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“Therefore, they called these days Purim, from the word ‘pur’”

Purim is a Yom KiPurim because the Lot “to Hashem” Fell on the  
Head of Yisrael whereas the Lot “to Azazel” Fell on the Head of Haman

Rabbi Pinches Friedman
Shabbas Zachor - Purim 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

remain, even le’atid la’vo.  Hence, we will endeavor to explain 
the connection between the miracle of Purim and the future 
geulah and the reason that the light of Purim will not pale in 
comparison to the light of the geulah.  

Additionally, it is worthwhile explaining why the members 
of the Great Assembly chose to name the day of the miraculous 
salvation from Haman’s decree “Purim,” as recorded in 
the Megillah (Esther 9, 26): שם על  פורים  האלה  לימים  קראו  כן   "על 

 therefore, they called these days Purim, from the—הפור"
word “pur.”  Now, according to the passuk, they named this 
miraculous day in commemoration of the “pur.”  This refers to 
the single lot cast by Haman, as chronicled in the passuk (ibid. 
 he cast a “pur,” the lot, in—"הפיל פור הוא הגורל לפני המן" :(7 ,3
Haman’s presence.  Since only one lot is mentioned, why did 
they name the holiday “Purim,” in the plural, suggesting more 
than one lot?  

The First Letters of י'בוא ה'מלך ו'המן ה'יום  
Spell Havaya

We will embark on our illuminating journey by explaining 
the connection between the designated reading on the Shabbas 
before Purim--"עמלק לך  עשה  אשר  את   and the reading of—"זכור 
the Megillah on Purim.  In Pri Eitz Chaim (Sha’ar HaPurim 
6), the Arizal comments on Esther’s calculated invitation of 
Achashveirosh and Haman to a festive meal (Esther 5, 4): 
 "ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי

 Esther said, “If it please the king, let the king and—לו"
Haman come today to the banquet that I have prepared 
for him.”  She was setting a trap for Haman.  

The upcoming, auspicious Shabbas Kodesh is called 
“Shabbas Zachor,” commemorating the fact that Chazal 
(Megillah 29a) instituted the reading of the passage (Devarim 
עמלק" :(17 ,25 לך  עשה  אשר  את   Remember (‘zachor’)“—"זכור 
what Amalek did to you!”  Thus, we fulfill the positive, Torah-
ordained mitzvah to remember Amalek.  Rashi explains: 
Parshas Zachor should be read on the Shabbas adjacent 
to Purim to associate the extermination of Amalek with 
the extermination of Haman.  For, as we know, Haman was a 
descendant of Amalek.  In honor of the upcoming festivals of 
Purim—on the 14th of Adar in cities not surrounded by walls 
and on the 15th of Adar in cities surrounded by walls—we will 
provide our Heavenly Father with the delicacies He adores.  
We will explain the  connection between the reading of the 
passage pertaining to the mitzvah of remembering Amalek on 
the Shabbas preceding Purim and the miracle of Purim.  

First, we will examine the words of the divine poet 
(Shabbas Zachor): לא הפורים  ימי  בטלים  יהיו  המועדים  כל   "אם 

 if all the festivals would be cancelled, the days of—נבטלים"
Purim would not be cancelled. The source for this notion 
is found in the Midrash (Yalkut Shimoni Mishlei 9): “All of 
the festivals are destined to be annulled, but the days of 
Purim will never be annulled.”   The Bnei Yissaschar (Adar 
4, 8) explains that it does not mean that all the festivals would 
actually be annulled.  Rather, it is speaking in relative terms; 
they will be significantly diminished in comparison to the 
extraordinary light of the geulah, just like the taste of a food is 
diminished and imperceptible in a mixture of one in sixty or 
one in one hundred.  Yet, the magnificent light of Purim will 
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In the words of the Chofetz Chaim: “If we await the Moshiach, then he will surely
come without delay, as the Navi says, “Await him for he will surely come”, from
which we understand that if you wait he will surely come immediately and not
delay. As I heard about a true Gaon of the previous generation (a well-known
referral to the Bais Halevi ztl), when a certain city wanted to appoint him to be the
Raavad in their community, he refused to accept a rabbinical position. But when
two delegates came to him and said: “Our Rabbi, Your Honour should know that
30,000 Jews are waiting for your arrival!”, he told them, after hearing these
words, “If that is the case, I accept”, and immediately prepared to go with them.
(Likutei Ma’amorim Perek 11)
It is difficult for me why in Klal Yisroel we don’t see any preparations,
notwithstanding that we see that the signs are being fulfilled. If so, each
individual should be fearing for himself and at least consider the possibility that
Moshiach will come in our times. How would it look if he weren’t ready and
prepared beforehand for the day of Moshiach’s arrival? (Likutei Amorim Perek
11)
A student of the Chofetz Chaim recounts: Often the Chofetz Chaim would
emphasize, “More than we want him to come, he wants to come! But he will not
come unless all of Yisrael waits for him in anticipation”. (Hechofetz Chaim
Chayov U’poalo page 490)
“Some people wonder about the length of the exile at a time when we see that
nearly all the signs mentioned in the Gemara for before Moshiach’s coming have
been fulfilled, yet there is no arousal of his coming and no trace of his footsteps. I
answered them that the reason for this is that we are still unprepared in the
knowledge of the laws of the Mikdash and the Korbonos!” (Igros Uma’amorim 8)
What follows from our words is that the study of the Korbonos helps to nullify the
power of the Din and prosecution of Klal Yisroel and thus causes Hashem to
quicken His salvation of Yisrael and rebuild Tzion and Yerushalayim. (Torah Ohr Perek 10)
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The following are some quotes from the chofetz chaim concerning the need to prepare for the impending of Gulah.

(ר״ה ל. סוכה מא.)״ציון היא דורש אין לה״ (ירמה פרק ל) מכלל דבעיא דרישה

'She is Tziyon, no one is interested in her'. From here we see 
that we are required to be interested in her.
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‘Cast your burden upon Hashem’ – 'השלך על ה' יהבך' 
I was sitting with a good friend and we were talking about this and 
that. We do not see each other so often. Since we both read the 
weekly sheet Tiv Hakehila, we were telling each other stories of 
hashgacha pratis that had happened to us over time and we were 
fulfilling בכל נפלאותיו' 'שיחו  – ‘speak of all His wonders’. 
He asked me to tell him a story that would impress him… and just 
that day the following story happened to me: I was a little nervous 
since in a few days, 3,000 shekel would be deducted from my account 
and I still did not have the funds to cover it. I then asked my friend: 
“Nu Shlomo, where do you come up with extra money above the 
usual expenses?” 
He smiled, and said: “What’s the problem? You ask me for a loan and 
I will transfer the funds into your account.” 
“This is not right!!!” I replied and I told him that I present the 
problem directly to Father in Heaven and I ask Him to accept my 
Tefillah that I not need a gift from a person and not through a loan, 
but only from the open and generous hand of the Creator of the 
World!!! 
And out of nowhere, a customer called who had not previously 
ordered from me, and he placed an order for 2,930 shekel and his 
payment went right into the account! 
He was impressed as was I from the special hashgacha of the Creator 
of the World. When you tell a story, you begin to pay attention more 
and more that every minute detail is supervised. 
We eventually separated and went our own way. 
However, two days later, the whole thing was canceled because of 
bad weather, and I did not know how to get out of the situation. 
What bothered me the most is that I had already told my wife and 
friends how Hashem watches over us. With the cancelation of the 
order my livelihood and the miraculous salvation was taken from me. 
On the day that the money was supposed to be withdrawn from the 
account, I checked my account and the payment was put back. I 
thought I was in trouble with the bank, but to my surprise, I saw that 
everything was fine. With a little further investigation, I found that 
another client decided to pay me a month early and this saved me 
from the embarrassment of having my check returned. 
I saw the appropriateness of the posuk (Tehillim 55:23):  'השלך על ה'
 Cast your burden upon Hashem and He will‘ – יהבך והוא יכלכלך'
sustain you’. When a person casts his burden upon Hashem alone, 
then Hashem, in His glory and by Himself, worries about him as 
brought down in seforim that the greater the faith of the person, the 
greater the supervision of the Supervisor. 

 י.א.ב.
 

 לקיים את ימי הפורים 
To establish these days of Purim 

One of the Tzaddikim of the previous generation once traveled 
to Meron with a few of his students. Suddenly, the vehicle they 
were travelling in flipped over and miraculously, they were all 
unharmed. In order to memorialize the incident, whenever he 
traveled to Meron, he would stop where the miracle occurred, 
and he would recite the blessing using Hashem’s name  שעשה
 Who performed a miracle for us in this – לנו נס במקום הזה
place. Over time, this became a steady custom for them that 
they when they traveled to Meron they would stop and give 
thanks for the miracle. Even his children and his students 
accepted this custom, and even after many years when the 
elderly Tzaddik had already passed away, they continued to 
stop at the place of the miracle. Time passed, and a new 
generation was born, and one day, one of the great-
grandchildren asked his father, what happened they we always 
stop here? As much as the father tried to explain to his son the 
miracle that happened here to his elderly grandfather, the 
great-grandchild could not understand all the fuss and the 
reason for this is that he never saw the grandfather when he 
would arrive here. 
On Purim everyone is joyous. There is no need to convince 
anyone to be happy on this day, although the miracle 
happened more than 2,000 years ago. Even a small child does 
not have to ask what all the fuss is about… and we have to ask 
ourselves, why is Purim different from any other event, 
everyone – even those distant from Torah and mitzvos – 
naturally get together on this holiday?  
The Tzaddikim have written that every year when the holy 
holiday of Purim arrives, that same illumination that shone in 
Shushan on that very first Purim comes down again to the 
world. When holy Israel reads the Megillah, the same effect 
takes place Above that happened in those days, and so, when 
we read the Megillah, this is not only to remember the miracle 
that happened then, but rather, the miracles that are 
happening to us here and now! A hint to this is that when it is 
written in Mesichta Megillah 17a: ‘One who reads the Megillah 
out of order has not fulfilled his obligation’. That is, one who 
reads the Megillah just to repeat the story and to thank for the 
miracle that happened then has not fulfilled his obligation! The 
Megillah must be read with excitement! This is happening 
now! Literally, just as we say on Pesach ‘A person is obligated 
to see himself as if he is leaving Egypt’, so too, we must feel 
the excitement of the miracles that are happening to us now! 

- Tiv HaMoadim - Purim   
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ne of the first times that I asked my Rebbi 
for advice about several boys, he responded 
to each question in the same manner: “It is to 

be decided on a case by case basis, and since you know 
the boys better that I do, you should decide.” Initially, I 
thought he just didn’t want to answer me, until I realized 
the truth of his response.  Ever since that conversation, 
I have come to appreciate that most decisions should 
be based on individual background circumstances and 
resources.
 
In this Parsha, we are taught about a Korbon Ole V’yored, 
a Korbon (sacrifice) whose cost depends on the financial 
status of the person who brings it. The specific Korbon 
discussed is not an optional Korbon. If it were, it would 
be easier to understand why people can bring whatever 
they can afford. This is a Korbon which is brought because 
someone did something wrong and requires a Kaporoh 
(to be forgiven through it). Nevertheless, what he is 

asked to bring is based on his individual circumstance.
 
Hashem always judges people individually, based on 
their strengths and intentions. We should judge others, 
and ourselves, in the same manner. Most people do not 
sufficiently consider other people’s intentions.
 
What grades, homework, and interest in school, should 
be expected from each child? How much help should 
be expected from each child before Pesach? How much 
should children be expected to contribute, and sit still, 
during the Seder? How much should be expected from 
spouses, friends, and co-workers? The answers should 
always be individually based.
 
While judging people increases the risk that other 
people will be critical of them, it is necessary to know 
what people's limitations are before deciding what can 
be asked of them. 

O
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Parshas Vayikra 

The Connection between The Little Aleph in Vayikra, and Avraham Aveinu 

Chazal teach us several reasons why the small letter Aleph at the end of the word vayikra is called 
Aleph Zeirah, the small Aleph. Rabbi Shamshon Raphael Hirsch zt”l offers his unique reason for 
this. I’d like to add a possible other reason as well.  

It is interesting that the value of all of the small letters in the Torah add up to 186, the value of the 
word…makom! It is also interesting that the four letters in Hashem’s name, when multiplied by 
each other – Yud times Yud, Heh times Heh, etc – also add up to 186. As the Gemara says, where 
you find Hashem, you find his humility. 

Let’s explore what chazal tell us, as elucidated by Meam Loaz. First, Moshe’s humility led him to 
write the word vayikra with a small Aleph, as if he were a commoner, like Bilaam, where Hashem 
used the word vayikar. He wrote it small indicating that he did not deserve such an honor. 

A second reason is because, in fleeing honor, Moshe, who asked “who am I that I should go to 
Paraoh”, reached his greatness because of his humility. 

A third reason given is that children should begin studying Sefer Vayikra. What is the connection? 
Since the focus of this third sefer of the Chumash is on korbanos - which require purity, then 
children, who are pure, should study them.  

The medrash tells us that our breath used to read about the korbanos is considered like the fire 
used by the cohen gadol to burn the korbanos, and joins the fire that came down to join the fire of 
the cohen gadol. This gives us another reason to say korbonos in the morning davening.  

A fourth reason is that “he called” teaches us proper conduct, to prepare a person to enter the 
space of others just like Hashem – represented by the Aleph - did by calling to both Moshe at the 
mishkan AND to Adam Harishon at the gate of gan eden.  

Now let’s look at Rav Hirsch’s analysis of why the letter Aleph is small in the  word vayikra. In doing 
so, he also provides a beautiful distinction between Judaism and the other religions of the world, in 
the dikduk – or grammatical perspective - of the beginning of Parshas Vayikra, which says vayikra 
el Moshe, and then vayedaber Hashem alav maohel moed laimor. 

He suggests that the same word without the Aleph – vayikar – when used to describe Hashem 
calling out to Bilaam – shows that Moshe was unprepared, and that the word of Hashem came to 

