים ומצפים לקב”ה, אבל אם יש 
אהבות ותאוות אחרות לא שייך להשיג את הקב”ה. 
ובאמת התאוות עצמם הם העונש של האדם בעולם 
האמת, שזה עצם העונש של ‘כף הקלע’, שעניין כף 
הקלע הוא שהאדם בעולם האמת ממשיך לרצות את 
התאוות שהורגל בהם בעולם הזה, ואף ששם הוא 
זה  המחשבות  הבא  בעולם  מ”מ  להשיגם,  יכול  לא 
המציאות והיכן שהאדם רוצה להיות שם הוא נמצא, 
והתאוות  הרצונות  לפי  לשם  מכאן  נזרק  הוא  ואז 
שלו, וזה הייסורים הגדולים ביותר. ועל כן צריכים 
להיות שתולים במקום, ולא ללכת לכל מקום אחר 
לפי התאוות, מפני שאם אדם הולך אחרי תאוותיו 
שלכל  הזה,  בעולם  כבר  הקלע  בכף  ממש  הוא  אז 

מקום שהוא מתאווה, מיד הולך, והרי זה ענין כף הקלע 
ממש.

)יומא  איתא  ועוד  אותו’,  מוליכים  לילך  רוצה  שאדם  ‘בדרך  י,ב(  )מכות  ואיתא 
לח,ב( ‘הבא ליטמא פותחין לו הבא לטהר מסייעין אותו’. והיינו שהבא ליטמא לא 
שהכל  וכאמור   , האדם  של  ברצון  תלוי  שהכל  בזה  ורואים  ליטמא,  ממנו  מונעים 
סימן  שאם אדם לא מתעלה  וכידוע מה”סבא מקעלם”  ָוִאיׁש”.  ִאיׁש  ב”ִּכְרצֹון  תלוי 
הוא שאינו רוצה להתעלות, שהרי ‘בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו’. ואם אדם 
לא רוצה להתעלות להשיג את הקדושה, ממילא הוא נכנס לטומאה, כי אין מקום 

‘ניטראלי’ ואין שעה ‘ניטראלית’, ותמיד האדם צריך להתעלות בקדושה. 

“ַמּדּוַע ַאָּתה עֹוֵבר ֵאת ִמְצַות ַהֶּמֶלְך” )ג,ג(

ראש  מרן  קרא  היין  במשתה  השנים  באחד 
ממקורביו  אחד  לבחור  פנה  שליט”א  הישיבה 
גדול  בקול  לעברו  לומר  והחל  בסמוך,  שישב 
כשפניו להבים, את לשון הפסוק: “ַמּדּוַע ַאָּתה 
ַהֶּמֶלְך”!?... וחזר על כך כמה  ִמְצַות  ֵאת  עֹוֵבר 

את  לתאר  וקשה  פעמים.  וכמה 
שנכנסה  שמים  היראת  עוצם 

בליבות הנוכחים במעמד זה.

“ַוֹּיאֶמר ָהָמן ַלֶּמֶלְך
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶיְׁשנֹו ַעם ֶאָחד” )ג,ח(

למלך  המן  ‘אמר  ז,יב(:  רבה  )אסתר  במדרש  איתא 
אחשורוש ישנו עם אחד, אותו שנאמר בו ה’ ֶאָחד ישן 
לפני  אין  אני  הוא:  ברוך  הקדוש  לו  אמר  מעמו,  לו 
שינה, הדא הוא דכתיב “ִהֵּנה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר 
שמתוך  חייך  שינה?  לפני  יש  אמרת  ואתה  ִיְׂשָרֵאל, 
שינה אני מתעורר על אותו האיש ומאבדו מן העולם, 
הדא הוא דכתיב )תהילים עח,סה-סו( ַוִּיַקץ ְּכָיֵׁשן ה’ 

וגו’ ַוַּיְך ָצָריו ָאחֹור’. 
השינה,  ידי  על  דוקא  נעשה  פורים  דנס  מבואר 
מן  שישנו  על  ישראל  עם  על  קיטרוג  ושורשה 
ִצְּלָך”  “ה’  של  באופן  היא  השי”ת  והנהגת  המצוות. 
ודרשו )של”ה תולדות אדם השער הגדול, ובפרשת 
אתה  אם  צלך  מה  כצלך.  ִצְּלָך,  ה’  ‘מהו  משפטים(: 
הוא  לו  בוכה  אתה  ואם  לך,  משחק  הוא  לו  משחק 
או  זעומות  פנים  לו  מראה  אתה  ואם  כנגדך,  בוכה 
מסוברות, אף הוא נותן לך כך, אף הקדוש ברוך הוא 
עמך’.  הווה  הוא  כך  עמו,  הווה  כשם שאתה  צלך, 
כתיב  ועוד   .“ ה’  “ְּכָיֵׁשן  הקב”ה  גם  וממילא  ע”כ. 
)ו,א(: “ַּבַּלְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶלְך”. ויש להבין 
אותו  על  מתעורר  אני  שינה  ‘מתוך  דוקא  מדוע 

האיש ומאבדו מן העולם’.
ביאור הדברים, דכשם שהיה נצרך להפיל תרדמה 
‘המקבל’,  את  ליצור  מנת  על  הראשון  אדם  על 
כדאיתא בגמ’ )עירובין יח,א(, כך הוא בנס פורים 
על ידי “ְּכָיֵׁשן ה’ “ גדל כח המקבל שהם עם ישראל, 

ואז “ַוַּיְך ָצָריו ָאחֹור”.
דאיתא בעירובין )שם(: ‘אמר ר’ ירמיה בן אלעזר, 
שנאמר  הראשון,  לאדם  לו  היה  פנים  פרצוף  דיו 
ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרָּתִני. כתיב ַוִּיֶבן ה’ ֱאֹלִקים ֶאת ַהֵּצָלע 
זנב.  אמר  וחד  פרצוף,  אמר  חד  ושמואל,  רב  וגו’, 
ָאחֹור  דכתיב  היינו  פרצוף  דאמר  למאן  בשלמא 
ָאחֹור  מאי  זנב  דאמר  למאן  אלא  ַצְרָּתִני,  ָוֶקֶדם 
ָוֶקֶדם ַצְרָּתִני’. ומבואר דלשיטת ר’ ירמיה בן אלעזר 
בריאת אדם וחוה היתה מעיקרא במהלך של אחור 
וממאי  בפנים,  פנים  של  במהלך  כך  ואחר  באחור 
ַוִּייָׁשן”,  ָהָאָדם  ַעל  ַּתְרֵּדָמה  “ַוַּיֵּפל ה’ ֱאֹלקים  דכתיב 
מבואר דבכדי לעבור מדרגת אחור באחור לדרגת 
פנים בפנים בעינן תרדמה, וכל הבריאה היא במהלך 
של זכר ונקבה ופעמים נצרך תרדמה. וזה גופא היה 
הנס בפורים. כן נראה לבאר כטיפה מן הים. ]ועיין 

בארוכה ב’שער הכוונות’ דרושי פורים[

“ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי ֹצֵרר ַהְּיהּוִדים” )ג,י(
‘ָהֲאָגִגי  ג(:  אסתר  זוטרתא  )פסיקתא  בחז”ל  איתא 
ֹצֵרר ַהְּיהּוִדים - מעולם הם צוררים היהודים, וישטום 
עשו את יעקב, בא עמלק ונלחם עם ישראל, וכאן 

בא המן בן המדתא’.
הגיע  זכור באחת השנים  אחת בערב שבת  פעם 
והחל  שליט”א  הישיבה  ראש  למרן  אחד  תלמיד 
להתפלפל עמו מהי הכוונה שצריך לכוון בקריאת 
הגר”ח  מרן  מש”כ  אודות  ודיברו  זכור,  פרשת 
מבריסק זיע”א בכתבים וכו’, והיה ניכר על התלמיד 

לחץ נפשי...
הרגיעו מרן ראש הישיבה שליט”א ואמר לו, שמרן 
בכלל  ‘נערוון’  לו  היה  לא  זיע”א  מבריסק  הגרי”ז 
בקריאת זכור ולא עשה מזה כל עסק, והעיד שזוכר 
להתחיל  מיד  הורה  הקריאה  אחרי  אחת  שפעם 
רבינו  וביאר  פעם.  עוד  לקרוא  ולא  ההפטרה  את 
זכור  קריאת  מצות  שאין  הרמב”ם  כשיטת  שנקט 
מדאורייתא, והרי זה ככל קריאת התורה שתיקנו חז”ל.

ואמר  העיקר, הוסיף מרן ראש הישיבה שליט”א  אבל 
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 
זכר עמלק, שנאמר תמחה את זכר עמלק, ומצות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעים 
ואריבתו, כדי לעורר איבתו, שנאמר זכור את אשר עשה לך עמלק, מפי השמועה 
למדו זכור בפה לא תשכח בלב, שאסור לשכוח איבתו ושנאתו’ )פ”ה ממלכים ה”ה(. 
וכן את דבריו בספר המצוות: ‘והמצוה הקפ”ט היא שצונו לזכור מה שעשה לנו עמלק 
מהקדימו 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 

רבינו מרן ראש הישיבה          הגר”ש אויערבאך שליט”א

בסיעתא דשמיא, יום שנכפל בו כי טוב, ז’ אדר, יום דמשה 
רבנו, חודש שקימו וקיבלו מאהבה

ללמוד, יחד עם פרק ד’ אחים, פרק רבן גמליאל בעיון היטב, 
ולהתחזק מאד בלימוד בשמחה ואהבה כראוי לימים האלו, ולהשגת 
אור התורה המתגלית בימי הפורים הקדושים, ויהי נועם ד’ עלינו.
דורש שלומכם וחפץ באשרכם כל הימים
שמואל

בעזרת ד’ יתברך, 
יום שנכפל בו כי טוב בחודש אשר קימו וקבלו וגו’

בסדר הלמוד להתחיל במשנה כב: עבד כנעני וכו’
ורצוי מאד ללמוד חוץ מלמוד העיון – בבקיאות, להספיק הרבה 
התורה  קבלת  עליהם  לקיים  החובה  מאד  ומה  קידושין,  במסכת 
באהבה של קימו וקבלו, ולהתחזק מאד לא להגרר ח”ו אחרי שום 
ואין לנו אלא התורה הזאת, כי הם חיינו ואורך  חולשה ורפיון, 

ימינו ובהם נהגה יומם ולילה.