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
PARSHAS	VAYIKRAH	

THE	THREE	STEP	PLAN	OF	TEVILAH	FOR	TEFILLAH	
	

The	Shulchan	Aruch	Orach	Chayim	95	brings	 the	Halacha	 that	before	one	begins	 the	Shemoneh	Esrai	 he	 should	 take	 three	
steps	forwards	to	the	place	at	which	he	plans	to	daven.	The	Rokeach	explains	that	this	movement	is	hinted	in	the	three	times	
the	 Torah	 uses	 the	 word	 	ויגש  in	 reference	 to	 tefillah.	 The	 first	 is	 by	 Avraham	 Avinu	 (Bereishis	 18,23)	 when	 he	 beseeched	
Hashem	 not	 to	 destroy	 the	 city	 of	 Sodom,	 the	 second	 by	 Yehuda	 (Bereishis	 44,18)	 as	 he	 approached	 Yosef	 to	 plead	 for	
Binyamin's	return,	and	the	third	by	Aliyahu	Hanavi	(Melachim	1,18,36	whereupon	he	davened	to	Hashem	to	answer	him	that	
fire	should	descend	from	heavens	to	consume	his	sacrifice	during	his	showdown	with	the	false	prophets.	The	three	steps	we	
take	prior	to	our	beginning	of	the	Shemoneh	Esrai	is	a	call	to	prepare	our	hearts	and	thoughts	before	we	speak	and	beseech	
the	King	of	Kings	during	our	private	audience	with	Him.			
It	 seems	 from	 this	 source	 that	 there	 are	 three	 steps	 to	 take	 in	 order	 to	 prepare	 oneself	 in	 reaching	 the	 desired	 goal	 of	
davening	 a	proper	Shemoneh	Esrai.	We	suggest	 they	are	Birkas	Hashachar,	Pesukai	D'zimrah	 and	Shmah	with	 its	berachos.	
This	 interpretation	 then	 conveys	 to	 us	 that	 if	 one	 skips	 any	 one	 of	 these	 three	 	,ויגש one	 will	 come	 to	 Shemoneh	 Esrai	
inadequately	prepared.	Let	us	elaborate	on	just	one	of	these	ויגש,	that	of	Pesukai	D'zimrah.	It	consists	of	praises	to	Hashem	
describing	His	greatness	as	the	Almighty	of	the	universe	and	His	chesed	 to	Am	Yisrael.	How	can	one	approach	to	speak	and	
request	from	the	Sustainer	of	the	universe	if	he	fails	to	recognize	and	feel	in	his	heart,	Hashem's	unimaginable	awesomeness,	
together	with	His	indescribable	humility	to	love,	care	for,	and	be	concerned	for	every	single	Yid	even	if	he	is	a	spiritual	failure.	
Hashem	 constantly	 seeks	 our	 good	 and	 benefit,	 both	 our	 physical	 and	 spiritual	 welfare.	 However,	 without	 the	 proper	
preparation	of	singing	His	praises	with	depth	and	understanding,	we	will	miss	the	desired	awesome	experience	of	connecting	
with	Hashem	the	Infinite	who	is	the	source	of	all	existence	as	we	know	it	and	beyond.				
Sometimes	as	we	come	late	to	shul,	we	skip	over	most	of	the	Pesukai	D'zimrah	reciting	a	mere	fraction	of	what	is	required	as	
set	forth	by	the	Anshei	Kenneses	Hagadolah.	Little	do	we	know	that	the	real	goal	of	this	yetzer	harah	 is	not	to	trip	us	up	by	
missing	a	portion	of	these	sacred	passages	of	Dovid	Hamelech.	Rather	the	intention	of	this	yetzer	harah	is	that	by	lacking	the	
proper	preparation	for	the	Shemoneh	Esrai,	he	unknowingly	grounds	his	tefillah	by	not	fitting	it	with	the	necessary	wings	in	
order	for	it	to	fly	heavenwards,	awaiting	to	be	welcomed	and	embraced.	
This	yetzer	harah	comes	from	Amalek	whose	character	is	enmeshed	with	the	Nachash	Hakadmoni.	Let	us	closely	examine	for	
a	moment	these	three	words	קול זמר נחש.	You	will	notice	that	the	next	two	words	after	קול	contain	the	next	three	ascending	
letters	in	the	Aleph	Bais.	After	the	letters	of קול	come	the	letters	of	זמר	and	this	phenomenon	repeats	itself	with	the	word	זמר	
which	after	it	comes	נחש.	This	sends	to	us	the	message	that	in	order	for	our	tefilla	to	be	complete	and	in	a	healthy	form,	able	
to	be	sent	heavenwards,	it	needs	the	preparation	of	זמר	the	songs	and	praises	of	Hashem	found	in	the	Pesukai	D'zimra	which	
fill	our	hearts	with	the	awesomeness	and	love	towards	Hashem	for	His	bountiful	chesed.	It	is	the	tumah	of	the	Nachash	which	
seduces	man	into	not	preparing	properly	before	fulfilling	the	mitzvah	so	that	at	the	end,	the	mitzvah	will	appear	in	the	form	of	
a	cripple	which	can	be	easily	intercepted	by	the	awaiting	evil	Kelippos.	This	is	why	the	meforshim	explain	that	the	word	זמר	
also	means	to	cut	(Vayikra	25,4).	It	is	a	heartfelt	recited	Pesukai	D'zimrah	that	cuts	and	distances	the	Kelippos	from	snatching	
away	one's	tefillah.		
Amalek	 is	rooted	 in	the	Nachash	 just	as	Haman	is	 linked	to	the	Aitz	Hadaas	 (Chullin	139b)	from	the	passuk	 	"המן" העץ הזה 
(Bereishis	3,11).	Haman's	name	was	also	 	elaborates	gemarah	the	12b	Megillah	In	Achashveirosh.	to	advisors	the	of	one	ממוכן
on	 his	 name	 which	 means	 preparation.	 We	 can	 interpret	 the	 name	 to	 mean	 that	 his	 evil	 force	 of	 tumah	 was	 to	 foil	 any	
preparation	that	Yidden	would	strive	to	achieve	before	the	fulfillment	of	the	mitzvah.	In	the	mitzvah	of	tefillah	it	is	the	Pesukai		

                                                                          בס"ד                                                  לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים

For questions, comments, to purchase the Sefer “Parshah Pshetl”, or to receive a free weekly Dvar Torah on the Parsha- Please email: ParshaPshetel@gmail.com  Thank you, Y. Schechter 

If A Donkey Can Do It So Can You 
דבר אל בני ישראל ואמרת “ 1:2
אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן לד', 
מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן 

 ”תקריבו את קרבנכם
“Speak to B’nei Yisroel and say to them: When 
a man among you brings an offering to 
Hashem: from animals – from the cattle or 
from the flock you shall bring your offering.” 
Why does the Torah say, “אדם” and “מכם” – 
when it could have left out those words and 
just said that when we will bring Korbonos for 
Hashem, etc…?  The following Divrei Torah 
will expound on this topic, and support the 
P’shat offered in the closing paragraph. 
 “When a man from among you brings 
an offering to Hashem.” The word, “מכם” – 
“From among you,” seems to be an extra word 
here.  Tehillim 62:13 “ ולך ד' חסד, כי אתה תשלם
 And Yours, Hashem, is“ – ”לאיש כמעשהו
kindness, for You repay each man according to 
his deeds.”  The Rishonim explain that there 
are many Issurim, that which is prohibited, 
that the Yetzer Hara convinces the person that 
what he did was completely Mutar, permitted.  
How can one possibly do Teshuva on these 
actions, and regret what he did, when he does 
not even have an inkling that he sinned with 
those actions – for he thinks they were 
virtuous actions?  Hakodosh Boruch Hu does 
great Chesed with Klal Yisroel.  He brings 
Yisurim, affliction, upon a person, Midah 
K’neged Midah, for the sins he transgressed, 
so that the person should recognize through 
the Yisurin he received that he did sin, and 
will do Teshuva for that sin that he now 
recognizes he must have transgressed.  “ 'ולך ד
 Hakodosh Boruch Hu performs great – ”חסד
Chesed for those who do not recognize their 
sins and deficiencies, “כי אתה תשלם לאיש” – for 
You punish him and give him Yisurin, 
 according to his action, Midah – ”כמעשהו“
K’neged Midah.  This way when the person 
sees these Yisurim come upon him, he will 
analyze why he received them, and will come 
to recognize his sins and deficiencies and then 
do a proper Teshuva on them.  We see from 
this that by Hakodosh Boruch Hu acting 
Midah K’neged Midah and punishing Klal 
Yisroel as such, it is an act of great Chesed.  
 is the ”מכם“ ,The word – ”אדם כי יקריב מכם“
Roshei Taivos for the words, “מידה כנגד מידה” – 
One must always bring close to him the Midah 
K’neged Midah, meaning that when he 
receives afflictions he must recognize that it is 
being done as a Midah K’neged Midah and 
must figure out through these afflictions what 
he transgressed,  As a result of doing this, he 
will come to do Teshuva, and then he will be, 
 close to – קרוב לד' he will always be – ”קרבן לד'“
Hashem.  This is the way to combat the evil 
ways of the Yetzer Hara, and be successful in 
foiling his plans. (בן איש חי) 
 The term “אדם” connotes humility, 
and that humility needs to be complete in two 

aspects: in matters regarding the Nefesh, and 
in matters regarding the Guf.  This is alluded 
to in the word, “מכם” – as there is a 'מ in the 
beginning and end of the word, and a 'כ in the 
middle.  Being that the 'כ is in the middle, it 
can be connected to the letter before and the 
letter after, hence you have, “ מך -מך  ” – twice 
 is found מך twice being humble. (The word – מך
in Vayikra 27:8 “ואם מך הוא” – if he is too poor.  
We see that the word connotes being humble).  
 you – ”כי יקריב מכם“ ,The form of man – ”אדם“
should bring forth, “ מך -מך  ” a double humility, 
humility of the Nefesh and humility of the Guf, 
and by doing this, one will be Makriv a true, 
 he will thus truly come close to – ”קרבן לד'“
Hashem. (The entire purpose of bringing 
Korbonos is so that one should come close to 
Hashem).   Yeshaya 57:15 “את דכא” – “Contrite 
spirit” – the purpose of bringing Korbonos, “ מן
 all – ”הבהמה ומן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם
of these Korbonos are to be brought forth as 
Korbonos, all so that the Midah of Anavah 
should be awakened and brought forth. ( איש בן 
 (חי
 Hakodosh Boruch Hu commanded 
us that we should be holy, as it says in the 
Posuk Vayikra 19:2 “קדושים תהיו.”  This means 
that we are to purify the Chomer, the 
baseness and mundane essence of the Guf, 
that is within us, and make it holy, so that 
Ruach Hakodesh can rest upon us.  “ אדם כי
 From you – from the Guf that is – ”יקריב מכם
Chomer, one should be Makriv it, “'קרבן לד” – 
that one should make his Chomer Kodosh so 
that Ruach Hakodesh can rest upon him.  
Certainly, the Yetzer Hara will use everything 
in his arsenal to stop you from accomplishing 
this.  The Yetzer Hara will tell a person that 
he is being silly, and how can he even think 
that it is possible to make the Chomer Kodosh?  
How can one think that the lowly and 
mundane Chomer can ever have Ruach 
Hakodesh rest upon it?  This is completely 
farfetched, and will never happen. These are 
the words of the Yetzer Hara.  We must blunt 
his teeth, and we must refute these 
statements.  We can learn that the Chomer 
can become holy from a Kal V’chomer, “ מן
 We see from the  .”הבהמה, ומן הבקר, ומן הצאן
 of Rebbe Pinchos Ben Yair, and Rebbe בהמות
Chanina Ben Dosa, that their animals would 
only eat from that which was tithed (Chulin 
7a: Ta’anis 24a).  Ta’anis 24a – There was a 
story regarding Rebbe Yose from Yokrat, who 
had a particular donkey that people hired each 
day for work.  In the evening, those who used 
the donkey for their work would return the 
donkey home with the money that they owed 
for using the donkey.  However, if those who 
used the donkey added or subtracted from the 
correct sum that they were required to pay, the 
donkey would not go home until the amount 
was correct.  One day, someone forgot a pair of 
sandals on the donkey and it did not move 

until the sandals were removed from its back, 
and only then did it return home. If the  חומר
 can be purified to this degree, then בהמה
certainly it is possible for one to elevate the 
 of the Guf to a great level, that which חומר
would allow for the Shechina to rest upon it.  
 (בן איש חי)

 Just as by בהמה, בקר, וצאן – that 
which their owners feed them does not go to 
waste, rather it brings forth fruits for them 
and some Hana’ah, so too you should not eat 
from the table of Hakodosh Boruch Hu and not 
bring forth fruits of Avodas Hakodesh of Torah 
and Mitzvos.  Rather you should be like these 
animals, and each and every day you should 
bring forth fruits to the Owner – to Hakodosh 
Boruch Hu. (בן איש חי) 

ויקרא אל משה, וידבר ד' אליו מאהל מועד “ 
  ?small ”ויקרא“ ,in the word א' Why is the – ”לאמר
This is a Remez that when a small child begins 
to learn Torah, he begins with Parshas 
Vayikra.  This Parshah speaks about 
Korbonos, and it is one of the pillars upon 
which the world stands.  Similarly, the world 
is Miskayeim through the words of the Torah, 
of the Tinokos Shel Bais Rabban. (רבינו יואל) 

  Now we can understand why the 
Torah states the words, “אדם” and “מכם.”  
These words have an extremely important 
message for us, that we must ensure to make 
part of our lives.  We must always be humble, 
and know where we came from and where we 
are going.  While we understand that the 
animals take our place in the atonement 
process, that we should really be in the place 
of the animals but we are Zoche to have them 
there instead of us, we must know that they 
can be elevated to a high level of Kedusha, and 
thus we can certainly attain exalted levels of 
Kedusha.  

In Yiddishkeit, we have this 
constant dichotomy, where we must know that 
we are and can truly be great, though at the 
same time remain completely humble.  Moshe 
Rabbeinu was the ultimate in accomplishing 
this balance, and we must learn from him, and 
follow in the path he blazed for us.  We look at 
the animals and are amazed that they can be 
elevated in Ruchniyos.  We then must think 
that if they can reach certain levels of 
Ruchniyos, then we certainly can achieve truly 
great levels.  While we are not Zoche to have 
Korbonos now, we can still replicate it in a 
sense of giving ourselves to Hakodosh Boruch 
Hu.  We must teach this to our children as they 
begin to learn Torah; let them know how great 
they can be, but at the same time always 
remain humble.  May we be Zoche to see the 
rebuilding of the Bais Hamikdash and have 
the opportunity to bring actual Korbonos in 
the Bais Hamikdash, במהרה בימינו אמן!  
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PPaarraasshhaass  PPiikkuuddeeii  
RReemmeemmbbeerr  tthhee  

EEiigghhtteeeenn  
““AAbba, can you please help me with 

my homework assignment?” 
“My pleasure, Chaim.” 
“We have a difficult question to work on. 
We are learning about the weekly Amida 
prayer. We call it Shemoneh Esray be-
cause it originally consisted of eighteen 
berachos. The question is: why were 
there eighteen berachos? Is there some 
significance to the number eighteen?” 
“That is an excellent and thought provok-
ing question, Chaim.” 
“The Rebbe said that our Sages answer 
this question when commenting on a 
verse in this week’s parasha.” 
“In that case, let us open up the ‘Torah 
Temima’ Chaim. The author, Rav Boruch 
HaLevi Epstein from Pinsk collected all of 
the Gemoras and other works of our 
sages relevant to the verses in the Torah.” 
“Look, Abba! He quotes the Gemora 
Yerushalmi (Berachos 4:3) on 
the second verse of the 
parasha!” 
“I see, Chaim. ‘Every 
day, a man prays 
eighteen blessings. Why 
eighteen? Rav Shmuel Ber 
Nachmani says in the name of 
Rebbe Yochanan, “The eighteen 
blessings correspond to the eighteen 
commands in the parasha of Mishkan 
Sheini.”’” 
“That answer itself raises a few questions, 
Abba.” 

““YYes, it does need some explanation, 

Chaim. The Torah Temima gives us the 
background. The eighteen commands are 
the eighteen verses that end with the 
words, ‘As Hashem had commanded 
Moshe.’ The Torah describes a portion of 
the work of the Mishkan, and then ends 
with the statement that Betzalel and Oho-
liav did everything as Hashem had com-
manded Moshe.” 
“What is Mishkan Shenei, Abba?” 
“The Mishkan of Parashas Pikudei, Chaim. 
The first reference in the Torah to the 
building of the Mishkan is in Parashas 
Trumah. That is called Mishkan Rishon. 
Our parasha, the second description of 
the work of the Mishkan, is called Mish-
kan Shenei.” 
“I see, Abba. The Torah makes the state-
ment ‘as Hashem had commanded 
Moshe’ eighteen times in Mishkan 
Shenei.” 
“Right, Chaim.” 
“Still, Abba, we need to know what is the 
connection between this and the eighteen 
blessings.” 

““YYes, Chaim, the Torah Temima con-

tinues by explaining that the Mishkan and 
its successors, the two Bottei Mikdash, 
provided kaporos (atonement) for the 
Jewish people. The korbonos (sacrifices) 
that were offered there forgave the sins 
of the Jewish people. With the destruc-
tion of the second Beis HaMikdash, this 
zechus was taken away from us.” 
“Oy vey vey vey, Abba! What can we do 
to get a kapora for our sins?” 
“Hashem gave us a replacement, Chaim. 
It is called tefillah (prayer). The central 
point of the weekday tefillah is the Ami-
dah – Shemoneh Esray. The Anshei Kineses 
Hagedola (Men of the Great Assembly) 
authored this prayer, as well as all of our 
blessings and prayers. They fixed the 
number of blessings in the Amidah at 
eighteen to remind us that our prayers are 
a substitute for the offerings that were 
brought in the Mishkan and Bottie Mik-
dash. The eighteen blessings correspond-
ing to the eighteen commands in the 
building of the Mishkan.” 

“Wow, Abba! You have 
changed my whole 

perspective of 
the Amidah 
prayer. Instead 
of being just 
praise, requests, 

and thanks to 
Hashem, I now 

understand that it is like 
korbonos! My tefillah has the power to 
bring a kapora, just as the korbon chattos 
did! The korbon tomid forgave the sins of 
all Klal Yisrael. So can I! I am going to 
pray with a new kavannah (intention) 
Abba! I am going to offer up my tefillah 
like a korbon!” 
“May Hashem accept and answer all of 
your tefillos, Chaim.” 
“Amen!” 
 