ז”ך לאדר השני
דברי שלום ואמת

אל אחי ורעי בני הישיבה היקרים והחביבים שיחיו ויצליחו.
וקבלו  קימו  בין  הגדולים,  הימים  יקרת  גודל  זאת  מודעת  הן 
מאהבה לבין ימי חג החירות, ובאתי להעיר ולעורר מתרדמת הזמן 

וההרגל המשכיח ומכלה כל חלקה טובה ד’ ישמרנו.
בעבודת  עוז  בכל  והתחזקו  חזקו  וחביבים,  יקרים  אחים  ואנא 
לעבודת  כארי  יתגבר  היום  וראשית  ובאהבה,  בשמחה  הבורא 
לזלזל  הדבר  נורא  ומה  כמלומדה,  ח”ו  יהיה  לא  אשר  התפילה, 
כולם  כנגד  תורה  ותלמוד  עולם,  של  ברומו  העומדים  בדברים 
להתחזק ביותר לקבלת עול תורה ללמוד בשקידה והתמדה בימים 

ובלילות בעוז ובגבורה.
ואיש לרעהו יאמר חזק ...

ואל נא אחי תרעו, חוסו על נפשכם, ולקיים ובחרת בחיים, חיים 
כולכם היום לטוב לנו כל הימים.

חפץ באשרכם ובהצלחתכם

להלן מעט מן המכתבים מרבינו מרן ראש 
הישיבה שליט”א לתלמידי הישיבה אשר 
מעורר בהם על גודל ומעלת הימים האלו 

בהם אנו נמצאים

ימי האורה והשמחה
אל אחי ורעי בני הישיבה היקרים שיחיו ויצליחו.

עתה באתי, על דברי תורה באתי, ואם לא עכשיו אימתי, ונא ונא, 
אנא ואנא, להתעורר בימים הגדולים האלה, בהתעוררות עצומה, 
מעומק הלב עד שיעיד עליו וכו’, וקבלת עול תורה מעכשיו ממש, 
ואנא  ודור,  בתוך הימים המקודשים, הנזכרים ונעשים בכל דור  
אחים יקרים עזבו עזיבה גמורה ותתרחקו כמטחוי קשת מן הבטלה 
ולהזהר בזהירות עצומה בלילות החורף  וכו’,  וכו’  והקלות ראש 

המקודשים ... ולזכות לכתרה של תורה ברציפות הלימוד.
וזה יצא ראשונה, להתעורר ולקום לעבודת התפילה ... ולהיזהר 
רח”ל,  מתים  זבחי  בכלל  להיות  שלא  האכילה  בשעות  מאד 
ולהשתדל בכל עוז שיהיה שלחן של המשך העסק בדברי תורה, 
ולשמור על הרציפות בהיכל וסדרי הישיבה, ולרבות ימי השבת 
וכו’,  להבל  הזמנים  לבין  יהפכו  קדשים, שלא  קודש  המקודשים 
וההצלחה  הברכה  וימשך  השבת,  בימי  וכו’  כתינוק  לברוח  ולא 

בתורה בכל ימי ולילות השבוע לטוב לנו כל הימים.

רוממות המועדים
ליקוט פנינים נבחרים משולחן גבוה
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שנאתו  תסור  שלא  אדם  בני  שיחייבו 
מהלבבות’ וכו’.

“ּוָמְרֳּדַכי ָיַדע ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר
ַנֲעָׂשה” )ד,א(

דהנה  הכתובים,  ביאור 
)מגילה  בגמ’  חז”ל  אמרו 
ימיני  ‘ומה שילם לי  יג,א(: 
דלא קטליה שאול לאגג דאתיליד מיניה המן דמצער לישראל’. והיינו שכלל ישראל 
הבינו ששאול גרם להם את לידת המן, ומשום כך הם בתוך המצב של שלטון הרע, 
הגלות  וזו  המדרגה,  עד לשפל  וירדו  לצלם  והשתחוו  מצבם,  עם  וכביכול השלימו 
אם  אבל  מלכות,  לו  ואין  כבודו  והפסיד  מארצו  שגלה  מלך  לבן  משל  האמיתית. 
השלים עם מצבו ואינו מצפה לחזור, אין לך גלות נוראה מזו! כלל ישראל השלימו 

עם מצבם תחת שלטון עמלק, המן ואחשורוש, והבינו שאי אפשר ואסור להלחם...
וזהו שאמרו חז”ל )אסתר רבה ז( שאמר המן ‘אלוקיהם של אלו ישן’. דהיינו, שהמן 
שהיה שורשו בעץ הדעת כמו שאמרו בגמ’ )חולין קלט,ב( ‘המן מן התורה מנין, ֲהִמן 
ָהֵעץ’, הבין היטב את המצב שיש כאן, שכביכול הקב”ה ישן הוא, כי “ה’ ִצְּלָך”, וכיון 
שישראל ישנים ונתייאשו ממצבם, יש מציאות כביכול שהקב”ה ישן ומתעלם מכלל 

ישראל! ועל זה נלחם המן, שישארו במצב שכזה ולא יזכו להארה.
וזהו מלחמת הקודש של מרדכי - “ּוָמְרֳּדַכי ָיַדע ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה” למעלה... והבין 
היטב את אשר מתרחש כאן, “ַוִּיְקַרע ָמְרֳּדַכי ֶאת ְּבָגָדיו ַוִּיְלַּבׁש ַׂשק ָוֵאֶפר ַוֵּיֵצא ְּבתֹוְך 
ָהִעיר ַוִּיְזַעק ְזָעָקה ְגדָֹלה ּוָמָרה”. והיינו שעורר את ישראל לתשובה ולמלחמה, ולשם 
כך ביטל את מצות הפסח )מגילה טו,א(. וכך מצינו שיש זמנים שעוסקים ב’גדלות’ 
ומבטלים יו”ט, כמו בחנוכת המקדש אצל שלמה שביטלו יוהכ”פ )מועד קטן ט,א(. 

בטבע,  העולם  בתוך  כאן  מאיר  שהקב”ה  נתגלה  מרדכי  ידי  על  תשובתם  ומכח 
באור ישר, ולא רק על ידי נס הוא מתגלה. ולא שצריך להעלות ולחבר את העולמות 
למעלה, אלא הגילוי הוא שגם למטה זה מציאות ה’. ולכך ‘ברוך מרדכי’ - זכה לברכה 

לדורות.
ובכדי לקבל את המעלות הגדולות, את האור 

ְוִאם  ָּתִעירּו  ל”ִאם  הגדול, צריך היה להגיע 
צריך  ֶׁשֶּתְחָּפץ”,  ַעד  ָהַאֲהָבה  ֶאת   ְּתעֹוְררּו 
כלים ורצון להשתייך ולקבל הארה, ובשביל 
מעלה כזו שתשאר לנצח, “ְוִזְכָרם ֹלא ָיסּוף 
ִמַּזְרָעם”, היה צריך הכנה של קבלת התורה 
מאהבה. ועל ידי שקיבלו את התורה מאהבת 

הנס, בזה זכו ליום הפורים לדורות.

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

ומשתחווה. 
שליט”א  הישיבה  ראש  מרן  כך  על  אמר 
במשתה היין בפורים, כאשר שאלו תלמיד 
שווה  אינו  שהכל  היתכן!?  שליט”א:  אחד 
להמן, וכי באמת לא שווה לו כלום? הרי יש 

לו את כל טּוב העולם... 
הוא  שליט”א:  הישיבה  ראש  מרן  לו  ענה 
הרגיש שהאמת נמצאת שם, לא אצלו! הוא 
הרגיש שמרדכי מייצג את האמת, זה הפריע 
לו... הוא תפס שהוא חי בשקר... לכן “ְוָכל 

ֶזה ֵאיֶנּנּו ֹׁשֶוה ִלי”!

“ִּכי ִנְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי” )ז,ד(
ילדיו  להעביר  הוראתו  על  הישיבה שליט”א  מרן ראש  פי  את  לשאול  בא  אברך 
בוכה  ואף  הענין,  קשה  מאוד  תחי’  האלמנה  לאמו  כי  וסיפר  עטה”ק,  למוסדות 

ומבקשת שלא יעשה כן מחמת התנגדותה לדרך האמת...
ישב עמו מרן שליט”א ובכה עימו יחד על המצב הנורא שהגענו לזה, וכפי שידוע 
רגישותו של מרן שליט”א לצערם של אלמנות ויתומים ושאר נדכאים. אך לבסוף 
אמר לו אבי האלמנות והיתומים מרן שליט”א: לא ניתן להתחשב בזה כאשר מונח 
על הכף עתיד הילדים וחינוכם בדרך התורה המסורה לנו ללא שום שינוי... ועוד, 

שבסופו של דבר הילדים האלו הם יהיו הנחת שלה בזה ובבא.

“ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד” )ח,יא(
שח מרן ראש הישיבה שליט”א כי באחת ההזדמנויות שאל השואל את מרן הגאון 
מטשעבין זיע”א, בדין “ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק”, מה הדין באדם שאינו יכול להרוג את 
העמלק אלא לפצעו, האם יש בזה מצוה? והשיבו על אתר מרש”י בפסחים )סח,א( 
והיינו  תמחה’,  מחה  כמו  וחיבול  ‘נקיבה  הוא  הקרבן,  של  קרביו  מיחוי  כי  שכתב 

שבחבלה גם מקיימים את המצוה.

“ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ַלְּיהּוִדים ִמְׁשֶּתה ְויֹום טֹוב” )ח,יז(
בגמ’  שאמרו  המגילה  שקריאת  בסמוך(  הגר”א  דברי  במקור  )עיין  הגר”א  כתב 
)מגילה יד,א( שהוא ההלל של יום הפורים, ‘קרייתא זו הלילא’ היא השלמה להלל של 

יום הכיפורים, כי את יום הכיפורים משלימים רק ביום הפורים.
ועוד כתב הגר”א )יהל אור ליקוטים לט,ב וליקוטי הגר”א אות ה(, שסעודת הפורים 
משלימה את סעודת יום הכיפורים, כי יום הכיפורים עצמו הוא יום טוב גדול מאוד, 
והוא כעולם הבא שאין בו אכילה ושתיה, ומצב של דביקות בקב”ה, ובו קיבלו את 
הלוחות השניות, ובשביל זה מוכרחים לצום בו כי הגוף מעכב ומפריע. ומכל מקום 

במצבנו פה בעולם הזה מחויבים להשלים את הסעודה של יום כיפור, ואף שביום 
הכיפורים גם כן עושים קצת סעודה בערב יום כיפור ובמוצאי היום, מכל מקום אין 

זה בשלמות.
והשייכות של יום הפורים ליום הכיפורים, שביום הכיפורים קיבלו לוחות שניות, 
וביום הפורים שבו ו”ִקְּימּו ְוִקְּבלּו” מאהבה. וכאן ביום הפורים מתגלה הכוח המיוחד 
של הגוף, במצב כזה שהגוף לא מפריע ואינו חוצץ כלל, אוכלים ושותים, ואדרבה 
מחזקים את הגוף שלא יהיה קשור ומוגבל בדעת האדם, כי הדעת שיש באדם בשר 

ודם היא מוגבלת.
וביום הפורים מתגלים מעמקי הלב המשתוקק לקרבת השי”ת, בלי מתווכים ובלי 
שדכנים! כי באופן הרגיל המוח הוא השכל הוא הדעת - הוא המתווך בין לב האדם 
לאביו שבשמים, וכל השנה פועל את פעולותיו. אבל באמת העיקר זה הלב! ובתורה 
מוזכר רק לב, ולא מוזכר כלל ‘מוח’! אין מוח בתורה, כל העבודה בלב. כי ‘רחמנא 

ליבא בעי’. 
ובזמן של ‘עד דלא ידע’ אין את המוח והשכל, כמו שבחתונה זורקים את השדכן... 
וידע מכל ההתלבטויות. אבל בזמן זה רק הלב לבדו דבוק  אף שהוא עמד בתווך 
בה’! בדרך הרגיל ישנה עבודה בצורה של ‘ברוך מרדכי’, שמרוממים את הצדיקים 
והחכמים, ויש עבודה של ‘ארור המן’, השפלת הרע. אבל ב’עד דלא ידע’ אין כלום! 

אין שום צורה של הבנה ודעה, הלב בעצמו קרוב להקב”ה.
ועל ידי ‘עד דלא ידע’ מתרוממים למעלה מ”ַטַעם ָוַדַעת”. ודוד המלך ע”ה ביקש 
)תהלים קיט,סו( “טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני ִּכי ְבִמְצֹוֶתיָך ֶהֱאָמְנִּתי”, ומי שבראש השנה 
לא כיוון כראוי בפסוק זה, יכול בזמן זה להשלים כשיתבונן ויתקשר ב”ִּכי ְבִמְצֹוֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי”, גם בלי “ַטַעם ָוַדַעת”. זהו הזמן להתחבר באמונת אומן מעל ה”ַטַעם ָוַדַעת” 
ָוַדַעת”. אבל העיקר לדבק את הלב  בהשי”ת ובמצוותיו, ואחר כן יזכה גם ל”ַטַעם 

באמונה פשוטה ברורה ותמימה במצוות השי”ת.

“ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ַלְּיהּוִדים ִמְׁשֶּתה ְויֹום טֹוב” )ח,יז(
מבואר בגמ’ )מגילה ה,ב( שלא קיבלוהו ליום טוב. ואמנם יש בזה גם מעלה, שהרי 
ביום טוב עם כל מעלתו, יש בו בחינה של הגבלה, 
ללא  הגבולות  כל  פריצת  הוא  בפורים  משא”כ 

גבול...
שופר  תקיעת  בשעת  הדין  ביום  דהנה 
כיון  ששופר  כו,ב(  )ר”ה  בגמ’  איתא 
וכמו בשעה  ולפנים.  דלזיכרון הוא, כלפני 
כך  הקדשים,  לקודש  נכנס  גדול  שהכהן 
לקודש  נכנסים  בשופר  שתוקעים  בשעה 
מאוד  מתעורר  היה  והגרי”ס  הקדשים. 

בשעת תקיעת שופר מכח הגמרא הזו.
לכן בשעת תקיעת שופר מגיעים לפסגת 
ההשגה, ככהן גדול בקודש הקדשים. שעליו 
ִיְהֶיה  ֹלא  ָאָדם  “ְוָכל  טז,יז(  )ויקרא  נאמר 
ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ְּבֹבאֹו ְלַכֵּפר ַּבֹּקֶדׁש” וגו’, ואיתא 
בגמ’ שאפילו מלאכים לא יהיו שם, כי גם 
שהכהן  מה  להשיג  יכולים  אינם  המלאכים 
בשעה  לפיכך  ולפנים.  לפני  משיג  גדול 
ָוַדַעת  ַטַעם  “טּוב  מבקשים  הזו  הגדולה 
מבקשים  ֶהֱאָמְנִּתי”,  ְבִמְצֹוֶתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני 
וגם  מאוד.  גבוהה  השגה  שהיא  הדעת  על 
של  במצב  נמצאים  תורה  תלמוד  בשעת 
יותר  ִמְּפִניִנים”,  ִהיא  “ְיָקָרה  ולפנים,  לפני 

מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים.
הוא  הכיפורים  כיום  שהוא  בפורים  אבל 
מסתפקים  לא  כבר  השנה,  מראש  למעלה 
הרבה  רוצים  אלא  ולפנים,  לפני  בלהיכנס 
הרבה יותר מזה, כי הרי “טּוב ַטַעם ָוַדַעת” זה 
הגבלה נוראה, והלואי שנזכה גם להגבלה הזו... 
אבל בפורים שוברים את כל המחיצות... וזה הפשט ‘עד דלא ידע’ שבפורים עוברים 
ְצָאה ְבַדְּברֹו ִּבַּקְׁשִּתיהּו  את ה”טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני”... ועולים למעלה מזה - “ַנְפִׁשי יָֽ
ְוֹלא ְמָצאִתיהּו ְקָראִתיו ְוֹלא ָעָנִני”, זה בכלל לא נתפס בהשגות, זה למעלה למעלה. 

זהו תמצית הענין של פורים, אמנם התכלית היא שישאר מזה, שישאר מזה למעלה 
רק  בעולם  דבר  ולחיות שאין שום  להכיר  ובהכל...  התורה,  בלימוד  ודעת,  מטעם 
יבין להרחיב את  ויותר מזה אין. המבין  את הקב”ה, רק את התורה, זה מה שיש, 

הדברים...

“ּוְבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהְּיהּוִדים ְוַאֵּבד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש” )ט,ו(
איתא בתרגום: ‘ובשושן בירנתא קטלו יהודאין והובידו חמש מאה גוברין כולהון 

רופילין מדבית עמלק’.
נתבאר לנו בתורה מי הוא הראוי למחיית עמלק ומי יכול שימחה עמלק על ידו, 
והוא יהושע בן נון שנצטוה על כך כדכתיב )יז,ט( “ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְּבַחר ָלנּו 
ֲאָנִׁשים ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק”. ומעלתו של יהושע הוא עמלו בתורה - “ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון 
ַנַער ֹלא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהל”. ומגודל עמלו ואהבתו לתורה חיכה למשה רבו לרגלי 

ההר עד שירד מן השמים. 
יגיעתו  משום  בעמלק  להלחם  נבחר  יהושע  שדוקא  בזה,  לבאר  האריך  והחת”ס 
בתורה, אשר בבחינה מסוימת יגע בתורה יותר ממשה רבינו )ירושלמי הוריות פ”ג(. 
מיועד  שהיה  והיינו  אורה,  הבית  כל  נתמלא  לידתו  בזמן  ע”ה  רבינו  משה  שהרי 
מתחילה להיות מוסר התורה. אבל יהושע התחיל את העבודה ממש מהתחלה – “ַנַער 
ֹלא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהל”. וכמו שאנו אומרים תמיד שברוחניות אין את הכלל ‘בכלל 

מאתים מנה’, ולכן לא היה למשה את הבחינה הזו של יהושע.
ונמצא, דלהגיע למצב של הכנעת ומחיית כח הרע, למחות את עמלק שהוא שורש 
הרע, שייך רק על ידי עמל התורה, שעל ידי זה הוא מידבק בה’ יתברך. והוא עיקר 
עמלנו לעקור את הרע מתוך הלב, לשרש אחר הנטיות הרעות והתשוקות העצמיות, 

שהרי הם כח הרע והמעכב למחית עמלק, ולגילוי כבודו יתברך.
נמחה  בלב,  אצלו  נמחה  והרע  החיוב,  את  זוכר  וכשאדם 

רבינו מרן ראש הישיבה          הגר”ש אויערבאך שליט”א

 שבת שאחר הפורים
האדם  וכאשר  ביותר,  גבוהה  לדרגה  מגיעים  הפורים  שביום  בארוכה  ביארנו 
הוא  הוא מפסיק להתעלות  בזה, משום שאם  הוא צריך להחזיק  מתעלה בדרגה 
הוא  האדם  שהרי  ברגע...  הפורים  את  לאבד  שלא  להזהר  צריך  ומעתה  נופל. 
‘מהלך’, ואף שהמלאכים הם גבוהים ביותר ויש ‘שרפים’ ויש ‘אופנים’, אך מ”מ 
נקראים הם ‘עומדים’, שאין להם את היכולת להתעלות. אבל האדם הוא ‘מהלך’, 
ואינו נשאר במקום, ואף יכול להתעלות מעל מקומו. אולם כפי מה שהוא יכול 

להתעלות, הוא גם יכול לרדת וליפול מהמדרגות הגבוהות. 
סּור  ְלַמַען  ְלַמְׂשִּכיל  ְלַמְעָלה  ַחִּיים  “ֹאַרח  )טו,כד(  עה”פ  במשלי  הגר”א  וכדברי 
ִמְּׁשאֹול ָמּטה” שהאדם צריך לעמול להתעלות לא רק כדי להשיג עוד מעלות, אלא 
כדי לא ליפול ל-ְּׁשאֹול ָמּטה ויפול לגמרי, שאם הוא לא למעלה למשכיל ממילא 
הוא בשאול מטה. שהאדם תמיד מהלך, או שהוא מתעלה, או שהוא יורד ח”ו. ועל 