Kinderlach . . . 
What can we do to receive a kapora for 
our aveyros? The first step is, of course, 
teshuva. Even after a person has done 
teshuva, some aveyros also require the 
kapora of a korbon. How can we receive 
that kapora to cleanse our neshamos 
when we have no Beis HaMikdash? By 
praying properly. Our sages teach us that 
prayers are our substitute for korbonos. 
The eighteen blessings remind us of the 
Mishkan and its korbonos. Keep this in 
mind kinderlach, when you are praying. It 
will undoubtedly help your kavannah, 
and the effectiveness of your prayers. May 
we soon have the opportunity to offer up 
real korbonos in the next Beis HaMikdash! 
 

WWhhoo’’ss  CCoouunnttiinngg??  
““DDo you have everything that you will 
need?” 
“I’m not sure. Let’s go through the check-
list again.” 
Slowly they go down the list together, 
checking off every item. 

“Everything is in order. You are now 
ready to leave on your mission. Remem-
ber, when you are finished you will have 
to return back here and give an account-
ing of everything that you were given to 
use on your mission.” 
“I understand.” 
“You should have much success. May 
Hashem be with you.” 

He makes his way down the narrow tun-
nel until he is out of sight. When he 
reaches the other end of the tunnel, two 
hands gently pull him out. 

“Mazel tov! Mazel tov! Your wife has just 
given birth to a baby boy.” 

     

““TThese are the accounts of the Mishkan 
(Tabernacle)” (Shemos 38:21). The Torah 
proceeds to give an exact accounting of 
all the gold, silver, and copper that was 
used in the building of the Mishkan. Why 
was this accounting necessary? Rav Moshe 
Feinstein answers that the Torah is teach-
ing us a very important lesson. A person 
must give an accounting of everything 
that Hashem has given to him. What did 
he do with the precious time that Hashem 
gave him on this earth? Did he learn To-
rah and do mitzvos? Or did he waste his 
time on frivolities. What did he do with 
the livelihood that Hashem gave him? 
Did he give tsedaka? Was he blessed with 
good health? Intelligence? Skills? What 
did he do with all of these gifts? A person 
should not think that he can do whatever 
he pleases. He will have to give an ac-
counting for everything. 
 
Kinderlach . . . 
We are on a mission called life. Hashem 
gave us many things to use on this mission. 
He has a checklist of everything. He wants 
the best for us, therefore, He gave us the 
Torah which instructs us how to use every-
thing. When we follow its instructions we 
will be the best that we can be. Did you 
learn well today? Or did you waste your 
time spent in school. Did you thank Imma 
for preparing a delicious meal for you? Or 
did you let the opportunity to express your 
gratitude slip by. Did you give tsedaka to 
the poor man who was collecting? Did you 
eat good healthy food that will make you 
stronger and healthier? Or did you waste 
your appetite on junk food. Hashem is 
keeping count of everything that you do. 
He wants you to give a good accounting. 
This will earn something very special for 
you . . . a good name. 

Parashas Pekudei ט"עשת ידוקפתשרפ

Hebrew Academy of Cleveland
Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the Worldwide edition of Peninim 

ןכשמהידוקפהלא
These are the accountings of the Mishkan. (38:21)

The Torah dedicates four parshiyos to details of the 
construction of the Mishkan, its keilim, utensils, and the Bigdei 
Kehunah, Priestly vestments, worn by the Kohanim when they 
performed the avodah, service, in the Mishkan/Bais Hamikdash. 
Both Parashas Vayakhel and Parashas Pekudei recap the many 
contributions and utensils required for the construction of the 
Mishkan. All of this was for the place in which Hashem’s Shechinah, 
Divine Presence, would repose here on earth. Basking in the 
Shechinah’s Presence would seem to be the penultimate experience. 
Coming to Yerushalayim just to be in the Holy City, near the Bais 
Hamikdash, would appear to take precedence over anything else. 
Yet, Chazal teach that the mitzvah of hachnosas orchim,
welcoming/reaching out to wayfarers (or anyone else who is in need 
of a place to rest, a meal, a warm conversation), takes precedence 
even over being mekabel Pnei HaShechinah, receiving the Divine 
Presence. This incredible idea is derived from the actions of our 
Patriarch, Avraham Avinu, who, while in midst of a conversation with 
Hashem, excused himself and went to tend to the needs of his 
guests. A Jew in need takes priority over everything. 

What is it about providing hospitality that gives it such 
extraordinary status? Why did Avraham beg Hashem’s “indulgence” 
while he went to tend to the needs of his guests? When Avraham 
did this, he essentially committed two acts that beg elucidation: he 
interrupted his visit from Hashem, something which is clearly 
beyond our ability to understand; he taught that tending to guests 
takes precedence over the experience of speaking with Hashem! 
Horav Shlomo Wolbe, zl, quotes the Mishnah in Pirkei Avos 4:22, 
which teaches: “One hour of repentance and good deeds in this 
world is worth more than a life of eternity in the World-to- Come.” 
Hashem has placed us in this world for a purpose: to serve Him. This 
act of service is of greater value than any spiritual revelations that 
can be garnered either in this world or even in Olam Habba. 
Carrying out a mitzvah is of utmost significance and value. It is 
greater than studying Torah, reflecting upon Hashem’s greatness, or 
even receiving the Shechinah. Regardless of the activity in which he 
is engaged, he must drop it to perform a mitzvah. [This does not 
negate Torah study as a mitzvah. I think the Mashgiach seems to be 
distinguishing between a mitzvah which focuses upon one’s own 
personal spiritual advancement and a mitzvah which involves 
reaching out to and helping others. While the study of Torah 
benefits the entire universe, the immediate focus is on the 
individual’s personal ascendency.]

Rav Wolbe relates that Horav Yisrael Salanter, zl, was once 
reciting Shema when he overheard two people arguing over whose 
obligation it was to bury someone who had passed away. 
(Personally, I am not sure why such people should be serving on the 
Chevra Kaddisha, Jewish Burial Society. It is a sacred privilege to be a 
member of this august group of volunteers. One who considers this 
work a burden obviously does not understand the meaning of 
“sacred” or “privilege.”) Immediately, Rav Yisrael, the venerable 
founder of the mussar, ethical character refinement, movement, 

removed his Tefillin and ran to bury the man. Despite the fact that 
he was in the middle of davening, praying, reciting Shema, and that 
it was not his personal responsibility to attend to the burial of the 
deceased, Rav Yisrael moved without hesitancy. He was a man of 
action who did not pause even for a moment when it involved the 
performance of a mitzvah. 

One Yom Kippur, while Rav Wolbe was a student studying
in the Mirrer Yeshivah in Europe, prior to Mussaf the chazzan sent a 
number of students to check on the welfare of one of the boys who 
was ill. “This is the obligation of the day,” declared the chazzan. In 
other words, we are placed on this world to do, to act, to perform 
mitzvos. Performing a mitzvah (especially if it involves attending to 
both the physical and emotional needs of someone) takes 
precedence over davening on Yom Kippur, the holiest day of the 
year. 

How often do we become inspired by a good speech, a 
great shiur – and then what? How long does the inspiration last? We 
must immediately concretise our emotions by turning them into 
actions, thereby achieving more than one who has the unparalleled 
opportunity to speak with the Shechinah! 

םידקפהלערבעהלכלשדקהלקשבלקשהתיצחמתלגלגלעקב
A beka for every head, a half-shekel to the sacred shekel for everyone 

who passed through the census takers. (38:26)

So many people contributed towards the Mishkan. One 
might think that due to the sheer numbers of contributors, the 
individual contribution/contributor would become lost in the 
shuffle. Such thoughts are the result of a small mind or limited 
cognitive ability. Nothing is insignificant in the eyes of Hashem. 
Indeed, this is true concerning all spirituality. Everything counts. One 
never knows what good can result from a single act of spirituality. 
The following vignettes underscore this idea. 

A young Kollel fellow maintained an outreach programme
out of a small shul in central Eretz Yisrael. He was extremely 
dedicated to his mission and was quite successful at it. One day, a 
young, assimilated college student visited his shul and requested an 
overview of Judaism. He was obviously a bright young man, 
evidenced by the fact that he was enrolled in a fellowship 
programme in one of the country’s most prestigious schools. He was 
a physics major. He clearly presented himself as a level-headed, 
highly intelligent young man who was sincerely interested in finding 
out about Judaism. After an hour of presenting cogent questions 
and receiving satisfactory answers, he appeared satisfied with what 
he had learned about the Jewish religion. This young man was, of 
course, Jewish, but assimilated. As an Israeli, he knew how to read 
Hebrew, but he was at a total loss with regard to navigating his way 
through the siddur. When the shul members came to daven 
Minchah, he asked to join them. Not knowing his way around the 
siddur, his recital of the Shemoneh Esrai took a bit longer than that 
of the rest of the congregants, as he read every word: Yaaleh v’yavo, 
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In the words of the Chofetz Chaim: “If we await the Moshiach, then he will surely
come without delay, as the Navi says, “Await him for he will surely come”, from
which we understand that if you wait he will surely come immediately and not
delay. As I heard about a true Gaon of the previous generation (a well-known
referral to the Bais Halevi ztl), when a certain city wanted to appoint him to be the
Raavad in their community, he refused to accept a rabbinical position. But when
two delegates came to him and said: “Our Rabbi, Your Honour should know that
30,000 Jews are waiting for your arrival!”, he told them, after hearing these
words, “If that is the case, I accept”, and immediately prepared to go with them.
(Likutei Ma’amorim Perek 11)
It is difficult for me why in Klal Yisroel we don’t see any preparations,
notwithstanding that we see that the signs are being fulfilled. If so, each
individual should be fearing for himself and at least consider the possibility that
Moshiach will come in our times. How would it look if he weren’t ready and
prepared beforehand for the day of Moshiach’s arrival? (Likutei Amorim Perek
11)
A student of the Chofetz Chaim recounts: Often the Chofetz Chaim would
emphasize, “More than we want him to come, he wants to come! But he will not
come unless all of Yisrael waits for him in anticipation”. (Hechofetz Chaim
Chayov U’poalo page 490)
“Some people wonder about the length of the exile at a time when we see that
nearly all the signs mentioned in the Gemara for before Moshiach’s coming have
been fulfilled, yet there is no arousal of his coming and no trace of his footsteps. I
answered them that the reason for this is that we are still unprepared in the
knowledge of the laws of the Mikdash and the Korbonos!” (Igros Uma’amorim 8)
What follows from our words is that the study of the Korbonos helps to nullify the
power of the Din and prosecution of Klal Yisroel and thus causes Hashem to
quicken His salvation of Yisrael and rebuild Tzion and Yerushalayim. (Torah Ohr Perek 10)

Volume 1
Issue 1

 פרשת ויקרא
 תשע”ט

1

The following are some quotes from the chofetz chaim concerning the need to prepare for the impending of Gulah.

(ר״ה ל. סוכה מא.)״ציון היא דורש אין לה״ (ירמה פרק ל) מכלל דבעיא דרישה

'She is Tziyon, no one is interested in her'. From here we see 
that we are required to be interested in her.
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1. There is a positive commandment to slaughter the Pesach-offering on the fourteenth day of the 
month of Nissan 1 as stated in the verse “… the entire congregation of the gathering of Israel shall 
slaughter it the Korbon Pesach in the afternoon (Shemos 12:6).”

2. This siman describes the type of animal and time of day necessary for the Korbon Pesach. The 
Pesach-offering is brought on the fourteenth day of Nissan after the daily afternoon offering 2. It must 
be an unblemished 3 male sheep or goat 4 that is in its first year 5.

3. This siman reviews prerequisites for the participants in the Pesach-offering. Before slaughtering the 
Pesach-offering, participants must abide by the following: a) All chometz in theirdomain must be 
destroyed. This is true of both the group of people bringing the Pesach as well as those performing the 
services of slaughtering, sprinkling the blood on the altar 6 and placing the sacrificial parts of the Korbon
on the altar 7. This requirement is learned from the verse “You shall not slaughter the blood of my 
offering upon chometz... (Shemos 34:25)”; this verse means to teach us you shall not slaughter the 
Pesach-offering while chometz is in your domain. b) All appointees to the Pesach-offering must be able 
to consume an olive-sized amount of meat from the offering 8. This requirement is learned from the 
verse “…everyone in proportion to his eating shall be counted for the lamb or kid (Shemos 12:4)”; 
this verse means to teach us that an appointee cannot participate unless he/she is capable of eating a 
proper amount of the offering. c) All appointees to the Pesach-offering must be circumcised, have their 
servants and children properly circumcised and their maidservants properly immersed. d) All appointees 
to the Pesach-offering must be Tahor.

b) All appointees to the Pesach-offering must be able to consume an olive-sized amount of meat from 
the offering 8. This requirement is learned from the verse “…everyone in proportion to his eating shall be 
counted for the lamb or kid (Shemos 12:4)”; this verse means to teach us that an appointee cannot 
participate unless he/she is capable of eating a proper amount of the offering. c) All appointees to the
Pesach-offering must be circumcised, have their servants and children properly circumcised and their 
maidservants properly immersed. d) All appointees to the Pesach-offering must be Tahor.

4.This siman discusses the starting time for the slaughtering of the Pesach-offering. The proper time to 
begin slaughtering the Pesach-offering is 8½ “halachic” hours 9 into the day 10. This holds true even
when erev Pesach falls on Shabbos. When Erev Pesach falls on Friday, the Pesach-offering is 
slaughtered one “halachic” hour earlier 11, at 7½ “halachic” hours into the day 12.

Avodas Hakorbonos  by Harav Aharon Hakohen Kagan, ZT"L 
copyrighted translation by Rabbi Daniel Rubin and Shmuel Tarshish.

1) Women are also obligated to perform this mitzvah even when the fourteenth of Nissan occurs on Shabbos. 
2) There were two daily offerings brought in the Beis Hamikdash. One was brought in the morning and the other in the afternoon. They each consisted of a 
lamb offered as a Korbon Olah, a meal-offering and a libation-offering of wine (see Bamidbar 28:1-8). 
3) The Pesach-offering requires daily inspection for blemishes starting four days before its slaughtering. The first day of inspection would therefore be the 
10th of Nissan, since the day of the slaughtering is not counted.
 4) One consecrates the Pesach-offering by formally saying “Ze L’korbon Pesach”, i.e., this (animal) is for the Pesach-offering. 
5) I.e., from eight days and older (see Rambam, Hilchos Ma’aseh Hakorbonos 1:12). 
6) See siman 10 
7) See siman 12 
8) Regarding the permissibility of one person being the lone appointee to a Pesach-offering, see
Rambam, Hilchos Korbon Pesach 2:2.
9) The hours mentioned here are “shaos zmaniyos” hours, i.e., they are unique to each day and
calculated by dividing daylight hours into 12 equal parts (see Talmud Berachos, 26a).
10) These starting times are mandated by the obligation to sacrifice the daily afternoon offering before
the Pesach-offering. Therefore the daily afternoon offering was slaughtered 7½ hours into the day
unless Erev Pesach occurred on Friday. In that case, the daily afternoon offering was slaughtered 6½
hours into the day.
11) The earlier starting time is due to the fact that the Korbon Pesach had to be slaughtered and roasted
before Shabbos.
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‘Cast your burden upon Hashem’ – 'השלך על ה' יהבך' 
I was sitting with a good friend and we were talking about this and 
that. We do not see each other so often. Since we both read the 
weekly sheet Tiv Hakehila, we were telling each other stories of 
hashgacha pratis that had happened to us over time and we were 
fulfilling בכל נפלאותיו' 'שיחו  – ‘speak of all His wonders’. 
He asked me to tell him a story that would impress him… and just 
that day the following story happened to me: I was a little nervous 
since in a few days, 3,000 shekel would be deducted from my account 
and I still did not have the funds to cover it. I then asked my friend: 
“Nu Shlomo, where do you come up with extra money above the 
usual expenses?” 
He smiled, and said: “What’s the problem? You ask me for a loan and 
I will transfer the funds into your account.” 
“This is not right!!!” I replied and I told him that I present the 
problem directly to Father in Heaven and I ask Him to accept my 
Tefillah that I not need a gift from a person and not through a loan, 
but only from the open and generous hand of the Creator of the 
World!!! 
And out of nowhere, a customer called who had not previously 
ordered from me, and he placed an order for 2,930 shekel and his 
payment went right into the account! 
He was impressed as was I from the special hashgacha of the Creator 
of the World. When you tell a story, you begin to pay attention more 
and more that every minute detail is supervised. 
We eventually separated and went our own way. 
However, two days later, the whole thing was canceled because of 
bad weather, and I did not know how to get out of the situation. 
What bothered me the most is that I had already told my wife and 
friends how Hashem watches over us. With the cancelation of the 
order my livelihood and the miraculous salvation was taken from me. 
On the day that the money was supposed to be withdrawn from the 
account, I checked my account and the payment was put back. I 
thought I was in trouble with the bank, but to my surprise, I saw that 
everything was fine. With a little further investigation, I found that 
another client decided to pay me a month early and this saved me 
from the embarrassment of having my check returned. 
I saw the appropriateness of the posuk (Tehillim 55:23):  'השלך על ה'
 Cast your burden upon Hashem and He will‘ – יהבך והוא יכלכלך'
sustain you’. When a person casts his burden upon Hashem alone, 
then Hashem, in His glory and by Himself, worries about him as 
brought down in seforim that the greater the faith of the person, the 
greater the supervision of the Supervisor. 

 י.א.ב.
 

 לקיים את ימי הפורים 
To establish these days of Purim 

One of the Tzaddikim of the previous generation once traveled 
to Meron with a few of his students. Suddenly, the vehicle they 
were travelling in flipped over and miraculously, they were all 
unharmed. In order to memorialize the incident, whenever he 
traveled to Meron, he would stop where the miracle occurred, 
and he would recite the blessing using Hashem’s name  שעשה
 Who performed a miracle for us in this – לנו נס במקום הזה
place. Over time, this became a steady custom for them that 
they when they traveled to Meron they would stop and give 
thanks for the miracle. Even his children and his students 
accepted this custom, and even after many years when the 
elderly Tzaddik had already passed away, they continued to 
stop at the place of the miracle. Time passed, and a new 
generation was born, and one day, one of the great-
grandchildren asked his father, what happened they we always 
stop here? As much as the father tried to explain to his son the 
miracle that happened here to his elderly grandfather, the 
great-grandchild could not understand all the fuss and the 
reason for this is that he never saw the grandfather when he 
would arrive here. 
On Purim everyone is joyous. There is no need to convince 
anyone to be happy on this day, although the miracle 
happened more than 2,000 years ago. Even a small child does 
not have to ask what all the fuss is about… and we have to ask 
ourselves, why is Purim different from any other event, 
everyone – even those distant from Torah and mitzvos – 
naturally get together on this holiday?  
The Tzaddikim have written that every year when the holy 
holiday of Purim arrives, that same illumination that shone in 
Shushan on that very first Purim comes down again to the 
world. When holy Israel reads the Megillah, the same effect 
takes place Above that happened in those days, and so, when 
we read the Megillah, this is not only to remember the miracle 
that happened then, but rather, the miracles that are 
happening to us here and now! A hint to this is that when it is 
written in Mesichta Megillah 17a: ‘One who reads the Megillah 
out of order has not fulfilled his obligation’. That is, one who 
reads the Megillah just to repeat the story and to thank for the 
miracle that happened then has not fulfilled his obligation! The 
Megillah must be read with excitement! This is happening 
now! Literally, just as we say on Pesach ‘A person is obligated 
to see himself as if he is leaving Egypt’, so too, we must feel 
the excitement of the miracles that are happening to us now! 

- Tiv HaMoadim - Purim   

452.354 

Vayikra 
5779 
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This is the joy of the days of Purim, for then the love between Israel 
and their Father in Heaven is aroused, and as brought down in the 
Gemara (Shabbos 88a) when Israel received the Torah with love. 
 ’they stood at the foot of the mountain‘ – 'ויתיצבו בתחתית ההר'
(Shemos 19:17), Rav Avdimi bar Chama bar Chasa said: This teaches 
that HaKadosh Baruch Hu covered them with the mountain as if it 
were an upturned vat. And He said to them: “If you accept the 
Torah, fine. But if not, your burial will be there!” Rav Acha bar 
Yaakov said: From here we see a strong notification regarding the 
acceptance of the Torah. Nevertheless, they accepted the Torah in 
the days of Achashverosh as it says (Esther 9:27) 'קימו וקבלו היהודים' 
– ‘the Jews established and accepted’, they established in the days 
of Achashverosh that which they had already accepted in the days of 
Moshe. We see from here that the essence of the days of Purim is 
the arousal to serve Hashem through love, for from the time of the 
receiving the Torah until that point the service was done through 
coercion and the yoke of the Kingdom. It was only after the actions 
of Mordechai and Esther that the Children of Israel served Hashem 
Yisbarach through love. This arousal repeats itself every year with 
the arrival of these days. Therefore, we are aroused with gladness 
during these days in that we merited to serve Hashem Yisbarach 
through love. This is the intent of the Gemara (Megillah 16b) which 
expounds the posuk (Megillah 8:16) 'ליהודים היתה שמחה' – ‘to the 
Jews there was light’, light – this is Torah. For then they accepted 
the Torah with love, and they merited to recognize the illumination 
from Above and rejoice in it. 
The ability to serve with love does not mean that this a better 
service, rather, service that is done through love is not considered 
work at all. Even without it, the person would still serve his Creator, 
but that is not proper service. It is not possible for a person to serve 
wholeheartedly as long as he does not want to. This results in his 
fulfilling his obligation in a secondary fashion. Only when the person 
is aroused with love for his Creator, then he serves with a full heart, 
and then he fulfills His mitzvos in the best possible way. This is the 
intent of the ‘Orchos Tzaddikim’ (Sha’ar HaSimcha) that ‘whoever 
performs a mitzvah with gladness receives reward a thousand-fold 
more than someone who performs it as a burden’, for a person can 
only serve Hashem Yisbarach with gladness when it comes through 
love. Then he tries to have his service acceptable to Heaven. 
This concept is seen in the physical world as well. Only when a 
person serves with love does he merit to pass on to his children 
after him the way to serve. When he serves with love, he teaches his 
children to serve Hashem Yisbarach in the same way. Even the few 
who do things for the sake of Heaven do not necessarily pass this on 
to their children. They serve differently from those who serve 
through the love of Hashem. They tarry to serve their Creator, and 
this delay is picked up by their children and descendants after him, 
and most of the time they follow his lead. 
Service that is done with love and joy elevates the person and 
glorifies him as testified by the Ari HaKadosh about himself. He only 
reached high levels in the service of Hashem with joy. This is why he 
wrote in Sha’ar HaKavanos (1:1) on the advantage of serving 
Hashem Yisbarach with gladness: ‘At the very least, the elevation, 
completeness, and the attainment of Ruach HaKodesh [Divine 
Inspiration] is dependent on this, whether in his Tefillah or whether 
he is performing one of the other mitzvos’. 
Hashem Yisbarach should grace us that we recognize the majesty of 
Hashem Yisbarach, and we merit true love and awe, and then we 
will merit to recognize the value of the service and we will rejoice in 
it.    
 
 

מאהבהודה בהע  
Service through love 

 
()א:אויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר:   

He called to Moshe, and Hashem spoke to him from the Tent of 
Meeting, saying. (1:1) 
Rashi explains: He called to Moshe – Calling to Moshe by name 
before every statement, and every saying, and every command, is 
an expression of affection, the language that the ministering angels 
use, as it says (Yeshaya 6:3) ''וקרא זה אל זה ואמר קדוש  – ‘One called 
to the other and said, “Holy…”’. But prophets of the other nations 
of the world, He revealed Himself to them with a transitory and 
impure expression, as it says (Bamidbar 23:4) 'ויקר אלקים אל בלעם' – 
‘G-d happened upon Balaam’. 
There is a well-known general rule - דיבור – is a harsh expression 
and – אמירה – is a softer expression (see Rashi’s explanation to 
Shemos 19:3 and Sifsei Chachamim there אות ג). Our posuk states 

'וידבר'  which is a harsh expression, and we learn from here that 
even when there is a need to be harsh, one should first preface it 
with 'קריאה של חיבה' – ‘an expression of affection’ as we see 
utilized in this instance when HaKadosh Baruch Hu first used an 
expression of affection before the harsh expression. 
The implication is that an expression of affection arouses a feeling 
of love for his Creator in the person, and from that expression he 
realizes how joyful he must be to serve his Creator. There is no 
comparison between a service that is performed through love than 
one where the person is forced to perform it. Israel only deserved 
to be spoken to in a harsh tone only when confronted by the yetzer 
which was holding back the love. In an instance like this harsh 
language is needed to break the stubbornness in the heart. Then 
harsh language informs them that they are being held back from 
properly fulfilling the command of Hashem Yisbarach. Having no 
choice, they must be instilled with awe and force themselves to do 
the will of their Maker. Then the bitterness will be sweetened, for 
once they have overpowered their yetzer and they serve their 
Creator through the yoke of the Kingdom of Heaven, the yetzer is 
then removed together with its negative influence. Then the love 
for their Creator that was hidden in their hearts will be revealed. As 
Rashi explains a little further on (1:3)  לרצונו''יקריב אותו  – ‘he shall 
bring it in accordance with his will’; He shall bring it – this teaches 
us that they force him. One might think that he brings it against his 
will, to teach otherwise, the posuk says ‘in accordance with his will’. 
How can this be? They force him until he says, “I am willing.”’ The 
truth of the matter is that the love for Hashem Yisbarach is hidden 
in the hearts of the Children of Israel. But the yetzer conceals that 
love with a thick covering, in fact it tries to replace the love with a 
negative love. When the person forces himself to the will of 
Hashem Yisbarach, all the coverings are nullified, and he sees that 
the true love is within him and he yearns to love his Creator and His 
mitzvos. However, all this is to arouse the love while the yetzer and 
its army are attacking the heart, but when the person is able on his 
own, it is incumbent on him to arouse the love initially and to serve 
his Creator through it. 
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  Shabbas Zachor - Purim 5779 | 1 

“Therefore, they called these days Purim, from the word ‘pur’”

Purim is a Yom KiPurim because the Lot “to Hashem” Fell on the  
Head of Yisrael whereas the Lot “to Azazel” Fell on the Head of Haman

Rabbi Pinches Friedman
Shabbas Zachor - Purim 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

remain, even le’atid la’vo.  Hence, we will endeavor to explain 
the connection between the miracle of Purim and the future 
geulah and the reason that the light of Purim will not pale in 
comparison to the light of the geulah.  

Additionally, it is worthwhile explaining why the members 
of the Great Assembly chose to name the day of the miraculous 
salvation from Haman’s decree “Purim,” as recorded in 
the Megillah (Esther 9, 26): שם על  פורים  האלה  לימים  קראו  כן   "על 

 therefore, they called these days Purim, from the—הפור"
word “pur.”  Now, according to the passuk, they named this 
miraculous day in commemoration of the “pur.”  This refers to 
the single lot cast by Haman, as chronicled in the passuk (ibid. 
 he cast a “pur,” the lot, in—"הפיל פור הוא הגורל לפני המן" :(7 ,3
Haman’s presence.  Since only one lot is mentioned, why did 
they name the holiday “Purim,” in the plural, suggesting more 
than one lot?  

The First Letters of י'בוא ה'מלך ו'המן ה'יום  
Spell Havaya

We will embark on our illuminating journey by explaining 
the connection between the designated reading on the Shabbas 
before Purim--"עמלק לך  עשה  אשר  את   and the reading of—"זכור 
the Megillah on Purim.  In Pri Eitz Chaim (Sha’ar HaPurim 
6), the Arizal comments on Esther’s calculated invitation of 
Achashveirosh and Haman to a festive meal (Esther 5, 4): 
 "ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי

 Esther said, “If it please the king, let the king and—לו"
Haman come today to the banquet that I have prepared 
for him.”  She was setting a trap for Haman.  

The upcoming, auspicious Shabbas Kodesh is called 
“Shabbas Zachor,” commemorating the fact that Chazal 
(Megillah 29a) instituted the reading of the passage (Devarim 
עמלק" :(17 ,25 לך  עשה  אשר  את   Remember (‘zachor’)“—"זכור 
what Amalek did to you!”  Thus, we fulfill the positive, Torah-
ordained mitzvah to remember Amalek.  Rashi explains: 
Parshas Zachor should be read on the Shabbas adjacent 
to Purim to associate the extermination of Amalek with 
the extermination of Haman.  For, as we know, Haman was a 
descendant of Amalek.  In honor of the upcoming festivals of 
Purim—on the 14th of Adar in cities not surrounded by walls 
and on the 15th of Adar in cities surrounded by walls—we will 
provide our Heavenly Father with the delicacies He adores.  
We will explain the  connection between the reading of the 
passage pertaining to the mitzvah of remembering Amalek on 
the Shabbas preceding Purim and the miracle of Purim.  

First, we will examine the words of the divine poet 
(Shabbas Zachor): לא הפורים  ימי  בטלים  יהיו  המועדים  כל   "אם 

 if all the festivals would be cancelled, the days of—נבטלים"
Purim would not be cancelled. The source for this notion 
is found in the Midrash (Yalkut Shimoni Mishlei 9): “All of 
the festivals are destined to be annulled, but the days of 
Purim will never be annulled.”   The Bnei Yissaschar (Adar 
4, 8) explains that it does not mean that all the festivals would 
actually be annulled.  Rather, it is speaking in relative terms; 
they will be significantly diminished in comparison to the 
extraordinary light of the geulah, just like the taste of a food is 
diminished and imperceptible in a mixture of one in sixty or 
one in one hundred.  Yet, the magnificent light of Purim will 

Sponsored and Printed by: www.ramapost.com
לזכות רפואה שלמה

מיכאל בן שלי & מלכה בת רחל 



Now, the Arizal relies on a teaching in the Midrash (Esther 
Rabbah 3, 10) that whenever Esther speaks  "למלך"–to 
the king—in nonspecific terms, she was speaking to King 
Achashveirosh down below, but thinking of HKB”H above.  So, 
when Esther says: “If it please the king”—she is addressing 
Achashveirosh down below but has the Heavenly King, HKB”H, 
in mind.  Hence, the first letters of the next four words--י'בוא 

 spell the name Havaya.  In other words, she—ה'מלך ו'המן ה'יום
was appealing to HKB”H to reveal Himself with the name of 
divine mercy to rescue Yisrael.  

As a loyal servant in the presence of his master, I would like 
to elaborate on the words of the Arizal by adding  a spicy tidbit.  
Let us refer to a precious insight from the great Rabbi Yechezkel 
Shraga of Shinaveh, zy”a, presented in Divrei Yechezkel 
(Purim).  He notes that before Haman is hung, Achashveirosh 
emphasizes repeatedly that he will grant Esther’s requests only 
  .up until half of the kingdom—"עד חצי המלכות"

After Haman’s decree, when she enters his quarters 
without being summoned, it says (Esther 5, 3): ויאמר לה המלך" 

לך" וינתן  המלכות  חצי  עד  בקשתך  ומה  המלכה  אסתר  לך   the king—מה 
said to her, “What do you want, Esther HaMalkah?  What 
is your request?  Even if it is until half the kingdom, it 
shall be granted to you!”  Similarly, this phrase appears 
again during the first banquet arranged by Esther (ibid. 6): 
 "ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עד חצי

 ,the king said to Esther during the wine feast—המלכות ותעש"
“What is your request? It shall be granted you.  And what 
is your petition?  Even if it shall be until half the kingdom, 
it shall be done.”  Then, it is repeated again at the second 
banquet (ibid. 7, 2): ,היין במשתה  השני  ביום  גם  לאסתר  המלך   "ויאמר 

ותעש" המלכות  חצי  עד  בקשתך  ומה  לך  ותנתן  המלכה  אסתר  שאלתך  —מה 
the king asked Esther again on the second day of the wine 
feast, “What is your request, Queen Esther?  It shall be 
granted you.  And what is your petition?  Even if it shall be 
until half the kingdom, it shall be done.”  

Yet, after Haman is hung, Achashveirosh intentionally 
omits the phrase "המלכות חצי    .until half the kingdom—"עד 
Note the passuk (ibid. 9, 12): בשושן המלכה  לאסתר  המלך   "ויאמר 

 הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש ואת עשרת בני המן בשאר מדינות

ותעש" עוד  בקשתך  ומה  לך  וינתן  שאלתך  ומה  עשו  מה   the king—המלך 
said to Esther HaMalkah, “In Shushan the capital, the Jews 
have slain and annihilated five hundred men, as well as 

the ten sons of Haman; what have they done in the rest of 
the king’s provinces?  What is your request now?  It shall 
be granted you.  What is your petition further? It shall be 
done.”  The addendum "עד חצי המלכות" is absent.  