כן צריך לשמור את ההתעלות, ולהזהר לא להקיא את הפורים ביחד עם היין... 
את  להמשיך  צריכים  השבת  ידי  על  וכך  הפורים,  אחרי  יש שבת  השנה  וב”ה 

העליה של פורים! ועל ידי זה לשמור את ההתעלות. 
וכפי שהמהרי”ל רבן של ישראל, שכל מנהגי אשכנז על פיו, היה אומר: אוהב אני 
את השבת שאחר היום טוב. ומשום שכל שבת צריך להתכונן הרבה כדי להיכנס 
מן החול לשבת, ואף שיש ניצוצין מן השבת לחול, ויש גם תוספת שבת, מ”מ אין 
זה כמו שבת שאחרי יו”ט. והמהרי”ל בגדולתו והשגתו היה אוכל את השבת עצמה, 
לא רק את מאכלי השבת... והיה מכיר בגדולת השבת, ולכן על ידי קדושת השבת 

שגדולה מקדושת יום טוב, מחזיקים את ההשגות שהשיגו ביום טוב.
והוא הדין בשבת שאחרי פורים, אך ביותר, שיש בשבת הסמוכה לפורים ענין 
דבשבת  מודים  עלמא  וכולי  מאהבה,  קיבלוה  הדר  של  זמן  הוא  דבפורים  נוסף, 

ניתנה תורה, ונמצא דשבת ופורים קשורים זה לזה.

רוממות המועדים
ליקוט פנינים נבחרים משולחן גבוה

הרב 
דוד 

ויספיש
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כמו  בפועל.  זאת  קיים  שכבר  ונחשב  עמלק,  זכר  אצלו 
שכתוב במדרש )מדרש תהילים סב( על מה שאמר הקב”ה 
 – ְלִׁשְבִּתי”?  ַבִית  ִּלי  ִּתְבֶנה  “ַהַאָּתה  ז,ה(  ב’  )שמואל  לדוד 
‘אמר לו הקדוש ברוך הוא אף על פי שאין אתה בונה אותו, 
הואיל וחשבת לבנותו, על שמך אני כותבו’. וביארנו, דהיינו 

שהקב”ה אמר לדוד, אתה כל כך רצית ומסרת נפשך, אם כן אתה כבר לא צריך בית 
המקדש, כי כבר בנית אותו בעצם הרצון, ורק את המעשה בפועל של הבניין, בנך 

אחריך יבנה.
ומבואר שמה שזכו ישראל לאבד ‘מדבית עמלק’, הוא על ידי שקיבלו את התורה 

מאהבה, וכאמור על יהושע שבכח יגיעתו בתורה ראוי היה להלחם בעמלק.
וחייבים לזכור את הקבלת התורה מאהבה שזה עיקר העיקרים, ודוקא ללמוד בעיון, 
באופן שהוא עמל להבין את התורה, בזה מוחה את עמלק, וכשם ש’הרפידים’ היתה 

סיבה המחזקת כוחו של עמלק, כן התעצמות בעמל התורה מאבדת את זכרו. 

“ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה” )ט,כב(
הגאון בעל ה”תהילה לדוד” זצוק”ל היה  סיפר מרן ראש הישיבה שליט”א: כאשר 
חולה, נכנס אחד לבקרו, ואמר לו בעל ה”תהילה לדוד” : במה אני יכול להתחזק? 
ללמוד אין בי כח, להתפלל קשה לי, אבל דבר אחד אני יכול , להיות יותר בשמחה!

“ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה” )ט,כב(
שח מרן ראש הישיבה שליט”א: שאל אחד למרן הגרי”ז זיע”א בענין שמחה ביין,  מה 
דינו בזה, הואיל ואינו שמח ביין. ענהו מרן זיע”א: דו ביסט אליגינער! עס שטייט אז 

ס’איז יא משמח! ]אתה שקרן, כתוב שזה כן משמח[
מוסיפים: כי באותו הנוסח התבטא מרן החזו”א זיע”א למי ששאלו שיש לו בגד חדש 

ואינו שמח בזה איך יברך על זה ברכת שהחיינו ענה לו 
החזו”א: זה שקר! יש לך שמחה.

“ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה” )ט,כב(
באחד השנים כאשר התקיימה הלוויתו של הגאון 
חזר  הפורים,  ביום  בירושלים  זצ”ל  חיים קמיל  רבי 
פורים,  לסעודת  לביתו  הישיבה שליט”א  ראש  מרן 
שלא  מה  ועל  פטירתו  עצם  על  נורא  בצער  והיה 
הוספד כראוי לגודל גדלותו בתורה ועמלה. וביקש 
יותר מכל פעם,  וישמחו  מכל המשתתפים שישירו 

כדי שח”ו לא יתבטל השמחה הגדולה של פורים.
בביתו  ושמחו  ושרו  רקדו  כאשר  אחרת,  בפעם 
מה  משום  הרגיש  שליט”א,  הישיבה  ראש  מרן  של 

כך  כל  ואינה  מהלב,  בוקעת  מספיק  אינה  שהשמחה 
פנימית, וחזר ואמר לכולם: “כך נראה תשעה באב! צריך 

יותר...”

“ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים” )ט,כב(
מרן ראש הישיבה שליט”א נוהג להרבות בנתינה של מתנות לאביונים, ובאופן של 
דרך כבוד. וגם מי שנראה שלא איכפת לו מכך, ומתבזה בשביל כך, נוהג מרן שליט”א 

ליתן לו בדרך כבוד ממש.
סיפר אחד התלמידים שאירע פעם, כאשר בא אליו כמה ימים לפני פורים, אחד 
שהכירו כנצרך ביותר, ובכדי שיהיה בזה קיום של מתנות לאביונים, אמר לו מרן 

שליט”א בדרך כבוד: “בחלק מהכסף אני יכול לחזור בי עד יום פורים בבוקר...”

“ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים” )ט,כז(
איתא בגמ’ )שבת פח,א( הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב “ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים” 

קיימו מה שקיבלו כבר. ופירש”י שקיבלו ‘מאהבת הנס שנעשה להם’.
הנה ענין זה שקיבלו את התורה מאהבה לא נתבאר במפורש במגילה, ורק ברמז 
ְיָתה אֹוָרה” אורה זו תורה. והדר קבלוה מאהבה גם  אמרו )מגילה טז,א(: “ַלְּיהּוִדים הָֽ
‘קיימו  )ז,א( רק איתא:  כן נתפרש בגמ’ בשבת ולא בגמ’ במגילה. ובמסכת מגילה 

למעלה מה שקיבלו למטה’.
הקב”ה  כרת  לא  שהרי  לאוזן.  מפה  הקב”ה  לבין  בינינו  ענין  שזה  הדבר,  וביאור 
ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פה )גיטין ס,ב(, ואינו כתורה שבכתב שגלויה 
לכל העמים. ומה שהקב”ה חיזר על האומות ליתן להם את התורה, הוא רק על תורה 
שבכתב ולא על תורה שבעל פה ]עיין ישועות יעקב או”ח סימן מז[. והתורה שבעל 
פה נבראה מנשמות ישראל. לכן עצם קבלת התורה מאהבה שעיקרה על תורה שבעל 
פה, לא נזכרת מפורש, שהוא ענין פרטי בינינו לבין הקב”ה, וככל שהדבר גדול יותר 

כך נכתב פחות.
וכן מצינו בחג השבועות, שמה שהוא זמן מתן תורתינו לא נזכר בתורה כלל, רק 
)ש”ב  ה”נפש החיים”  דברי  וידועים  התפילה,  בנוסח  תיקנוהו  הגדולה  כנסת  אנשי 
פי”ג( באופן יוצא מגדר הרגיל. והחת”ס כתב שגם הם לא השיגו את כל כוונת מילות 

התפילה. 
התורה  את  שקיבלו  מה  את  כתוב  לא  התפילה  בנוסח  אפילו  בפורים,  כאן  והנה 

מאהבה, רק את ההצלה מהמן, והיינו כנ”ל שזה פנימי בינינו לבין הקב”ה.
ועוד יש בזה, שאולי יעורר קטרוג על מי שאינו מקבל על עצמו עול תורה מאהבה, 
שהרי אם קיבלוה מאהבה מונח בזה תביעה גדולה על מי שלא... אבל חייבים לזכור 

את הקבלת התורה מאהבה שזה עיקר העיקרים.

“ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים” )ט,כז(
ויתיצבו בתחתית ההר א”ר אבדימי בר חמא בר חסא  )שבת פח,א( איתא:  בגמ’ 
מלמד שכפה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב 
ואם לאו שם תהא קבורתכם א”ר אחא בר יעקב מכאן מודעה רבה לאורייתא. ופירש 
יש להם תשובה  קיימתם מה שקיבלתם עליכם,  לא  לדין למה  יזמינם  רש”י: שאם 
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 

כך  על  נבואה  צריך  והיה  גוים,  להיות  לחזור  רצו  הזקנים 
כ,לב-לג(:  )יחזקאל  וכדכתיב  בהם.  לחזור  יכולים  שאינם 
ְהֶיה  נִֽ ֹאְמִרים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ִתְהֶיה  ֹלא  ָהיֹו  רּוֲחֶכם  ַעל  ְוָהֹעָלה 
ַכּגֹוִים ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָרצֹות ְלָׁשֵרת ֵעץ ָוָאֶבן, ַחי ָאִני ְנֻאם ה’ ִאם 
ֹלא ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבֵחָמה ְׁשפּוָכה ֶאְמלֹוְך ֲעֵליֶכם”.