After Haman Is Hung 
 the Holy Name Is Completed

The esteemed Rabbi of Shinaveh, zy”a, explains the matter 
based on that which is written regarding the battle with 
Amalek (Shemos 17, 16): יה מלחמה לה' בעמלק יד על כס  כי   "ויאמר 

 and he said, “For there is a hand on the throne—מדור דור"
of י"ה (G-d); Hashem maintains a war against Amalek 
from generation to generation.”  Rashi comments: HKB”H 
swears that His name is not whole and His throne is not 
whole until the name of Amalek is completely eradicated.  
In other words, as long as Amalek exists, the final two letters 
of the name Havaya—the “vav-hei”—will be missing, leaving 
only the letters “yud-hei.”  

In the past, we have presented the wonderful explanation of 
the Yismach Moshe (Beshalach) concerning this phenomenon.  
It relies on the teaching in the Tikunei Zohar (Introduction 
9b) that the name הוי"ה is alluded to by the first letters of 
the words (Tehillim 96, 11): "ה'ארץ ו'תגל  ה'שמים   the—"י'שמחו 
heavens will be glad and the earth will rejoice.  For, when 
the name Havaya is revealed in its full glory and splendor, 
both the heavens and the earth rejoice due to the abundance 
of mercy that fills the universe.  

Now, HKB”H’s greatness and abundant mercy are always 
apparent in the heavens, even when galut and “hester 
panim”—divine concealment—prevail down below on earth.  
Therefore, even then, the first part of the passuk holds true--
 Down below on earth, however, during times  ."י'שמחו ה'שמים"
of galut and “hester panim,” the joy is absent.  Therefore, as 
long as Amalek exists with its concomitant “hester panim,” 
the holy name remains incomplete, due to the absence of the 
letters “vav-hei”—the first letters of "ו'תגל ה'ארץ".  

Thus, we learn that by wiping out Amalek, the four letters 
of the name Havaya will be restored fully.  It stands to reason, 
therefore, that this occurred at the time of the Purim miracle.  
After all, eradicating Haman and his sons, the descendants 
of Amalek, was a semblance of the future geulah, when the 
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name of Amalek will be completely eradicated beneath the 
heavens, thereby restoring the holy name to his full form 
with all four letters.

Based on this understanding, the Divrei Yechezkel posits 
that as long as Haman, the descendant of Amalek, was not 
hung, the holy name remained incomplete.  Therefore, the 
wicked Achashveirosh said to Esther insistently: חצי  "עד 

ותעש"  indicating that he was filling to fulfill her—המלכות 
request, but only on the condition that the one half of the 
holy name remain as is.  After Haman was hung, however, 
and the presence of Amalek was eliminated, the name 
Havaya was restored to its full four letters.  Hence, thereafter, 
Achashveirosh no longer mentioned the matter of חצי  »עד 
 ,because HKB”H revealed Himself in His full glory ,המלכות«
with His complete name.  

In this manner, the great Rabbi of Shinaveh explains a 
fascinating distinction concerning the statements of Esther 
HaMalkah.   Before Haman is hung, at the second banquet 
arranged by Esther, it states (Esther 5, 7): המלכה אסתר   "ותען 

 ותאמר, שאלתי ובקשתי. אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, לתת את

 so Esther responded and said, “My—שאלתי ולעשות את בקשתי"
request and my petition: If I have found favor in the king’s 
eyes, and if it pleases the king to grant my request and to 
fulfill my petition . . .”  Note that here she only employs two 
forms of supplication while addressing the king: (1) אם מצאתי" 

  ."ואם על המלך טוב" and (2) חן בעיניך המלך"

Yet, after Haman is hung, it states (ibid. 8, 5): ותאמר אם על" 

—המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וכשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו"
she said, “If it pleases the king, and if I have found favor 
before him, and the proposal seems proper before the 
king, and I am pleasing in his eyes . . .” Here she addresses 
the king with four forms of supplication: (1) "אם על המלך טוב", 
 "וטובה and (4) "וכשר הדבר לפני המלך" (3) ,"ואם מצאתי חן לפניו" (2)

  .אני בעיניו"

Based on what we have learned, we can explain the 
distinction.  Before Haman was hung, only half of the holy 
name was present.  Therefore, her supplication to the 
Heavenly King, HKB”H, only contained two expressions: (1)  
טוב« and (2) "אם מצאתי חן בעיניך המלך" המלך  על   These are  .»ואם 
his illuminating words.  

The Four Mitzvos on Purim Correspond 
 to the Four Letters of the Name that Were 

Restored on Purim

It gives me great pleasure to connect the illuminating 
words of the great Rabbi Tzaddok HaKohen of Lublin, zy”a, in 
Machashavos Charutz (6), with the illuminating words of the 
great Rabbi of Shinaveh, zy”a.  They complement each other 
magnificently.  He writes that the four mitzvos instituted by 
our blessed sages to be performed on Purim correspond to 
the four letters of the holy name that were revealed through 
the Purim miracle due to the eradication of the name of 
Haman, the descendant of Amalek.  The four mitzvos are: 
(1) the reading of the Megillah, (2) sending delicacies to one 
another—“mishloach manot,” (3) gifts to the poor and (4) 
feasting and rejoicing.  Thus, by fulfilling these four mitzvos 
on Purim, we elicit the reappearance of the four letters of the 
holy name in our times just like it was back then.  

The Bris Kehunas Olam provides us with a fantastic 
allusion related to the passuk (Shemos 17, 16): ויאמר כי יד על" 

 Here, HKB”H alludes to the  כס יה מלחמה להוי"ה בעמלק מדור דור".
miracle of Purim.  For, the gematria of the words כ"ס י"ה equals 
 the descendant of Amalek who made every effort ,(95) המ"ן
to prevent the holy name from being completed.  Yet, the 
gematria of the words כ"ס י"ה מלחמ"ה להוי"ה equals מרדכ"י, the 
Jewish leader who fought valiantly to bring about Haman’s 
downfall and to, thereby, restore the name Havaya to its 
complete four-letter form.  

We now have cause to rejoice; for, we have shed some 
light on the teaching of the Arizal.  We learned that when 
Esther HaMalkah said: "אם על המלך טוב י'בוא ה'מלך ו'המן ה'יום"—
she was alluding to the four letters of the name Havaya—
the first letters of the last four words.  When she invited 
Achashveirosh and Haman to her feast, she intended to bring 
about the downfall of Haman, the descendant of Amalek.  
Hence, she petitioned the Supreme Heavenly King to help her 
succeed in her quest, which would restore all four letters of 
the holy name.  

Now, we can appreciate Chazal’s profound wisdom.  They 
instituted the mitzvah of remembering Amalek on the Shabbas 
preceding Purim in order to connect the eradication of 
Amalek with the miracle of Purim involving the extermination 
of Haman, a descendant of Amalek.  As we have learned, the 
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existence of Amalek causes the holy name to be incomplete.  
It is our sacred duty to restore all four letters of the holy 
name.  Therefore, it behooves us to connect the mitzvah of 
remembering Amalek with the miracle of Purim, which 
resulted in the completion and restoration of the four-letter 
name.  Furthermore, annually, on Purim, by fulfilling the four 
mitzvos of the day, we complete the name again, reminiscent 
of the revelation of the future geulah.  

“May Hashem fulfill all of your requests”

Apropos this topic, let us add a valuable point based 
on an idea brought down by the Tiferes Shlomo (Shabbas 
Nachamu) in the name of the Ba’al Shem Tov hakadosh, zy”a.  
He interprets the following statement of David HaMelech as 
follows (Tehillim 20, 6): "משאלותיך כל  ה'   all of a Jew’s—"ימלא 
requests should be that the name Havaya should be completed 
with all four of its letters.  

Our sacred sefarim teach us that Purim is a time of divine 
goodwill, when all of Yisrael’s requests are answered.  This 
fact is alluded to in the Megillah when the Heavenly King 
says to Esther—who represents klal Yisrael: וינתן שאלתך   "ומה 

 what is your request now?  It shall—לך ומה בקשתך עוד ותעש"
be granted you.  What is your petition further? It shall be 
done.  Furthermore, HKB”H observes the halachah stated in 
the Talmud Yerushalmi (Megillah 1, 4): אין מדקדקין במעות פורים" 

 we do not scrutinize—אלא כל מי שהוא פושט את ידו ליטול נותנין לו"
money given on Purim; rather, anyone who extends his 
hand to take, we give to him.  

Thus, annually, on Purim, when we read Esther’s appeal to 
the Heavenly King, it behooves us to have in mind that we are 
joining her in her appeal: "אם על המלך טוב י'בוא ה'מלך ו'המן ה'יום"—
if it please the king, let the king and Haman come today.  
In other words, may HKB”H fulfill our requests just like He 
fulfilled Esther’s request.  Just as He arranged for the downfall 
of Haman, a descendant of Amalek, He should arrange for the 
downfall of all of Yisrael’s enemies who follow in the footsteps 
of Haman.  Thus, the holy name will be complete and the 
throne will be complete and the complete geulah will become 
a reality swiftly, in our times.  

This explains very nicely Chazal’s statement: “If all the 
festivals are annulled, the days of Purim will not be 
annulled.”  After all, when Haman and his sons were hung, 

it was a foreshadowing of the extermination of Amalek 
that will occur at the time of the future geulah.  As a result, 
all four letters of the holy name were restored akin to the 
revelation of the full name in the future.  In this manner, 
when we fulfill the four mitzvos on every Purim, we arouse 
the revelation of the full four-letter name, in anticipation of 
the future geulah.  Therefore, their pronouncement makes 
perfect sense: “If all the festivals are annulled, the days of 
Purim will not be annulled.”  For, it is evident that the two 
geulot are intimately related.  

Explaining the Name Purim

Following this line of reasoning, we can now proceed to 
explain why the members of the Great Assembly named the 
day of the miraculous salvation from Haman’s decree Purim—
in the plural—even though it commemorated the “pur,” which 
is singular.  We will refer to the Bnei Yissaschar (Adar 4, 1).  He 
is bothered by the fact that the name Purim refers to the lot—
“pur”—that Haman cast, reflecting the dire situation Yisrael 
faced rather than their miraculous salvation and rescue, as is 
the case with other festivals.  For instance, the name Pesach 
commemorates the fact that HKB”H skipped over the houses 
of Bnei Yisrael, while devastating Mitzrayim.  Similarly, the 
name Succos commemorates the fact that HKB”H had us 
dwell in Succos after the exodus from Mitzrayim.  

The Bnei Yissaschar (ibid. 3) explains the matter based on a 
statement in the Tikunei Zohar (Tikun 21, 57b): פורים אתקריאת" 

יום הכפורים"   .Purim is named after Yom HaKippurim—על שם 
As we know, the name "כפורים  implies that it is a day like "יום 
Purim--"כ-פורים".  We find a wonderful explanation for this 
similarity of names in the siddur of the author of the Tanya 
(Sha’ar HaPurim).  When Haman cast the lot on Yisrael, he 
elicited a reaction in the heavens above.  In the heavens, lots 
were also cast—namely, the two lots cast by the Kohen Gadol 
on Yom Kippur.  This is described in the following passuk 
(Vayikra 16, 8): ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד לה' וגורל אחד" 

 Aharon shall place lots on the two he-goats, one—לעזאזל"
lot “to Hashem” and one lot “to Azazel.”  Rashi comments: 
He places one goat on his right and one on his left; he puts 
his two hands into a lottery box, and draws a lot in the right 
hand and draws the other lot in the left hand; he puts (the 
lots) on them (the goats).  The one that has “to Hashem” 
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written on it is offered to Hashem; and the one that has “to 
Azazel” written on it is sent to Azazel.  

Now, we have learned in the Mishnah (Yoma 62a): שני" 

ובדמים ובקומה  במראה  שווין  שניהן  שיהיו  מצוותן  הכפורים  יום   שעירי 

כאחד"  the mitzvah of the two he-goats of Yom—ובלקיחתן 
Kippur is that they be equal in appearance, height, value 
and in their simultaneous purchase.  Initially, there was no 
difference between the two goats; however, after the Kohen 
Gadol placed the respective lots on them, they were set apart.  
One was designated as a korban to Hashem and the other was 
designated to be sent to Azazel.  Similarly, prior to the Purim 
miracle, Haman strived to be as great as Mordechai; however, 
after the lot was cast, HKB”H designated Mordechai and Yisrael 
to be His portion; whereas, Haman and his entourage, the 
descendants of Amalek, He sent to the wilderness of Azazel.  

Let us explain how Haman’s “pur” down below prompted 
HKB”H to draw the two lots drawn by the Kohen Gadol on 
Yom Kippur.  We have learned in the Gemara (Megillah 14a): 
שנתנבאו נביאות  ושבע  נביאים  ושמונה  מארבעים  יותר  טבעת  הסרת   "גדולה 

  להן לישראל, שכולן לא החזירום למוטב, ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב".
The removal of the ring (that Achashveirosh removed 
from his hand and gave to Haman) had a greater impact 
than forty-eight prophets and seven female prophets 
that prophesied for Yisrael.  For, they all failed to return 
them to the good (the path of righteousness); whereas, the 
removal of the ring returned them to the good.  

Thus, we see that when the wicked Haman cast the “pur” 
against all of Yisrael, he motivated them to wake up and 
perform sincere teshuvah.  The forty-eight prophets and 
seven prophetesses failed to accomplish this feat, or at least 
not to this degree.  Therefore, their sincere, widespread act of 
communal teshuvah elicited the kedushah of Yom Kippur—
the day of teshuvah and atonement—in the heavens above.  
Now, on Yom Kippur, the Kohen Gadol cast two lots, so that 
HKB”H would choose one goat for Hashem and one goat for 
Azazel.  In similar fashion, on Purim, which is similar to Yom 
Kippur--"יום כ'פורים"—HKB”H cast two lots in the heavens.  He 
placed the lot “to Hashem” on Yisrael, designating them as His 
portion; whereas, the lot “to Azazel,” fell upon Haman and his 
entourage, the descendants of Amalek.  

We can now return to the Bnei Yissaschar.  He reconciles the 
choice of the name Purim.  The salvation stemmed from the 

fact that HKB”H arranged for Haman to cast the “pur” to seal 
Yisrael’s fate.  That fateful act triggered a heavenly reaction; 
HKB”H cast the two lots characteristic of Yom Kippur.  As a 
result, the lot “to Hashem” fell upon Yisrael, and the lot “to 
Azazel” fell upon Haman.  

“On account of the pur”:  
On Account of the Name Havaya  
that Was Written on Yisrael’s Lot

It gives me great pleasure to present to our royal audience 
a novel explanation.  We learned above from the Arizal that 
when Esther said: “If it please the king, ו'המן ה'מלך   י'בוא 
 she was appealing to the King of the Universe to reveal—”ה'יום
Himself via the name of Havaya—the name of divine mercy—
alluded to by the first letters of the words י‹בוא ה‹מלך ו‹המן ה‹יום.  
Based on our current discussion, Esther prayed that HKB”H 
would place upon Yisrael the lot that had the name Havaya 
written on it and, conversely, would place upon Haman the 
lot that had “to Azazel” written on it.   This would enable her 
to set her trap at the banquet she prepared for Achashveirosh 
and to effect the downfall of the wicked Haman.  

We have learned that through the miracle of Purim, the full 
four-letter name Havaya was revealed to Yisrael, a semblance 
of the future geulah.  In truth, so long as Amalek exists, the 
holy name is incomplete.  Yet, Haman himself, a descendant 
of Amalek, by casting his lot down below, prompted HKB”H to 
cast the two lots of Yom Kippur in the heavens.  When HKB”H 
placed the lot with the name Havaya written on it on Yisrael, 
all four letters of the holy name were restored.  

This enlightens us with regards to Mordechai’s profound 
intent.  He wrote in the Megillah: “Therefore, they called 
these days Purim.”  As pointed out, the name Purim is in 
the plural.  Because when Haman cast his singular “pur” down 
below, he provoked HKB”H to cast the two lots above.  Then 
Mordechai goes on to explain that the main simchah of Purim 
is due primarily to the name that was written on the “pur”-- 

  .in other words, the name Havaya—"על שם הפור"

We can now add a vital piece of information.  The Akeidat 
Yitzchak (63) explains that the two goats—similar in every 
way—that HKB”H commanded us to bring on Yom Kippur and 
to place lots on—a lot “to Hashem” and a lot “to Azazel”—
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corresponded to Yaakov and Eisav.  They were twins, similar 
in height and appearance.  HKB”H chose Yaakov Avinu to be 
the he-goat designated “for Hashem” due to his good deeds.  
Eisav, on the other hand, was chosen to be the he-goat 
designated “for Azazel.”   

In Midbar Kedeimos, the Gaon Chida presents in the name 
of the divine kabbalist, the Ramaz—Rabbi Moshe Zacuto 
that Mordechai was a gilgul of Yaakov and Haman was a 
gilgul of Eisav.  Accordingly, on Yom Kippur, the Kohen Gadol 
places the two lots on the two he-goats corresponding to 
Yaakov and Eisav.  Due to their extreme degree of teshuvah, 
HKB”H places the lot “to Hashem” on Yaakov and the lot “to 
Azazel” on Eisav.  

Similarly, on Purim, which is affiliated with Yom Kippur-

כ'פורים"-  due to Haman’s “pur,” HKB”H cast two lots—"יום 

up in the heavens.  He placed them on Mordechai—the 

gilgul of Yaakov—and on Haman—the gilgul of Eisav.  The 

lot “to Hashem” fell on Mordechai, who saved Yisrael 

from extermination.  The lot “to Azazel” fell on Haman; 

consequently, he and his sons were eradicated, in keeping 

with the “eradication of Amalek.”  These events served as a 

preparation for the future geulah—at which time the name of 

Amalek will be eradicated from beneath the heavens and the 

name Havaya, with all four of its letters, will be revealed in its 

full glory, swiftly, in our times!  Amen.
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

ne of the first times that I asked my Rebbi for advice about 
several boys, he responded to each question in the same manner: 
“It is to be decided on a case by case basis, and since you know 

the boys better that I do, you should decide.” Initially, I thought he just 
didn’t want to answer me, until I realized the truth of his response.  Ever 
since that conversation, I have come to appreciate that most decisions 
should be based on individual background circumstances and resources.
 
In this Parsha, we are taught about a Korbon Ole V’yored, a Korbon 
(sacrifice) whose cost depends on the financial status of the person who 
brings it. The specific Korbon discussed is not an optional Korbon. If it 
were, it would be easier to understand why people can bring whatever 
they can afford. This is a Korbon which is brought because someone 
did something wrong and requires a Kaporoh (to be forgiven through 
it). Nevertheless, what he is asked to bring is based on his individual 
circumstance.

 Hashem always judges people individually, based on their strengths and 
intentions. We should judge others, and ourselves, in the same manner. 
Most people do not sufficiently consider other people’s intentions.
 
What grades, homework, and interest in school, should be expected from 
each child? How much help should be expected from each child before 
Pesach? How much should children be expected to contribute, and sit 
still, during the Seder? How much should be expected from spouses, 
friends, and co-workers? The answers should always be individually based.
 
While judging people increases the risk that other people will be critical 
of them, it is necessary to know what people’s limitations are before 
deciding what can be asked of them. 

O

Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

To subscribe to the Weekly Email, please email info@areivim.com 
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he responded:

 “You wrote: “Anything is better than what I am experiencing 
right now”. Does this mean I have to be utterly miserable?  What I am 
experiencing right now is OK.  It is just the future ramifications, in this 
world and the next, that will be unbearable, but at that point, it will be 
too late.”
 
I responded:
 
You need something in your head and, more 
importantly, in your heart, that tells you that 
what is taking place is catastrophic, whether 
you feel it today, or only later. Without the 
feeling of urgency which will, hopefully, create 
a passionate mission for you, you will be 
comfortably miserable. This may require you to 
remind yourself (possibly multiple times each 
day) something that I remind myself when my 
children are not doing well, “I will not tolerate unhealthy children”. That 
mantra is not a rejection, but a war cry to myself that I have to do more. 
 
She responded:
 
“How do I get myself to that point, where I fully internalize how much 
harm my actions are actually causing?  No one can know for sure what 
the future holds.  Like, if a doctor says to someone, “you have 6 months 
to live unless you change the way you eat”. I could easily see that person 

saying “I might die, I might live another 30 years, there’s no way the doctor 
can know”, and he could continue with his negative dietary habits.  My 
kids might not turn out frum or emotionally healthy as an indirect effect 
of what I’m doing now, but they might turn out ok.  No one can tell me 
with certainty that “what’s taking place is catastrophic”.  I logically know 
that is not a risk I am willing to take, but as long as there is a chance that 
things will turn out fine, it is hard for me to bring myself to an emotional 
commitment.  Again, logically I know I should change, but I am finding it 
hard to convince all of me to hop on board.”

She continued in the next e-mail: 

“I did start to write up my own little list.  One 
subconscious thought I think I have had for a 
long time is, “I am too dysfunctional to have 
functional children”.  I think this one is major, it 
sort of makes me not want to try at all, similar 
to “if it isn’t going to turn out perfect, there’s 
no point in trying”.  But I should turn those 

into positive thoughts, no?  Like “I am healthy enough to have healthy 
children” or “It is not too late to have healthy children, and even if it 
doesn’t turn out perfect, they are still worth every effort to make them 
as healthy as possible”.

I responded: 
Yes, that’s perfect. That’s called talking, instead of just listening, to oneself.

She responded: 

S

“Do your best to find 
opportunities to indulge 
yourself, while you are 
‘working’ on yourself. “

A Mother is Seeking Help, and Doing so Honestly Part 3/3
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“I wrote a list of 5 constant thoughts that have been with me for a 
while.  For each one, I wrote a complementary positive thought. Ok, now 
what?”
 
I responded:
 
There are two ways to go about it; combining them won’t hurt. You can 
begin your day, each day, by repeating them. More importantly, whenever 
your mind automatically thinks of one of those five in a negative sense, 
turn it into a positive one. You will have to do it hundreds of times, 
over several weeks, or months. Remember, you have been listening to 
the negative versions for dozens of years. You will have to listen to the 
positive ones, not for dozens of years, but for at least a few months. If it 
does not change your behavior don’t consider it a failure; remember that 
you are early on in the process. 

 
She responded:
 
“OK, so I need to finish this process before I work on being less lazy/
more organized?  Or can I work on the two together?  Also, can I keep 
adding to my list?  All sorts of new thoughts are popping into my head, 
and that causes all sorts of anxiety.  Should I add those, or is the focus 
right now the things that hold me back from making change in the area 
of home management?”
 
I responded:

 
People can work on multiple challenges at one time, particularly if they 
are all heading to the same goal, such as living healthier in order to have 
a healthier family. I would consider adding mantras to your list, if they all 
lead to the same goal, giving you the energy to be a better person, wife, 
and mother. Every time you add to the list, you are adding an insight. 
Invoking the insight when it is relevant is a survival technique, and can 
only help. Remember that you will have to repeat these mantras dozens 
of times before you see any significant change.
 
Nevertheless, when you work on different “fronts” at the same time, you 
increase the chances of failing in one or two areas. This increases the risk 
that you will give up. Therefore, I suggest you decide which areas are the 
“do or die”, and which ones are important but, nevertheless, ones you 
will be satisfied with doing your best.
 
I suggest that the continuous listing of mantras, and verbalizing them 
in the appropriate places, should be the primary ones. The remaining 
ones, such as preparing supper, cleaning the house, etc. should be given 
attention, but in a compartmentalized manner. You should accept that 
you will have better and worse days, but they should not derail you from 
your mission.
 
Do your best to find opportunities to indulge yourself, while you are 
“working” on yourself. Going out of your comfort zone, and not allowing 
yourself to be comfortably miserable, is difficult, and you will need 
whatever resources you can find to increase your emotional energy.

chasid who grew up in Montreal, Quebec, and was a frequent visitor to 
the home of the Tosher Rebbe, R’ Meshulem Feish Lowy zt”l, arrived 
one day in the small village of Tosh with an urgent appointment to 
speak with the holy Rebbe. When he entered the inner sanctum, he 

immediately burst into tears and needed an extra minute to come to himself. 
    The Tosher Rebbe gently asked what was wrong. The chasid related that he 
had come to say goodbye to the Rebbe; that he had taken a job in a distant city 
and would be leaving with his young wife in the next few days. The Rebbe looked 
at him with surprise and told him that he did not think a chasid of his caliber 
belonged in a far-away city like that. The young man explained that he really had 
no choice. He had been in Europe on business and had amassed enough money 
to buy an apartment in Montreal, where he had planned to settle down and 
raise his family. Unfortunately, when he was in Antwerp, someone had stolen his 
valise which contained all his money and he was left penniless - barely able to get 
back to Canada. Although he wouldn’t have normally moved so far away from his 
community and his Rebbe, he took the only job he was offered that would allow 
him to earn a parnassa for himself and his family. He looked at his Rebbe, his eyes 
brimming with tears.
      R’ Meshulem held the man’s hand for a few extra seconds before shaking his 
head. “No, I do not think that it is worth ruining the Yiddishkeit of your household 
for this job. I believe you should stay in Montreal and things will get better.”
      The chasid left the Rebbe’s room but he was conflicted. On the one hand, 
the Rebbe was telling him to stay in Montreal - that he was risking his family’s 
Yiddishkeit by moving so far away. On the other hand, nothing short of a miracle 
could help him at this point as he literally did not have a viable source of income 
that would allow him to remain in Montreal.
     The following morning, the chasid went to daven in the Tosher Beis Medrash, 
after which he planned on returning to his hovel in Montreal. Deep in thought 
while was wrapping up his Tefillin, he didn’t notice a stranger enter the Beis 
Medrash and walk over to him, staring at his face with unusual focus and intensity. 
Suddenly, the man tapped him on the shoulder and said with an obvious European 

accent, “Reb Yid, were you recently in Belgium, in Antwerp?”
     The surprised chasid scrutinized the man’s face but did not recognize him at 
all. “Yes, I was there a few weeks ago.”
     The stranger’s face went pale and a look of agony came over him. “I know 
who you are,” he said in a quiet voice full of contrition. “When you were in 
Antwerp, I saw that you had a suitcase full of cash and I was overcome by my 
Yetzer Hara. I was in a tight bind and needed money fast. When you weren’t 
looking, I grabbed your bag and stole the cash. Although it helped me temporarily, 
I have been tortured by the notion that I caused another Jew grief and anguish. 
I cannot imagine the pain and sorrow you must have felt when you realized that 
your money was gone. Here is the money - down to the last penny. I owe you a 
huge apology and hope you can find it in your heart to forgive me.” With that, 
the stranger pulled out a plastic bag filled with tightly bound wads of cash. With 
another murmured apology, the stranger turned and ran out of the Beis Medrash 
before the chasid could even comprehend what had just happened. 
     He counted the money and it was accurate down to the last cent. With joy and 
excitement, the chasid ran back to the Tosher Rebbe to tell him that his blessing 
had come true! The Rebbe smiled in obvious enjoyment and blessed the chasid 
with continued success in his family life and business endeavors - and once again 
told him to settle down in Montreal.
     The chasid followed his Rebbe’s orders and purchased an apartment in the 
city. Heaven blessed him. His family grew and he raised a beautiful mishpacha built 
on solid foundations of Torah and chassidus, and he never failed to tell over the 
“miracle” of the Tosher Rebbe’s blessing which had come through just when he 
needed it most!
     Many years later, this chasid bumped into the “thief” whom he recognized 
immediately. He told him that he wished to thank him - because of him he stayed 
in Montreal and raised a wonderful family. The man looked at him and said, “Don’t 
thank me, thank the Tosher Rebbe. I was never even in Antwerp. The Rebbe called 
me and told me to give you the money with this story. He handed me the bag 
filled with cash and I gave it to you. The Tosher Rebbe deserves all the thanks!”            

A
Story from "Torah Tavlin" By Rabbi Dovid Hoffman
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Dovid Gurwitz 
 

Parshas Vayikra 

The Connection between The Little Aleph in Vayikra, and Avraham Aveinu 

Chazal teach us several reasons why the small letter Aleph at the end of the word vayikra is called 
Aleph Zeirah, the small Aleph. Rabbi Shamshon Raphael Hirsch zt”l offers his unique reason for 
this. I’d like to add a possible other reason as well.  

It is interesting that the value of all of the small letters in the Torah add up to 186, the value of the 
word…makom! It is also interesting that the four letters in Hashem’s name, when multiplied by 
each other – Yud times Yud, Heh times Heh, etc – also add up to 186. As the Gemara says, where 
you find Hashem, you find his humility. 

Let’s explore what chazal tell us, as elucidated by Meam Loaz. First, Moshe’s humility led him to 
write the word vayikra with a small Aleph, as if he were a commoner, like Bilaam, where Hashem 
used the word vayikar. He wrote it small indicating that he did not deserve such an honor. 

A second reason is because, in fleeing honor, Moshe, who asked “who am I that I should go to 
Paraoh”, reached his greatness because of his humility. 

A third reason given is that children should begin studying Sefer Vayikra. What is the connection? 
Since the focus of this third sefer of the Chumash is on korbanos - which require purity, then 
children, who are pure, should study them.  

The medrash tells us that our breath used to read about the korbanos is considered like the fire 
used by the cohen gadol to burn the korbanos, and joins the fire that came down to join the fire of 
the cohen gadol. This gives us another reason to say korbonos in the morning davening.  

A fourth reason is that “he called” teaches us proper conduct, to prepare a person to enter the 
space of others just like Hashem – represented by the Aleph - did by calling to both Moshe at the 
mishkan AND to Adam Harishon at the gate of gan eden.  

Now let’s look at Rav Hirsch’s analysis of why the letter Aleph is small in the  word vayikra. In doing 
so, he also provides a beautiful distinction between Judaism and the other religions of the world, in 
the dikduk – or grammatical perspective - of the beginning of Parshas Vayikra, which says vayikra 
el Moshe, and then vayedaber Hashem alav maohel moed laimor. 

He suggests that the same word without the Aleph – vayikar – when used to describe Hashem 
calling out to Bilaam – shows that Moshe was unprepared, and that the word of Hashem came to 
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Moshe in exactly the same way each time, whether at the sneh – Burning Bush - or at Har Sinai or 
at the ohel moed.  

A call came, and then Hashem spoke with Moshe. There was a no warning. It happened to him. It 
was a purely what Hashem was saying, and it was not a divine revelation within Moshe.  

This distinction characterizes other religions and their claims. It called him out of whatever 
particular train of thought he might have been in. Hashem’s words were not provoked by Moshe. 
Hence, we have “vayikra el Moshe”, and then – “vayedaber Hashem alav”. Vayikra is a call 
preceding Hashem’s speech. Hashem speaks. Moshe listens.  

That explains Moshe as the greatest navi ever, unprepared. If Moshe were so called “G-d inspired”, 
then Judaism would be no different than other religions. 

I’d like to suggest another way to see the little Aleph here – as representing Avrohom Aveinu, who 
taught us how to withstand tests.  

The Maharal always explains the spiritual underpinning of what is physical. He uses the sun and the 
body as analogies. He says the 365 sinews – reflecting the 365 days that it takes to orbit the sun – 
show us the 365 ways that we can damage the universe.  

So, too, the individual actions – 248 – can overpower the seemingly greater power of the sun - 
365. Betzelem Elokim – in the shadow of Hashem – also has the same value as Avrohom - 248. The 
248 positive commandments reflect the 248 limbs we have in our bodies. 

Now, the value of Avrohom Aveinu – 248 and 69 – equals 317, which just happens to be the value 
of…Vayikra. What connection does this have with what Moshe heard? 

Avrohom also taught us to hear the call. He saw the sun and it led to kiruv. How? Avrohom saw the 
Sun go done and come up, and the world worshipping it and other idols. His father sold those idols. 
When the sun lost its ability to give a shadow – by going down – and then reappeared, Avrohom 
looked to see the sun as a reflection of Hashem.  

Lech Lecha, according to Rav Hirsch, teaches us that, while community is important, everyone is 
responsible to Hashem for himself – alone, if necessary – when the principle worshipped by the majority is not divine. Lecha 
means to detach from previous connections.  

Avrohom wanted to come close – and bring the world close – to Hashem. The word Korban is Kiruv 
Nun – come close to the 50 – the value of the letter Nun - levels, and 50 days of Pesach to 
Shavuous.  

Avraham and his world view tie directly to the concept of coming close. The words “Adam Ki Yakriv 
Mikem Korban L’Hashem” – shows an amazing thing. The last letters add up to …148 (with the 
collel) which is the value of Pesach.  

Pesach reflects the Korbon of Avrohom – who offered himself and was the greatest source of Kiruv, 
since we all come from him and are, therefore, M’karuv from his efforts. 