דבר  היא  כי באמת  בכפיה  להינתן  צריכה  היתה  התורה  כותב שבאמת  והמהר”ל 
מוכרח ולא רק בתור דבר טוב, דבר שאוהבים אותו, אלא התורה היא דבר מוכרח 
ובלא זה אין קיום לעולם! ואע”פ שכך היתה צריכה להיות נתינת התורה, מ”מ עם 
אמר  שם:  שכתוב  וכמו  מאהבה,  קבלוה  הדור  בפורים  ורק  מכך,  הפסידו  ישראל 
רבא אע”פ כן הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב “ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים” קיימו מה 
שקיבלו כבר. ופירש”י שקיבלו ‘מאהבת הנס שנעשה להם’, שקיבלו מאהבה שהיתה 

התעוררות גדולה מצד עם ישראל מצד המקבלים על ידי מרדכי ואסתר. 

“ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים” )ט,כז(
איתא בחז”ל )מדרש משלי ט(, לעתיד לבוא כל המועדים בטלים, וימי הפורים אינם 

בטלים לעולם.
והביאור בזה הוא, שזמן של מועד הוא זמן שבו הקב”ה מתגלה, זמן של התקרבות 
ושל התפעלות שהיא רגש שכלי. וממילא בזמן של לעתיד לבוא, ימים של “ִיָּׁשֵקִני 
ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיהּו” כשישראל קרובים לקב”ה ולא יכולים להיפרד, ממילא לא שייך זמן 

שהוא מיוחד להתקרבות.
והקב”ה  כגיגית.  הר  ובלי הכפייה של  גילוי אהבה,  היה מצב של  בפורים  ואמנם 
אוהב את עמו ישראל ואנו אותו בקבלה מאהבה, והוא מצב של הבוחר בעמו ישראל 
באהבה, ואין דבר אחר. ובעצם נתגלה שאין שום זמנים ותמיד נשאר אותו המצב - 
“ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי”, הקב”ה וישראל ואורייתא חד הוא, עם הבנה בשכל ובלי הבנה, 
‘עד דלא ידע’ בשכל הקטן שלנו, בלי התחכמות, אלא עם 
הקב”ה בעצמו. וזהו המצב עצמו של לעתיד לבוא, רק עם 

הקב”ה בעצמו – “ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּבְך”.
האלוקים עשה את האדם ישר, זה מצב שנתגלה 
לתורה  אותו  לכוף  צריך  לא  ולכן  הפורים,  ביום 
קב”ה  רק  דברים,  שני  אין  מאהבה.  קיבלנוה  אלא 
והחיוב  העולם.  בריאת  תכלית  ואורייתא  וישראל 
מאהבה,  התורה  את  ולקבל  בלימוד  להתחזק  בזה 
צמאה נפשי אחריך, זה היסוד של פורים בלי שום 

התחכמויות כלל.

“ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים” )ט,כז(
שליט”א:  הישיבה  ראש  מרן  מתלמידי  אחד  שח 
ְוִקְּבלּו  ל”ִקְּימּו  המגילה  בקריאת  “כשמגיעים 
ואומר  מאוד,  מתרגש  שליט”א  מרן  כאן  ַהְּיהּוִדים”, 

בהטעמה עם כל ההתעוררות ק-י-י-מ-ו  ו-ק-י-ב-ל-ו  ה-י-ה-ו-ד-י-ם...”
והוסיף הנ”ל כי העיקר הוא ה”ִקְּימּו ְוִקְּבלּו” בפועל, כך זכורני באחד השנים כאשר 
אחרי כל ההמולה של סעודת פורים עם התלמידים, תיכף מיד אחרי תפילת ערבית, 
ביקש מרן שליט”א שיקראו מיד לחברותא, והלה כבר שב לביתו, וביקש שיבוא תיכף 

ומיד עם מונית, וישב עמו בסוגיות החמורות בטהרות עד חצי הליל...

“ִקְּימּו ְוִקְּבלּו וגו’ ְוֹלא ַיֲעבֹור” )ט,כז(
היו כמה פעמים שנגשו אל מרן ראש הישיבה שליט”א למחרת ימי הפורים וניסו 
לשוחח עימו אודות ימי הפורים שעברו, במהותם ובמה שאירע בהם. ומרן שליט”א 
סירב לדבר עימם בזה, וענה לכולם באותו מטבע לשון: “ְוֹלא ַיֲעבֹור כתיב...” והמבין 

יבין.

“ּוַמֲאַמר ֶאְסֵּתר ִקַּים ִּדְבֵרי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה ְוִנְכָּתב ַּבֵּסֶפר” )ט,לב(
וברש”י: ‘אסתר בקשה מאת חכמי הדור לקבעה ולכתוב ספר זה עם שאר הכתובים 
וזהו ְוִנְכָּתב ַּבֵּסֶפר’. והוא מהגמ’ במגילה )דף ז,א(, עד שענו לה שצריך לזה רמז מן 
ַאְסִּתיר  ַהְסֵּתר  ְוָאֹנִכי   - התורה. ובגמ’ )חולין קלט,ב( איתא: אסתר מן התורה מנין 

)דברים לא,יח(.
והנה פורים נקרא ‘אילת השחר’ כדאיתא בחז”ל )יומא כט,א( ‘נמשלה אסתר לשחר 
לומר לך מה שחר סוף כל הלילה אף אסתר סוף כל הניסים’. אבל מצד שני השחר 

הוא גם תחילת היום. 
והמהר”ל,  הרמב”ן  והיינו שמתגלה שגם בתוך ההסתר יש ניסים. וכמו שאומרים 
שעשרת המכות לא נעשו רק להעניש את המצרים, אלא שישראל יראו את המכות 
ויכירו את הקב”ה שמשדד את הטבע. ואחרי שיוטבע בישראל את הנסים אין צריך 
‘אילת  נקראת  היא  ולכן  הקב”ה.  את  לראות  שרוצה  שוטה  כל  בשביל  נס  לעשות 
השחר’, שאחרי שנעשו נסים גדולים זה גופא השחר שידוע שהכל מהקב”ה והאמונה 

טבועה בעולם.
שהתקופה של הניסים נקראת ‘לילה’ והתקופה של הגילוי נקראת ‘שחר’ שכל זמן 
שעדיין צריך ניסים עדיין חסר בגילוי כבודו, ולכן תקופה זו נקראת לילה. ואחרי 
שהקב”ה גמר את תקופת כל הניסים ויש כבר את כל הנצרך לגילוי כבודו, תקופה זו 

נקראת שחר שעכשיו הכל ברור. 
הניסים  של  מהזמן  המעבר  בזמן  היה  פורים  שנס  הניסים’,  כל  ‘סוף  היה  פורים 
הגלויים לזמן של ההסתר, שפורים כבר היה קצת בהסתר וכמו שאמרו חז”ל )חולין 
שם( ‘אסתר מן התורה מנין שנאמר ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא’ שכבר היה 
קצת הסתר פנים שרק אחרי שרואים את כל המאורעות שבמגילה רואים את הנס 
הגלוי, ורואים שהיה צריך לתבוע את זה שיכתב לדורות, ולכן פורים נקרא אילת 
השחר שזה סוף הלילה ותחילת השחר. ותמיד הכלל הוא שהסוף של דבר אחד הוא 

מעין ההתחלה של הענין הבא אחריו.
ובאמת פורים היה בדרך הטבע, ובכל זאת נקרא נס בנבואה וכתבי הקדש. ומבואר 
חכמי  שענו  מה  וזה  לדורות,  חג  יהיה  שפורים  יקבעו  התורה  שחכמי  צריך  שהיה 

ישראל לאסתר שיש נסים גם מתוך ההסתר. 
משום שנס פורים היה נס ממש, למרות שהיה כבר בתוך ההסתר פנים וצורת הנס 
נס ממש, משום שאת המן של  היה  זה  ידי השתלשלות של הטבע, מ”מ  היתה על 

שאמרו  וכמו  לנצח,  ואסתר  למרדכי  בעיה  היה  לא  המגילה 

רוממות המועדים
ליקוט פנינים נבחרים משולחן גבוה

המשך

  ’אמירת ‘יוצרות
לומר  נוהגים  שליט”א  הישיבה  ראש  מרן  של  מדרשו  בבית 
ומרן  ‘יוצרות’ של ד’ פרשיות, אחרי חזרת הש”ץ, כדעת הגר”א. 
שליט”א מנגן זאת בנעימות ובהתעוררות גדולה. וכידוע שכך היה 
נוהג גם מרן הגרי”ז זיע”א. ]ובספרו ‘דרכי שמואל’ אהלות, הביא 

מרן שליט”א ראיות מדברי הפייט לפרשת פרה[
‘עליה  שבת  שהיה  פרשיות,  מהד’  אחת  בשבת  פעם  אירע  אך 
לתורה’ של יתום ממשפחתו, וכפי הנראה מאחר שהיה יתום, רצה 
ה’יוצרות’.  אמירת  על  וויתר  ביתומים,  להתחשב  שליט”א  מרן 
אבל טרח לציין בשיחה שנשא בשמחה, את החשיבות של אמירת 

ה’יוצרות’, ובאותו מעמד אמר על ה’יוצרות ‘כמה חידושים.
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הנס בא על ידי החזק בדעתו
מרנא בעל ה”חפץ חיים” זיע”א היה אומר )ח”ח עה”ת פרשת 
היא  אחד  דרכים.  שתי  ישנן  והכלל  הפרט  בהנהגת  בראשית(: 

הנהגה במקל נועם, והשניה היא בתקפה וחזקה בלי כל ויתורים ופשרות. 
והנה שאול המלך בהנהגתו כאשר חמל על אגג גרם שיצא ממנו המן, ועל זה הוכיחו 
ומרדכי  למלך”.  שאול  את  המלכתי  כי  -”נחמתי  ד’  בשם  לו  ואמר  הנביא  שמואל 
שיצא מחלציו, העיד עליו הכתוב, כי למרות כל הפגעים והתלאות - “לא יכרע ולא 
ישתחוה”, היה אמיץ לב בגבורים ולא חת ולא זע משנאת המן, ונעשה נס על ידו ותלו 

את המן ואת בניו על העץ, אותו המן שנולד מרחמנותו של זקנו שאול. 
כחומה  חזק  להיות  האדם  שצריך  ללמדך 
“ואם חומה היא נבנה עליה  וכעמוד ברזל, 