The words “Adam Ki Yakriv Mikem”....also add up to the value of the word…Malchus, which is also 
the value of what the malach called out to Avrohom at the Akeidah…Avrohom Avrohom. Amidst all 
the preparation for Pesach, let’s not forget Avrohom, who, as we see, really gave us many aspects 
of Pesach. He was told that his descendants would go down to Mitzrayim and then come out with 
great wealth.  

We have great wealth - because we come from Avrohom. 

If we can somehow strive to hear the call as did Avrohom Aveinu, whose self sacrifice taught us 
how to withstand tests, then can better show the Betzelem Elokim on our faces. That would be a 
true Geulah. 
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Parashas Vayikra ט"עשת ארקיותשרפ

Hebrew Academy of Cleveland
Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the Worldwide edition of Peninim 

וילא'דרבדיוהשמלאארקיו
And He called to Moshe; and Hashem spoke to Moshe. (1:1)

Psychologists talk about the importance of living a focused life. 
One who is focused, possesses an inner peace borne from having 
direction, the knowledge of where he is heading, as well as a plan to get 
there. To live a focused life takes goals, practice and skill. The Torah does 
not rely on contemporary psychology. The Torah is the source of all 
psychology and ethics. Chazal derive from the above pasuk that Moshe 
Rabbeinu did not enter the Mishkan until Hashem called to invite him to 
enter. This was a manifestation of the attribute of daas, commonly 
translated either as knowledge or, in this instance, as manners. Horav 
Shlomo Wolbe, zl, explains that daas is an awareness of what he is 
doing, as opposed to acting mechanically out of habit. 

Chazal teach that a talmid chacham, Torah scholar, who is 
daas-deficient is inferior to an animal’s carcass. If daas means manners, 
the Torah is teaching us the importance of manners, mentchlichkeit, 
human decency, acting appropriately, politely, respectfully, etc. 
Alternatively, according to Rav Wolbe, being a talmid chacham means 
living a focused life. He knows what he is doing, so that he does not 
waste time sitting around either doing nothing or, worse, hanging out 
with a group of like-minded friends, doing absolutely nothing. 

Daas takes on new meaning concerning Tefillah. With regard 
to davening, daas is a reference to kavanah, intention, devotion. How 
often do we daven without kavanah, just reciting the words without 
stopping to think about and consider their meaning? Such a tefillah is 
recited without daas. Essentially, this idea applies to everything that we 
do and say. If our actions lack focus, if our conversations are 
thoughtless, we are not focused, so that the time that we spend is 
totally wasted. 

The concept of yishuv hadaas describes actions performed 
with focus and awareness of what one is doing. One who has yishuv 
hadaas lives an entirely different life than one who lacks this quality. 
Moshe waited for Hashem to call him before he entered the Mishkan
because he did everything with a cheshbon, calculation and purpose. He 
understood that if he belonged in the Mishkan, Hashem would invite 
him in. Otherwise, he had no business entering the holy edifice on his 
own volition. 

We worry about different things. Some worry about money; 
others about health. How many are concerned with their destinies to 
the point that they worry about them? That is daas: the awareness of 
what is most important and, as a result, on what one should place his 
greatest focus. As Yidden our focus should be on “What does Hashem 
ask of you?” That is our destiny. 

'דלןברקםכמבירקייכםדא
When a man among you brings an offering to Hashem. (1:2)

Without a Bais Hamikdash where we can offer korbanos, 
offerings, we rely on our tefillos, prayers, to take the place of these 
korbanos. As such, our tefillos must be on the madreigah, spiritual 
plateau, of korbanos. The Sefer HaChinuch (Parashas Terumah, mitzvah
of constructing the Mishkan) explains that korbanos, like the Mishkan, 
availed the Jew the opportunity to express himself to Hashem in a 
tangible manner. Thus, when a person sinned and brought a korban as 
penance, he was not getting by with a perfunctionary, Chatasi, “I sinned. 
I am sorry.” Rather, he offered a korban, an animal which would take his 
place, thereby intimating that he understood that, indeed, he should be 

up there on the Mizbayach, Altar; his body should be suffering the 
travail that the animal was undergoing. This would bring to his mind the 
reality of his transgression, its gravity. Today, when we pray, we must 
keep all of this in mind. “I am sorry” does not suffice. 

Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita, recalls an incident 
concerning a well-meaning yeshivah student who acted out of character, 
and, when he sought penance, Horav Chaim Kanievsky, Shlita, refused to 
allow him to achieve absolution with a simple apology. He placed a 
heavy demand on the young man. The story occurred following the nine 
days of mourning which precede Tishah B’Av. During this period, 
observant Jews do not eat meat or drink wine, except on Shabbos or for 
a simchah, joyous celebration, such as a bris or siyum, completion of a 
Meseches, Tractate, of Talmud. The Galei Sanz Hotel in Netanya is near 
the Sanz yeshivah. The Klausenberger Rebbe offered to send a student 
over every night to make a siyum to avail the hotel’s guests the 
opportunity to eat meat. Afterwards, one of the students came forward 
and expressed his great remorse over having fooled the guests. 
Apparently, he had commenced the Meseches – and even concluded it. 
The problem was that he had not studied the pages between the 
beginning and the end. His siyum was a sham. The people had eaten 
meat during the Nine Days. He was terribly sorry, very apologetic. What 
more could he do to absolve himself? 

Rav Chaim asked how many guests had attended the siyum. 
He was told that fifty people had attended. Rav Chaim paskened, 
rendered his decision: The young man should make fifty siyumim on that 
Meseches! When Rav Zilberstein heard this, he wondered if perhaps this 
might be too much. Then Rav Chaim added, “And one time should be 
with the commentary of the Maharasha!”

Apologies do not replace a concrete expression of regret. As 
the korbanos tangibly expressed our feelings, so should our tefillos. I 
think we may derive from the psak of Rav Chaim that every aveirah, sin, 
has consequences which reverberate, repercussions whose fallout can, 
and do, affect others. All of this must be taken into consideration when 
one attempts to do teshuvah, repent. Perhaps this is why teshuvah for 
chillul Hashem, profaning Hashem’s Name, is limitless. The 
repercussions are quite possibly impossible to delineate, since we have 
no idea how many religious mindsets were altered as a result of any 
specific profaning of Hashem’s Name, nor do we know for how long. A 
family’s religious trajectory can be changed because a father or mother 
had been negatively affected by someone’s actions. Do we truly 
understand the domino effect for generations to come? This is why 
teshuvah is a non-issue. 

Having touched on the topic of tefillah and its status in post-
Bais Hamikdash times, I came across a powerful insight from Horav 
Yaakov Edelstein, zl. He was asked by Horav Shmuel HaLevi Wosner, zl, 
how he merited that Hashem would always listen to his tefillos (on 
behalf of others) and berachos (that he gave others)? Rav Edelstein’s 
response was, “Who says that Hashem listens to me?” When that 
response did not succeed in convincing Rav Wosner to withdraw his 
question, Rav Edelstein said, “Perhaps it is because many people come 
to me to share their problems, and I have (or make) the patience to 
listen to each and every one of them.”  He listened to each individual 
person, regardless of the substance of the issue, since what is a problem 
to one person does not necessarily define the term “problem.” Each 
person has his own individual sensitivities and barometer for what 
constitutes a “problem.” This might encourage Heaven to say, “As you 
are patient to listen to others, Heaven will be patient in listening to 
you.” 
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Horav Elimelech Biderman, Shlita, offers the following 
(perhaps frightening) analogy. Reuven and Shimon were brothers, but 
this is where their commonality began and ended. Reuven was a 
wealthy businessman who was well-known and sought after; in contrast, 
his brother was relegated to living in solitude in abject poverty. One day, 
the situation in Shimon’s house became acute. He decided he would go 
to his wealthy brother and ask for his assistance. Little did he imagine 
his brother’s attitude upon seeing him. “I have no idea who you are,” 
Reuven said quite callously. “You must have the wrong address. You are 
definitely not my brother. I will not give you a penny.” Dejected and 
broken, Shimon returned home penniless and humiliated. 

Sometime later, Reuven had occasion to visit their father. 
“Who are you?” his father asked. Fearing that his father was becoming a 
victim of premature dementia, he said, “What do you mean, who am I? I 
am Reuven, your son!” 

“I do not have a Reuven who is my son. I do not have a son by 
the name of Reuven,” the father said. “Surely, you have a son”
responded Reuven. “Indeed, you have two sons: Reuven and Shimon. I 
am Reuven.” 

The father replied, “I have no idea who you are. It is true that I 
have a son by the name of Shimon, but I have no son named Reuven. In 
fact, you told Shimon that he was not your brother. If Shimon is not your 
brother, then you obviously cannot be my son.”

Hashem tells us (when we scream Avinu Malkeinu, Our Father, 
Our King!), “If you are brothers, I am your King. If, however, you are 
acting callously to one another, how can you be My son? In order for 
you to be united as one, you must act as a brother. They go hand-in-
hand.”

הילעאטחרשאהדותהוהלאמתחאלםשאייכהיהו
When one shall become guilty regarding one of these matters, he shall 

confess what he has sinned. (5:5)

Horav S.R. HIrsch, zl, observes that in addressing the concept 
of vidui, confession regarding a sin, the Torah uses the word, v’hisvadah, 
which (loosely translated) means, “he shall confess,” but should really 
be translated, “he shall confess (acknowledge) to himself.” Hisvadah is 
hispaeil, reflexive form that denotes a confession of guilt pointed at 
oneself. The sinner is not expected to “make confession” (as they do in 
other religions), certainly not to G-d, Who knows everything. He does 
not require our confession to make Him aware of our sins. It is to himself
that the sinner must admit that he “missed the mark”, that he has a 
failing, a shortcoming in his character that has caused him to sin. 
Indeed, such a form of confession, a personal admission that one has 
sinned – a stark and thoughtful observation in the mirror accompanied 
by penetrating introspection – is the first critical step toward repairing 
one’s ways. This represents a solemn resolution that is an indispensable 
pre-requisite for his Korban Chatas, sin-offering. As such, the offering 
presupposes the individual’s earliest resolve of teshuvah, repentance. 
The offering is the external expression of the resolve, which consists of 
vidui to oneself. Without this resolve, the offering has limited meaning. 

Self-knowledge is the first step towards a resolve of teshuvah. 
Delusion is the antithesis of teshuvah, since, if one does not see clearly 
where, how and why he has sinned, he is incapable of mending his ways. 
As long as he is bound up in the deception that cloaks reality in his own 
mind, the sinner will continue being a sinner, the taint of his sin forever 
besmirching his life. One cannot expect to conduct his life in a truly 
punctilious manner as long as he is living under the self-imposed façade 
of duplicity. Furthermore, Rav Hirsch contends that a “broad” 
acknowledgement that one had sinned and admitting to himself in 
“general” terms that he is not “up to par” are not much better than no 
confession. One must keep in mind the specific area in which his 
transgression has occurred and focus on it, so that he can get to the root 
of his misstep. 

The concept of v’hisvadah, self-acknowledgement, is far 
removed from the popular notion of “confession”: be it in a religious 
milieu or to a friend or mentor. These forms of admissions of guilt are 
more mistake than virtue. A sin committed by a person is between 
himself and G-d; thus, it needs to be known only to Him. Revealing our 

shame to others is improper exposure. Shame/admission of guilt should 
be kept quietly in one’s heart where he addresses his personal guilt. 

Why is it so difficult to admit to oneself that he is wrong? 
Mistakes are hard to digest and even more difficult to swallow. We 
would rather hunker down and find some way to justify our actions than 
confront, admit and face the music. Psychologists have a term for this 
form of doubling down: cognitive dissonance. This applies to the tension 
we experience when we maintain two contradictory thoughts, beliefs, 
opinions, or attitudes. One might believe that he is kind-hearted, 
decent, benevolent – until the moment when, out of anger or other 
provocation, he acts out of “character” and cuts someone off on the 
highway, slams a door in his face, or takes the last donut in the bakery 
that he knows his neighbour wants for himself. How does one cope with 
such dissonance? He denies his actions, either by justifying it or by 
blaming the other fellow. In any event, he was not the one that acted 
rudely. 

Apologising empowers the other fellow and belittles the 
wrongdoer, or so he thinks. Such a person is not open to constructive 
criticism, because, after all, he did no wrong. By digging in our heels, by 
refusing to acknowledge that we erred, by disregarding the feelings of 
the person whom we hurt and by refusing to apologise, we make it clear 
to everyone that we possess a flawed character and are, indeed, weak. 

Perhaps we might take the concept of v’hisvadah, self-
acknowledgement, a bit further. A wise person once said, “There is 
greater fulfilment in life knowing that one (at least) made the attempt, 
rather than settled and gave in from the onset.” Giving up hope before 
one even starts is a form of refusing to acknowledge one’s own 
potential. How many people have refused to give up hope in the face of 
adversity and succeeded beyond anyone’s dreams? When someone is 
told, “You don’t have a chance,” he can either throw in the towel, refuse 
to go forward, or prove others wrong. Indeed, adversity brings out the 
real us, the best that lays dormant beneath an exterior of mediocrity. 
How many great authors gave up when their first manuscript was 
ignored, and how many kept on writing – to prove everyone wrong? One 
who gives up on himself is guilty of v’hisvadah – refusing to accept his 
latent talents. 

I came across an inspiring story in, “Stories that Unite Our 
Hearts,” by Rabbi Binyomin Pruzansky, which I take the liberty of sharing 
(with my own embellishment). There are rebbeim – and there are 
rebbeim. Some have classes comprised of students who are highly 
motivated. Others have classes in which the students had long ago given 
up hope of ever achieving success.  A host of circumstances can cause 
such negativity in a student. This is not the forum to discuss these 
innocent “victims of circumstances.” Baruch Hashem, we have people 
who care, rebbeim whose boundless love for Torah, for their students, 
and for Klal Yisrael does not allow them to reinforce their students’ 
negativity. Thus, they make every attempt to encourage, cajole, 
empower and embolden them in order to ensure their students that, 
indeed, they can make it big – and they do!

Rabbi Fine (the name used by the author) is a rebbe who 
focused on effort, rather than test scores.  If he saw a student try his 
hardest to study and master the subject, even if he missed his mark, he 
still considered him to be top drawer – a success. The young mind and 
heart looks at a test score and asks, “Is it all worth it? Even when I study 
all night, I barely get a passing grade. Why bother?” Observing the 
prevailing attitude in his class of high-attitude, low-achieving students, 
Rabbi Fine attempted to hearten them. Otherwise, he would get 
nowhere with them. He sought to encourage them, as illustrated by the 
following story.

‘Boys, close your Gemorahs and relax. I want to tell you a story 
about a group of teenage students from one of the poorest, inner-city 
neighbourhoods in Los Angeles, who were invited by a local ranch 
owner to visit his property and spend the day riding horses.

After a day replete with fun and relaxation, the wealthy 
rancher invited the group to join him in his large living room for snacks, 
drinks and conversation. He went out of his way to treat the boys like 
royalty. He called everyone to attention as he explained the reason for 
inviting them for the day. “You see, once upon a time, there was a young 
boy whose father was a horse trainer. The family travelled from place to 
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place with no time to really set up roots. Money was extremely limited 
even though the father accepted whatever work was available.

In high school, the boy had a teacher who gave the class an 
assignment for each student to write a paper about his dream in life. 
The boy wanted so much to do well, so he wrote an excellent paper 
about the 200 acre ranch he would own one day.  He added the 
thoroughbred horses and massive palatial ranch house in which he 
would live. In short, the dream, albeit quite impressive, was absolutely 
unrealistic for a boy of such a poor, foot-loose background. The teacher 
disregarded the excellent presentation, and, instead of giving the boy an 
A, gave him a failing grade for writing an unrealistic dream. 

The boy was dejected. He thought he had done everything 
right. The teacher drove home a point: “From the background that you 
had, you have no chance of realising such a far-fetched dream.” The boy 
thought about the teacher’s criticism and decided to return with the 
same paper, “Sir,” he began, “this is my dream. I hope to see it through 
to fruition. You can keep the failing grade, and I will keep my dream!” 

“Boys, by now you must realise that that boy was me. I slaved 
and refused to give up. Today, you are sitting in the room of my dream. 
You spent the day having fun on the ranch which is the culmination of 
my dream. If you look at the back wall, you will notice my paper with the 
failing grade. It motivated me to work – to never give up on my dreams. 
Neither should you.”’

Rabbi Fine concluded with his personal message to his 
students, “True, there are – and will be – times in your life when your 
dream seems unrealistic, almost audacious. You will dream: of one day 
completing the Shas, the entire Talmud; of becoming a Rosh Yeshivah; of 
being a fearless and inspiring communal leader.  And then, someone will 
throw cold water on your dream, laugh at you, and say, ‘You? No way!’ 
Never give up! If you try your best, you will succeed.” 