נראה  לכאורה  אם  ואף  כסף”,  טירת 
ענינים  איזה  על  לוותר  טוב  שיותר 
פרטיים בשביל העיקר, אבל האמת היא, 
החזק  הנהגת  ידי  על  תמיד  בא  שהנס 
כחוט  אף  לוותר  שלא  בדעתו,  והתקיף 
שמים  לכבוד  שנוגע  במקום  השערה 

ולכבוד כלל ישראל.
וכה היה דבריו כלפי אלה המסכימים 
ואמתלא  היהדות,  בעניני  לפשרות 
יפרצו  לבל  הפשרה  תועיל  כי  בפיהם 
בחומת התורה גופא, וכה הולכים מפשרה 
לפשרה עד שנכוים בעצמם ב”פושרים” 
נעשתה  שהפשרה  מכיון  ובאמת  הללו. 
בשביל התורה, צריכים היו לשאול את 
בפשרות  רצונה  אם  עצמה  התורה  פי 
הפשר  כדין  לטובתה,  לכאורה  הנעשים 
והתורה  והסכמה,  קנין  לקבלת  הזקוק 
בפשרות  רצונה  שאין  ככרוכיא  צווחת 
- “אם ד’ הוא האלקים לכו אחריו ואם 

הבעל לכו אחריו”.
ומוותר  התורה  בעניני  שמפשר  מי 
אם  ואף  המצוות,  מן  איזו  קיום  על 
שלקח  לאחד  דומה  רצויה,  כונתו 
הנהר,  אל  והשליך  מהחנות  סחורה 
שנשתגע  חשבו  מסביבו  העומדים  וכל 
חלילה. ואני עדיין מסופקני אם באמת 
נשתגע או לא, אבל דבר אחד ברור לי, 
והסחורה  החנות  בעל  איננו  שהמשליך 
אינה שלו...  כן הדבר במי שמוותר על 
מצוה מן המצוות או דבר מדברי חכמים, 
אינה  “שהסחורה   – בעליל  מראה  הוא 

שלו”... 

ומרדכי לא יכרע...
ידוע מה שהעיר ב”שפת אמת” )פורים 
להיות  צריך  היה  שלכאורה  תרנ”ג(, 
עבר,  בלשון  כרע”  לא  “ומרדכי  כתוב 
שהרי המן כעס על זה שהוא לא כרע לו, 
ולא על מה שהוא אינו עתיד לכרוע לו. 
לרמוז  אמת”:  ה”שפת  כתב  אלא 
איש  ישראל  בכלל  נמצא  דור  בכל  כי 
צדיק שהוא לא יכרע. וזה שכתוב “ויבז 
כי  לבדו  במרדכי  יד  לשלוח  בעיניו 
כי  פירוש,  מרדכי”,  עם  וכו’  לו  הגידו 
הבין כי מרדכי יצא מן הכלל ללמד על 
הכלל כולו, ואפילו אם ימית את מרדכי, 
יהיה אחר במקומו בכח כלל יהודי, ולכן 

רצה לאבד כל עם מרדכי!...
ישיבת  ראש  מו”ר  בפורים  לי  אמר 
צבי  דב  רבי  הגדול  הגאון  ‘גרודנא’ 
להיות  קל  לא  זה  זצוק”ל:  קרלנשטיין 
לוחם?  השטן  שאלתי:  היום,  ה”מרדכי” 

ואמר: לא רק השטן...

תלוהו עליו!
את  לתלות  לבסוף  רצה  שהמן  ומה 
מרדכי, ביאר על כך מו”ר ראש הישיבה 
המבואר  פי  על  זצוק”ל  ד’גרודנא’ 
רצה  שהמן  שהטעם  לקח”,  ב”יוסף 
לתלות את מרדכי על עץ גבוה חמישים 
לראות  שיוכל  בשביל  היה  דווקא  אמה 
תלוי.  מרדכי  את  המלך  של  מהארמון 
את  לתלות  רצה  שהמן  מה  זה  ולפי 
מרדכי אף שידע שזה לא יעזור, זהו היה 
כולו מידות רעות - לראות את מרדכי 

תלוי! 
אמר:  שחרבונה  לאחר  כי  ביאר,  זה  ולפי 

אחשוורוש:  אמר  אמה,  חמישים  גבוה  וכו’  למרדכי  המן  עשה  אשר  העץ  הנה  “גם 
“תלהו עליו”. ולכאורה מה ראה להוסיף המלך תלהו עליו, הרי העיקר שיתלו אותו, 
ומה צריך שיתלו אותו דווקא על העץ הזה? אלא שהמן רצה את ההנאה הזו לראות 
מארמון המלך את מרדכי תלוי, לכך אמר לו אחשורוש, אתה רצית לראות מהארמון 

את מרדכי תלוי, אותך יראו תלוי מהארמון...

כי הגידו לו את עם מרדכי...
בעת שהרבנות הראשית דנה בענין שירות לאומי, קם רב אחד 
ואמר ש”אם אנחנו נתיר – הרי זה יהיה מותר”... קם הגאון רבי 
ראובן כץ זצ”ל רבה של פתח תקוה, ואמר: בשנה אחת כאשר נגה אור יקרות על ראשו 
של מרן הגאון רבי איצל’ה פטרבורג’ר זצ”ל מתוך שמחת פורים, פתח את אוצרות 
פשר  מה  הקשה:  וכך  נורא.  יסוד  בפניהם  והעמיד  בצילו  המסתופפים  בפני  רוחו 
הנהגת המן אשר ביקש לשלוח יד בכל היהודים, הלא רק מרדכי לבדו סירב להשתוות 
לפניו, וכי משום ה”הגידו לו את עם מרדכי” יגזור לאבד על הכל!? וביותר, הלא כבר 
לימדונו חז”ל שכל מזימת גזירתו להשמיד ולהרוג את כל היהודים, היתה כדי לכופם 
לעבוד עבודה זרה, כי סבור היה שבודאי יעשו 
הגזירה,  רוע  את  מעליהם  לבטל  טצדקי  כל 
לעבודה  וישתחוו  מלפניו  יכנעו  וממילא 
זרה, אם כן, למה גזר גזירת הרג על כל 
וכיון  העם, היה די לו לגזור על מרדכי, 
הגזירה,  רוע  מחמת  לפניו  יכנע  שהוא 
שוב אין צורך לכוף את כל העם, שהרי 
אם בארזים תיפול שלהבת ממילא ימשכו 

אחריו כל ישראל!?
את  איצל’ה  ר’  פתח   - שבעולם  בנוהג 
יאמרו  דתותיהם  ראשי  כאשר   - תירוצו 
להקל באיזה שהוא מנהג שבדת, ינהו כל 
את  לעצמם  ויאמצו  אחריהם  העם  המון 
התקופה  מן  הידוע,  כפי  הזאת,  הקולא 
“כהניהם”  ראשי  שבפקודת  האחרונה 
ברומא, החלו להקל ב”תעניותיהם”, והכל 

קבלו עליהם “המנהג החדש” בהסכמה.
לפיכך, כאשר ביקש המן לכוף את כל 
בני העמים לכרוע ברך לפני העבודה זרה 
להתעסק  הוזקק  לא  בצווארו,  לו  שתלה 
אלא רק עם ראשי הכהנים ושרי המדינות 
שבכל אומה ולשון, לכפותם או להטותם 
ההמון  כל  ובראות  לפניו,  שיכרעו 
שראשיהם קיבלו עליהם את צלמו ודתו 
של המן, ממילא קיבלו גם הם עליהם את 
ומשתחוים  כורעים  והיו  וממשלתו  דתו 

לפני צלמו, אשר היה רקום בבגדו.
בדרך זו ביקש המן בתחילה להביא גם 
הצלם,  לפני  להשתחוות  ישראל  כל  את 
מרדכי  את  לכפות  תחבולות  עשה  הוא 
לכרוע ולהשתחוות לפניו, בסוברו שאם 
יעשה  הסנהדרין,  כראש  המכהן  מרדכי 
כל  כן  יעשו  לפניו,  ויכניע עצמו  מעשה 

היהודים אחריו.
כך חשב מתחילה, עד שהגידו לו יועציו 
שגם אם יכוף את מרדכי לקבל דתו, לא 
יועיל לו מאומה למשוך אחריו את בית 
ישראל, כי האומה הישראלית לא תשמע 
דין מדיני התורה,  איזה  למנהיגיה לבטל 
או אפילו דין דרבנן או גם מנהג יהודי! 
עצמו  על  נושא  מישראל  איש  כל  כי 
אחריות קיום התורה, וכאשר יראו חלילה 
לא  לצלם,  משתחוה  שלהם  ה”גדול”  את 
אף  אלא  ממעשיו,  ילמדו  שלא  בלבד  זו 
ויפרסמו  עליו  דעתו  שנשתבשה  יאמרו 
שלא  בפרץ,  לעמוד  כדי  ברבים  קלונו 
כהניהם  אחר  הנמשכים  העמים  כשאר 

אפילו לבטל דתם...
על דרך משל, אמר רבי איצל’ה: לו יהא 
לאכול  שמותר  יכריז  איגר  שרבי עקיבא 
בשר ולשתות יין בשבוע שחל בו תשעה 
באב, שהוא איסור דרבנן, או אפילו יורה 
שאינו  אב,  חודש  מראש  לאכול  שמותר 
מעיקר דין הגמרא, הלא ודאי לא יתקבל 
אדרבה  אלא  ישראל,  בית  בקרב  ההיתר 
יאמרו שהגאון סרח ח”ו! ויפרסמו ישראל 
העז  כי  סרחונו,  גודל  את  לרעהו  איש 
לבטל דין או מנהג בישראל. שכן, תוקפה 
או  או מדרבנן  של ההלכה, אם מהתורה 
מגדול  יותר  חזק  ישראל,  מנהג  אפילו 

הדור!
כי  היהודים,  טבע  את  המן  כשמוע 
שאינם   - מרדכי”  עם  את  לו  “הגידו 
לבטל  האומה  גדול  אחר  אפילו  נמשכים 
בעיניו  לבוז  לו  היה  מתורתם,  אחד  דין 
לשלוח יד במרדכי לבדו, כי מה בצע לו 
שיכוף את מרדכי באיום של גזירת הרג 
את  יאנוס  אם  גם  הלא  לו,  להשתחוות 
מרדכי לדבר ח”ו, לא יועיל בכך להטות את 
כל העם לעשות כמוהו, ואדרבה יאבד מרדכי 
את כל מעמדו בקרב בית ישראל, קטנים כגדולים. לכן כדי להשיג את מבוקשו, אמר 
המן לכפות את כל העם, ומשום כך “ויבקש להשמיד את כל היהודים וגו’ מנער ועד 

זקן טף ונשים”.
את  להבות  החוצב  בקולו  השמיע  הכתוב,  ביאור  את  לומר  איצל’ה  ר’  כשסיים 
מהמגילה,  למדנו  אשר  הגדול  הלימוד  זהו  הדברים:  מן  העולה  הנוקבת  המסקנא 

אשר גם הגדול שבגדולים אם יגע כל שהוא בגוף התורה, אז 

לקט ‘מעט מן הזך’ פנינים יקרים ונכבדים מרבינו הגאון
הגדול רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט”א מר”י קול תורה

מתוך ועד שמסר לתלמידיו ושומעי לקחו ביום תענית אסתר שנת תשע”ב

ככל שיותר מתבוננים במגילה, רואים את הנקודה המרכזית שהיא ההנהגה של הקב”ה 
ידועים, שגם בשעה  “ואנוכי אסתר אסתיר” זה אסתר. והדברים   - בשעת הסתר פנים 
ידוע  עוד  מהקב”ה.  מכוונים  הדברים  כל  אז  כן  גם  הטבע,  בדרך  שהולך  נראה  שהכל 
ששם ה’ לא מוזכר במגילה, כיון שהכל נהיה כאן בלי שום נבואה או רוח הקודש. ואף 
שרוח הקודש מוזכר במגילה אבל נבואה לא מוזכר. והקב”ה מנהל מלחמה כללית עולמית 
שלימה, אך לבסוף הכל מכוון בשביל עם ישראל. או בשביל ההצלה, או בשביל העונש. 
והכל מולבש בתוך הנהגה שלימה של ממלכה. ולכן כתוב שצריך לקרוא את המגילה לפי 
הסדר, ולמפרע לא יצא. וכל הסיפור של המגילה, הוא שמונה שנים, ואנחנו קוראים את 
זה בחצי שעה... אבל צריך לזכור ולדעת שכמעט עשר שנים הסתובבו כל העולם סביב 
עצמם, זה נהיה שר וזה נהיה פחות שר, זה יורד וזה עולה, ובסוף הכל היה מכוון לנקודה 

אחת.
ראיתי ביאור נחמד, דהנה שם ה’ מוזכר במגילה בראשי תיבות בפסוק “יבא המלך והמן 
היום”, ומדוע דווקא בפסוק זה? כי ברגע ההוא היה נקרא לכלל ישראל כי אחות להם 
בבית המלך, חשבו שיש להם את אסתר, ואם אסתר הולכת ומזמינה למסיבה אצלה את 
המלך והמן, כנראה שכבר כלו כל הקיצין, היא כבר הסתדרה עם המן, והיא כבר נמצאת 
שמה... ורק אז כלל ישראל הבינו שרק הקב”ה יכול להציל אותם! לכן רק כאן מרומז שם 

ה’ - “יבוא המלך והמן היום”! רק כאן יש את הנס של הקב”ה.
אבל האמת היא שיש כאן עוד נקודה, שיש הרבה שמדגישים את זה, אך זה אקטואלי 
בכל פעם. יושב אחד מהסנהדרין, והוא אומר אני יודע מה שהולך פה. הוא היחידי בכל 
כלל ישראל, כאשר כל כלל ישראל חושב ונותן כל מיני פרשנויות מאוד ‘לא מחמיאות’ 
היחיד  הוא  האלה,  הצרות  כל  לתוך  אותנו  מכניס  רק  הזה  ימינו, שה’צדיק’  בנוסח של 
שלא כורע ולא משתחווה, והוא מכניס אותנו לכל הבעיה הזאת, כך כלל ישראל חשבו... 
חז”ל לא מסתירים זאת, וחז”ל מספרים לנו את מה שכלל ישראל חשבו, שיש רשע אחד 
שהשעה משחקת לו – המן, ויש אחד בשם מרדכי, שמתעקש דווקא לשבת בשער המלך, 
ודווקא לא כורע ולא משתחווה, והוא מביא את כל הצרה! והמן אומר מפורשות: בגללו 
אני עושה את כל מה שאני עושה. ובסוף... דווקא מרדכי הוא זה שעל ידו באה הישועה!

וזאת כאשר  חזקה,  הכי  יש את המילים עם המשמעות  יותר במגילה,  מתבוננים  ואם 
מרדכי שולח את אסתר למלך, אומר לה: “אם החרש תחרישי בעת הזאת”!..., אם אנחנו 
נצייר את זה בצורה מוחשית, מרדכי בא ואומר לה בבטחון שבתוך כל הצרה הזאת, “אם 
אביך  ובית  ואת  אחר  ממקום  ליהודים  יעמוד  והצלה  רווח  הזאת  בעת  תחרישי  החרש 
תאבדו”... והוא שולח אותה בסיטואציה הכי גרועה שיכול להיות, והיא אומרת אחשוורוש 
אינו רוצה לקבל אותי, אם אני רק יכנס אליו, יהרגו אותי על המקום. אתה גורם עוד צרות 
לכלל ישראל! בסה”כ אני עוד היחידה שנמצאת בבית המלך, ואני עוד יכולה אולי לעזור, 

וכי אתה שולח אותי בשביל שיהרגו גם אותי!?
אם היום זה היה קורה, התקשורת היתה כותבת: הצדיק הזה שלא כורע ולא משתחווה, 
ומתעקש על העקשנויות שלו, ועד שיש לנו איזה סיכויים, יש לנו עוד מישהו בתוכו, 
איזה  יודע  מי   ש...  העיקר  תיהרג,  היא  שגם  אותה  שולח  הוא  משלנו,  היא  המלכה 
פרשנויות היו נותנים, תדמיינו את הפרשנויות הכי גרועות שיכולות להיות... אבל מרדכי 
יעמוד ליהודים ממקום  והצלה  רווח  אומר לה בבטחון: “אם החרש תחרשי בעת הזאת 

אחרו ואת ובית אביך תאבדו”!
מרדכי לא אומר לאסתר: תלכי ותצליחי ותראי שהישועה תבוא על ידך! לא. הוא אומר 
לה: “אם תחרישי בעת הזאת את ובית אביך תאבדו”... ויש על כך הרבה דרשות חז”ל, 
אבל על דרך הפשט י”ל שמרדכי אומר לאסתר: יש לנו הבטחה ודאית שתבוא הישועה, 
אבל השאלה איך תבוא הישועה, אם את רוצה לזכות, אז הישועה תבוא על ידך... אבל אם 
לא תזכי, אז הישועה תבוא על ידי מישהו אחר! והנה כאשר מרדכי שולח את אסתר, הוא 
שולח אותה במסירות נפש. ומשמע בחז”ל שמה שאסתר נכנסה לאחשוורוש זה היה ענין 
של ‘יהרג ואל יעבור’, והגמ’ שואלת איך היה מותר לה להכנס... ואף שאחד מהסנהדרין 
אומר שכך צריך לעשות, ללכת ולמסור את הנפש... אבל מ”מ לא היה פשוט להם שכך 

צריך לעשות. 
מגיע לפעמים מצב שנראה שיש הסתר פנים, ובאמת יש הסתר פנים, ונראה שהמצב 
מה  יודעים  אנחנו  שאומרים:  אלו  שהם  הדור,  מגדולי  אחד  יש  אך  יאוש...  לאחר  הוא 
שקורה, זה לא מה שאתם חושבים, לא הפרשנויות שלכם נכונות, לא בגלל שמתעקשים... 
אלא דווקא בגלל שהלכתם לסעודה, דווקא בגלל שאתם כן מנסים להתחבר איתם, לכן 

קורה כל הדבר הזה! ואומרים כולם: יש עצה אחת, לשבת ולהתפלל, ולצום. 
אני חוזר על דברים ידועים, כי את המגילה כולם יודעים... אבל לפעמים צריכים לחזור 
על הדגשים מסויימים. שהנה, גם כשאסתר הולכת לבית המלך, ועושה את הדבר האחרון 
שהיא צריכה לעשות, היא הולכת ביום של צום! ולכאורה, אם כבר ללכת למלך, אם כבר 
וצריך  בריאות!?  צריך  כוח!?  צריך  אז  המכשולים,  כל  את  לעבור  כבר  ואם  להשתדל, 
הרבה דברים בשביל ללכת למלך כדי להצליח, אבל אסתר צמה שלושה ימים!... וכאשר 
כולם שואלים איך אפשר לצום שלושה ימים רצופים, אומרת אסתר: צומו עלי, וגם אני 
אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת. מרדכי אמר לי ללכת, ולכן אני הולכת 

במסירות נפש!
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רוממות הדעתהמשך
חיזוק ההנהגות והדעות

הרב 
שלמה 
ליב לף



הדפסת הגליונות נתרם על ידי
ידידנו איש אשר רוח בו, מקים עולה של "תורה ודעת"

הרה"ג ר' מאיר גרוסברד שליט"א לרגל הולדת בנו יקירו ני"ו
יהא רעוא מן שמיא שיזכו אביו ואמו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים

לתפארת אבות וזקנים ולהמשך כרם בית ישראל
ושיראה אביו הדגול שליט"א ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו 

להרבות ולרומם קרן התורה והדעת אכי"ר

לעילוי נשמת הגאון הגדול 

רבי חיים ב"ר יעקב הכהן קמיל זצוק"ל

נלב"ע פורים דמוקפין תשס"ה 

ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י תלמידו הרה"ג א.ר. שליט"א

לעילוי נשמת
גאב"ד ערלוי הגאון האדיר 

צדיק יסוד עולם
מרן רבי יוחנן ב"ר משה סופר זצוק"ל

נלב"ע י"ג אדר תשע"ו ת.נ.צ.ב.ה.
נתרם ע"י צאצאיו שליט"א

לעילוי נשמת גודר גדר ועומד בפרץ הגאון הגדול 
רבי יהודה אריה ב"ר שלמה הרשלר זצוק"ל

נלב"ע ו' ניסן תשע"ז ת.נ.צ.ב.ה.
נתרם ע"י בני משפחתו שליט"א

ככלות י"א חודש לפטירתו

הפצת הגליונות נתרם לזכות 
ולהצלחת ידידנו הדגול

הר"ר אליהו בן מרים חנה ני"ו
להצלחה בתורה ויראת שמים, 
ושיראה ברכה בכל מעשי ידיו

לעילוי נשמת
הר"ר חיים יוסף ב"ר יעקב ז"ל 

נלב"ע ח' אדר תשס"ד 
ת.נ.צ.ב.ה.

יתבטלו שלמה ואלף כמותו ואל תבטל אות אחת מן התורה, כמו 
הרשב”א במכתב החרם, כאשר שמע שאחד מפילוסופי  שכתב 
ישראל היה דורש על אברהם אבינו ושרה אמנו דברים אשר לא 
כדת והוציא הכתובים מידי פשוטם ופירשם על דרך משל, שיגר 

כנגדו את כתב החרם בזה הלשון: “עלה על דעתך שאין שום בעלים על התורה ויכול 
כל אחד לדרוש במה שליבו חפץ, אני עודני חי ואני עומד על המשמר לבלתי לישא 

פנים לשום אדם, ולא תיגע קוצו של יוד בגוף התורה, ואני מכריז חרם...”
חלילה מאתנו - סיים ר’ איצל’ה - לעשות עקבות חדשות, עלינו לפסוע בעקבות 

ראשונים, “צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים...”
אחר כך סיפר הגאון רבי ראובן כץ למרן בעל ה”חזון איש” זיע”א את מה שעשה, 
ונהנה מאוד, וסיפר זאת אח”כ למקורביו. ]“כוכבי אור”, ספר “ר’ איצל’ה”, מעשה 

איש - קונטרס שערי איש בספר שערי אהרון[

מפוזר ומפורד
כתב ה”שפת אמת” )פורים תרנ”ב(: כי באמת על ידי הגלות והתערבות בין העמים 

עמלק  זרע  והעיקר  כראוי,  להתאחד  ישראל  בני  יכולים  אין 
לטב,  שמיא  מן  דעבדין  מה  כל  ובאמת  הדבקים.  בין  שמפריד 
שעל ידי שנהנו מסעודתו של אחשורוש ונתחברו אל הרשעים, 
לכן לא היו יכולין להתאחד, ואחר כך על ידי השנאה שעלה על 
דעת העמים לאבדם, זה עצמו היה הישועה שנהפכו לאויבים ונתאחדו בני ישראל 
כמו שכתוב “כנוס וכו’ את כל היהודים” וכתיב “נקהלו ועמוד על נפשם, לכן עיקר 
מצות מגילה בעשרה משפחה ומשפחה וכו’, לרמוז שעיקר הישועה היה התאספות 

בני ישראל לבוא אל האחדות.
כי הקירבה לרשעים מונעת אחדות, ולכן בתחילה שהתקרבו לרשעים כאשר נהנו 
בסעודתו של אותו רשע, לא היה שייך אחדות, והגזירה היא השנאה שעלה על דעת 

העמים לאבדם, זה עצמו הביא את הישועה, שעל ידי כך התאחדו.
נמצא, כי המהלך בישראל הוא שגזירות על ישראל מביאים לאחדות בישראל, מפני 
גזירות  ואף כשיש  שאז מתרחקים מהרשעים, וכשהגזירות אינם מביאים לאחדות, 
מעשי  את  רואים  אינם  הוא שהרודפים  סימן  מהיראים...  חלקים  לרדוף  ממשיכים 

הרשעים גוזרי הגזירות כנגד הדת כגזירה...

פרוז באכילת 
סעודה בערב שבת

רוממות”,  הנפלא”  הגליון  מערכת  לכבוד 
ידוע הנידון בבי מדרשא, בבן הפרזים הבא 
ביום  ביום הפורים שחל  אל אביו או חמיו 
ואביו או חמיו אוכלים את הסעודה  שישי, 
אחר חצות או אחר שעה עשירית, האם יכול 
להצטרף לסעודה וליטול ידיו, או שאסור לו 
מפני שהוא פרוז, ואין זה יום הפורים אצלו. 
לקבוע  שאסור  רמ”ט  סי’  בשו”ע  ונפסק 

סעודה שאינו רגיל בה, בערב שבת.
וראיתי לציין כי בלוח ההלכות והמנהגים 
נתפרסם בשנים תשע”ה תשע”ו בשם הגאון 
הגדול רבי דב אהרון זלזניק שליט”א )ומשום 
מה נשמט בשנה זו( כך: פרוז הבא לאביו או 
לחמיו לסעוד עמו סעודת פורים יכול ליטול 
ידיו ולסעוד יחד עמו היות והוא חלק מבני 
הסעודה. והטעם כי האיסור לקבוע סעודה 
סעודה  קובע  אם  דוקא  הוא  שבת  בערב 
מעצמו, אבל אם מצטרף הוא לסעודה קיימת 
שהותר לבעל הסעודה לקובעה, שפיר יכול 
לו שייכות לסעודה  יש  להצטרף אליה באם 
זו, והכא הבנים והחתנים הם חלק מסעודת 
יושבים  וכשהוריהם  הוריהם,  של  פורים 
ולכך  מסעודתם,  חלק  ודאי  הם  לסעודה 
שפיר יכולים לסעוד עמם באותה סעודה אף 

שאינם חייבים בסעודה זאת. 
למעשה  ציין  שליט”א  אחד  חכם  ותלמיד 

המובא בספר ‘שר התורה’ 
עמ’  מטשיבין  הגאון  על 
שלא  מחסיד  שנשאל   224
לסב  בפסח  לסעודה  שהוזמן  שרויה,  אוכל 
ארוסתו שהיה גאון מפורסם ואוכל שרויה, 
ופסק  מרן הגאון מטשיבין זצ”ל,  ושאל את 
שאין לו לחשוש מלאכול שם שרויה, והביא 
ראיה מהא דכתבו התוס’ בעירובין דף מא,א 
צדוק  ברבי  אלעזר  א”ר  בגמ’  מש”כ  על 
חל  אחת  פעם  בנימין  בן  סנאה  מבני  אני 
השבת  לאחר  ודחינוהו  בשבת  להיות  ת”ב 
היה  שלנו  שיו”ט  השלמנוהו  ולא  והתענינו 
)שמשפחת סנאה הביאו קרבן עצים בי’ באב 
בר  אלעזר  ר’  שהרי  תוס’  והקשו  למזבח(. 
צדוק היה כהן, ואיך יכול להיות שהיה מבני 
היה  חתנם  שמא  הב’  בתי’  ותירצו  בנימין. 
אלעזר  שרבי  הרי  בסייעתם.  עמהם  והיה 
מפני  באב  השלים בתשעה  לא  צדוק  ברבי 
בזה  ה”ה  השלימו.  לא  חותנו  שמשפחת 
שיכול לאכול שרויה ולשמוח בפסח כאשר 
בסעודת  וכ”ש  ע”כ.  שמח.  חותנו  זקנו 
בסעודת  ולשמוח  להשתתף  מותר  פורים 
אביו וחותנו, אף שהוא עצמו אינו מחויב, כי 

מסיעתו הוא. עכ”ד.    
בברכה מרובה שתמשיכו להגדיל תורה 
ולהאדירה, ושיפוצו מעיינותיכם חוצה 
לתועלת מבקשי ויראי ה’ די בכל אתר 
ואתר, יוסף צבי ד. בני ברק              
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ֲהִמן   - מניין  התורה  מן  ‘המן  שם(  )חולין  חז”ל 
ָהֵעץ’, הכח של המן שורשו מחטא אדם הראשון 
שאכל מעץ הדעת, ואומר הרמב”ם בלשונו הזהב, 
שעל ידיד זה הפך את הרע למציאות, שעד אז 
היה אמת ושקר, ומאז נהיה טוב ורע, ויש מציאות 
אחרי  נמשך  הראשון  הגר”א שאדם  ואמר  לרע. 
על  הנצחון  זה  ובגלל  חטא.  ולכן  הטבע  חכמת 
המן היה נס גלוי שכן שורשו של המן היה עצם 
הרע, ולקבוע יו”ט על נס גלוי היה צריך פסוק 
ומצאו את “ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני”, שיהיו עוד נסים 

בזמן ההסתר פנים.
ומכיון שנס זה לא היה בגלוי שהיה אז הסתר 
גבוהה  בדרגה  היה  שמרדכי  אף  כן,  אם  פנים, 
לא  עליו, שהם  לישראל טענות  היו  מאוד, מ”מ 
הבינו את עומק כוונתו! וכפי שהיום ג”כ העולם 
לא מבין את מה שאומרים להם... והיו כאלו שלא 
הסכימו עם מרדכי שהם היו כערב רב. אך לבסוף 
כאשר ישראל ראו את גודל הנס, הבינו את מה 

שמרדכי אמר להם, וקיבלו את התורה מאהבה.
לעולם  כי  יתבטל,  לא  לעולם  פורים  ולפיכך 
צריך את ההתעוררות מצד המקבל, ובפורים יש 
את ההארה הגדולה מצד המקבל שאפילו בימים 
הכי גדולים אין, כי מצד הנותן הוא תמיד מוכן 
לקבל  המקבל  מצד  הכלים  שחסר  אלא  לתת 
הזמן  כל  לבוא  שלעתיד  ואע”פ  ההארות.  את 
)תהלים  עה”פ  הגר”א  שביאר  וכמו  תוספת,  יש 
דבר  זה  ששמחה  ָּבְך”  ְוִנְׂשְמָחה  “ָנִגיָלה  קיח,כד( 
בשמחה,  חסר  כן  לא  שאם  הזמן  כל  המתחדש 
אפילו הכי פורים הוא זמן מיוחד שנתחזק מאוד 

כוח המקבל, שגם לעתיד לבוא זה יהא נצרך.
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