The greatest disservice we can do to ourselves is to refrain 
from making an attempt to succeed. This is especially true concerning 
success in Torah learning. It has nothing to do with acumen. True, 
someone with a superior mind has a head start, but he also has a 
greater obligation to succeed. Hashem gave him this gift for a purpose. 
Hashem is the Torah’s Author, and He assists those who assist 
themselves. The greatest loser is the one who does not enter the race!

איהתאטחיכהנבלהילעןתיאלוןמשהילעםישיאל
He shall not place oil on it nor shall he place frankincense on it, for it’s a 

sin-offering. (5:11)

The plain meal offering for a chatas, sin (offering), was 
brought for specific sins. This korban is part of the Korban Oleh v’yoreid, 
variable sin-offering, class, which is a dispensation to provide one who is 
poor the opportunity to atone for his sin with a korban. The variable 
korban is comprised of either a sheep or a goat, two turtledoves or two 
young doves, or, in the event that one has no funds, a tenth of an eiphah
of flour. While oil and frankincense are put on all other meal offerings, 
the chatas receives no embellishment of oil or frankincense, since it is 
brought to atone for a sin. 

Chazal (Talmud Menachos 59b) note a halachic difference 
between oil and frankincense with regard to the prohibition against 
including them in the meal offering. Whereas a single drop of oil 
invalidates the korban, a minimum of a kazayis (olive size) is required to 
invalidate the korban. Why is oil different than frankincense? Perhaps, 
since the oil is mixed in, it becomes an intrinsic part of the korban. In 
such a case, anything – even the bare minimum -- invalidates the 
offering. Frankincense is used to enhance/adorn/ add to the external 
korban. This requires a greater amount of embellishment than the bare 
minimum. 

Chazal derive the variance in halachah from the disparate 
words which the Torah uses to signify supplementing a korban with 
either of these two products. Concerning oil, the Torah writes yasim, 
which means to place even a mashehu, the most insignificant amount. 
Regarding the frankincense, the Torah uses the word v’yitein, and give, 
which means a nesinah chashuvah, significant placement, equivalent 
(according to Chazal) to the size of an olive. 

Horav Avraham Pam, zl (Messages from Rav Pam/Rabbi 
Sholom Smith), quotes the Maharil Diskin (commentary to Parashas 
Eikev), who applies Chazal’s semantic difference (between simah and 
nesinah) in explaining a pasuk in Devarim 7:15. V’heisir Hashem mimcha 
kol choli… lo yesimam bach u’nesanam b’chol sonecha, “Hashem will 
remove from you all illness… He will not place them upon you, but He 
will put them upon all your foes.” Here, too, the pasuk uses two words 
that seem synonymous with one another, but are actually different. 
Yesimam and u’nesanam are not the same. Wherein lies their 
difference? 

Maharil Diskin applies the aforementioned distinction related 
to Korban Chatas, Oleh v’yoreid. Yesimam refers to an insignificant, 
minute amount, while u’nesanam appertains to a full measure. Hashem 
ensures Klal Yisrael that if they maintain their fidelity to Him, if they 
observe and adhere to His mitzvos; lo yesimam – He will not place upon 
them even the slightest vestige of illness and will, instead, put them with 
a full measure on our enemies. This is how Hashem blesses. 

With this idea to guide us, perhaps we might adapt it to the 
blessing we give our children: Yesimcha Elokim k’Efraim u’k’Menashe, 
yesimeich Elokim k’Sarah, Rivkah, Rachel v’Leah. We ask Hashem to 
bless our children using the word yasim, which, as we just explained, is 
used in connection with a minute amount. Why? One would think that 
we want Hashem to bless our children with a full dose of blessing. Why 
settle for anything less? 

I think the message that we should derive from here is that 
blessing plays a critical role in starting the child off toward a positive 
goal. We want our children to aspire to such greatness, as evinced by 
these giants -- both men and women -- of our nation. If the children do 
not put forth their own effort toward the realisation of their blessings, it 
will be short-lived at best. Blessings are wonderful, but we must do our 
part. We must nurture our children, encourage, guide, discipline and 
inspire. They must do their “thing” to work for the lofty goals 
represented by our Torah giants. This, together with the blessings, will 
engender much Torah nachas, satisfaction, from our children.

Va’ani Tefillah
בושתםימחרבךריעםילשורילו

V’l’Yerushalayim  Ircha b’rachamim tashuv. 
And to Yerushalayim, Your city, You should return with compassion. 

Why is the Holy City of Yerushalayim referred to as Ircha, Your 
city, and not ireinu, our city? V’avisah Sehillah explains that three 
entities are called b’Shem Hashem, the Almighty attaches His Name to 
them (Talmud Bava Basra 75b). Tzaddikim, righteous persons; Moshiach

Tziddkeinu; Yerushalayim. Thus, we pray to Hashem to return to the Holy 
City to which His Name is attached. Achas Shoalti explains that while it is 
true that we all yearn for the Final Redemption, we are subjective in our 
reasoning for wanting it. Some hope that, with the advent of Moshiach, 
their economic problems will cease. Others have health, family and 
child-rearing issues that occupy their precious time. Hopefully, with the 
coming of the Moshiach, their worries will end. We are not supposed to 
yearn for Moshiach for personal reasons – but rather, for Kavod

Shomayim, the Glory of Heaven. Thus, we underscore that we ask 
Hashem to return to His city, for His Glory. We must remember that it is 
not about us – it is about Hashem.

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info
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If A Donkey Can Do It So Can You 
דבר אל בני ישראל ואמרת “ 1:2
אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן לד', 
מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן 

 ”תקריבו את קרבנכם
“Speak to B’nei Yisroel and say to them: When 
a man among you brings an offering to 
Hashem: from animals – from the cattle or 
from the flock you shall bring your offering.” 
Why does the Torah say, “אדם” and “מכם” – 
when it could have left out those words and 
just said that when we will bring Korbonos for 
Hashem, etc…?  The following Divrei Torah 
will expound on this topic, and support the 
P’shat offered in the closing paragraph. 
 “When a man from among you brings 
an offering to Hashem.” The word, “מכם” – 
“From among you,” seems to be an extra word 
here.  Tehillim 62:13 “ ולך ד' חסד, כי אתה תשלם
 And Yours, Hashem, is“ – ”לאיש כמעשהו
kindness, for You repay each man according to 
his deeds.”  The Rishonim explain that there 
are many Issurim, that which is prohibited, 
that the Yetzer Hara convinces the person that 
what he did was completely Mutar, permitted.  
How can one possibly do Teshuva on these 
actions, and regret what he did, when he does 
not even have an inkling that he sinned with 
those actions – for he thinks they were 
virtuous actions?  Hakodosh Boruch Hu does 
great Chesed with Klal Yisroel.  He brings 
Yisurim, affliction, upon a person, Midah 
K’neged Midah, for the sins he transgressed, 
so that the person should recognize through 
the Yisurin he received that he did sin, and 
will do Teshuva for that sin that he now 
recognizes he must have transgressed.  “ 'ולך ד
 Hakodosh Boruch Hu performs great – ”חסד
Chesed for those who do not recognize their 
sins and deficiencies, “כי אתה תשלם לאיש” – for 
You punish him and give him Yisurin, 
 according to his action, Midah – ”כמעשהו“
K’neged Midah.  This way when the person 
sees these Yisurim come upon him, he will 
analyze why he received them, and will come 
to recognize his sins and deficiencies and then 
do a proper Teshuva on them.  We see from 
this that by Hakodosh Boruch Hu acting 
Midah K’neged Midah and punishing Klal 
Yisroel as such, it is an act of great Chesed.  
 is the ”מכם“ ,The word – ”אדם כי יקריב מכם“
Roshei Taivos for the words, “מידה כנגד מידה” – 
One must always bring close to him the Midah 
K’neged Midah, meaning that when he 
receives afflictions he must recognize that it is 
being done as a Midah K’neged Midah and 
must figure out through these afflictions what 
he transgressed,  As a result of doing this, he 
will come to do Teshuva, and then he will be, 
 close to – קרוב לד' he will always be – ”קרבן לד'“
Hashem.  This is the way to combat the evil 
ways of the Yetzer Hara, and be successful in 
foiling his plans. (בן איש חי) 
 The term “אדם” connotes humility, 
and that humility needs to be complete in two 

aspects: in matters regarding the Nefesh, and 
in matters regarding the Guf.  This is alluded 
to in the word, “מכם” – as there is a 'מ in the 
beginning and end of the word, and a 'כ in the 
middle.  Being that the 'כ is in the middle, it 
can be connected to the letter before and the 
letter after, hence you have, “ מך -מך  ” – twice 
 is found מך twice being humble. (The word – מך
in Vayikra 27:8 “ואם מך הוא” – if he is too poor.  
We see that the word connotes being humble).  
 you – ”כי יקריב מכם“ ,The form of man – ”אדם“
should bring forth, “ מך -מך  ” a double humility, 
humility of the Nefesh and humility of the Guf, 
and by doing this, one will be Makriv a true, 
 he will thus truly come close to – ”קרבן לד'“
Hashem. (The entire purpose of bringing 
Korbonos is so that one should come close to 
Hashem).   Yeshaya 57:15 “את דכא” – “Contrite 
spirit” – the purpose of bringing Korbonos, “ מן
 all – ”הבהמה ומן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם
of these Korbonos are to be brought forth as 
Korbonos, all so that the Midah of Anavah 
should be awakened and brought forth. ( איש בן 
 (חי
 Hakodosh Boruch Hu commanded 
us that we should be holy, as it says in the 
Posuk Vayikra 19:2 “קדושים תהיו.”  This means 
that we are to purify the Chomer, the 
baseness and mundane essence of the Guf, 
that is within us, and make it holy, so that 
Ruach Hakodesh can rest upon us.  “ אדם כי
 From you – from the Guf that is – ”יקריב מכם
Chomer, one should be Makriv it, “'קרבן לד” – 
that one should make his Chomer Kodosh so 
that Ruach Hakodesh can rest upon him.  
Certainly, the Yetzer Hara will use everything 
in his arsenal to stop you from accomplishing 
this.  The Yetzer Hara will tell a person that 
he is being silly, and how can he even think 
that it is possible to make the Chomer Kodosh?  
How can one think that the lowly and 
mundane Chomer can ever have Ruach 
Hakodesh rest upon it?  This is completely 
farfetched, and will never happen. These are 
the words of the Yetzer Hara.  We must blunt 
his teeth, and we must refute these 
statements.  We can learn that the Chomer 
can become holy from a Kal V’chomer, “ מן
 We see from the  .”הבהמה, ומן הבקר, ומן הצאן
 of Rebbe Pinchos Ben Yair, and Rebbe בהמות
Chanina Ben Dosa, that their animals would 
only eat from that which was tithed (Chulin 
7a: Ta’anis 24a).  Ta’anis 24a – There was a 
story regarding Rebbe Yose from Yokrat, who 
had a particular donkey that people hired each 
day for work.  In the evening, those who used 
the donkey for their work would return the 
donkey home with the money that they owed 
for using the donkey.  However, if those who 
used the donkey added or subtracted from the 
correct sum that they were required to pay, the 
donkey would not go home until the amount 
was correct.  One day, someone forgot a pair of 
sandals on the donkey and it did not move 

until the sandals were removed from its back, 
and only then did it return home. If the  חומר
 can be purified to this degree, then בהמה
certainly it is possible for one to elevate the 
 of the Guf to a great level, that which חומר
would allow for the Shechina to rest upon it.  
 (בן איש חי)

 Just as by בהמה, בקר, וצאן – that 
which their owners feed them does not go to 
waste, rather it brings forth fruits for them 
and some Hana’ah, so too you should not eat 
from the table of Hakodosh Boruch Hu and not 
bring forth fruits of Avodas Hakodesh of Torah 
and Mitzvos.  Rather you should be like these 
animals, and each and every day you should 
bring forth fruits to the Owner – to Hakodosh 
Boruch Hu. (בן איש חי) 

ויקרא אל משה, וידבר ד' אליו מאהל מועד “ 
  ?small ”ויקרא“ ,in the word א' Why is the – ”לאמר
This is a Remez that when a small child begins 
to learn Torah, he begins with Parshas 
Vayikra.  This Parshah speaks about 
Korbonos, and it is one of the pillars upon 
which the world stands.  Similarly, the world 
is Miskayeim through the words of the Torah, 
of the Tinokos Shel Bais Rabban. (רבינו יואל) 

  Now we can understand why the 
Torah states the words, “אדם” and “מכם.”  
These words have an extremely important 
message for us, that we must ensure to make 
part of our lives.  We must always be humble, 
and know where we came from and where we 
are going.  While we understand that the 
animals take our place in the atonement 
process, that we should really be in the place 
of the animals but we are Zoche to have them 
there instead of us, we must know that they 
can be elevated to a high level of Kedusha, and 
thus we can certainly attain exalted levels of 
Kedusha.  

In Yiddishkeit, we have this 
constant dichotomy, where we must know that 
we are and can truly be great, though at the 
same time remain completely humble.  Moshe 
Rabbeinu was the ultimate in accomplishing 
this balance, and we must learn from him, and 
follow in the path he blazed for us.  We look at 
the animals and are amazed that they can be 
elevated in Ruchniyos.  We then must think 
that if they can reach certain levels of 
Ruchniyos, then we certainly can achieve truly 
great levels.  While we are not Zoche to have 
Korbonos now, we can still replicate it in a 
sense of giving ourselves to Hakodosh Boruch 
Hu.  We must teach this to our children as they 
begin to learn Torah; let them know how great 
they can be, but at the same time always 
remain humble.  May we be Zoche to see the 
rebuilding of the Bais Hamikdash and have 
the opportunity to bring actual Korbonos in 
the Bais Hamikdash, במהרה בימינו אמן!  
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The Haman Hint 
Chulin 139b –  המן מן
 התורה מנין
From where in the Torah 
do we see an allusion to 

Haman?  We see it from the Posuk in 
Bereishis which says, “המן העץ” – which is 
what Hakodosh Boruch Hu asked Odom – 
“Have you eaten of the tree from which I 
commanded you not to eat?”  The Gemara is 
asking us from where in the Torah is there 
a Remez to Haman?  The Gemara answers 
that we learn it from a Posuk in Bereishis, 
when Hakodosh Boruch Hu chastises Odom 
Harishon.  The Torah is not written with 
vowels, so the word “Hamin” can also be 
pronounced as “Haman” – so this alludes to 
Haman.  If the Torah chose to hint to us 
Haman from this Posuk, there must be a 
profound connection between Haman and 
Odom and Chava’s sin of the Eitz Hada’as.  
What is the connection between Haman and 
the sin of the Eitz Hada’as, and what lesson 
is the Torah coming to teach us?     
 From where in the Torah do we see 
an allusion to Haman?  We see it from the 
Posuk in Bereishis which says, “המן העץ” – 
which is what Hakodosh Boruch Hu asked 
Odom – “Have you eaten of the tree from 
which I commanded you not to eat?”  
Megilah 12a – Klal Yisroel were Chayiv 
Misa because they had Hana’ah, pleasure 
from the Seudah of that Rasha 
(Achashveirosh). From where do we see 
such a concept that there are such severe 
consequences for eating something in a way 
that is prohibited?  “המן העץ” – We find that 
Odom and Chavah ate that which was 
prohibited to them; they ate from the Eitz 
Hada’as, and because of it, death was 
decreed upon human beings – quite a severe 
punishment.  We see from here that in fact 
eating and / or drinking that which we 
shouldn’t can Chas V’sholom have dire 
consequences.  This is a great Musar for us 
to be very careful to only eat and drink that 
which we should.  It is for this reason that 
the Chachomim were Mesaken for us to 
increase our eating and drinking on Purim, 
of course in a permitted manner, as a Tikun 
for the Chet of Klal Yisroel at that time of 
partaking of the Seudah of the wicked. 
( ר"י שטייףמה ) 
 That which Haman antagonized 
Klal Yisroel was orchestrated in Shomayim, 
as everything is.  The reason for Haman 
was so that Klal Yisroel would do a 
complete Teshuva.  Whenever Klal Yisroel 
forget the ways of their forefathers, Chas 
V’sholom, a Haman of some kind rises to 
power to antagonize Klal Yisroel so that 
they do Teshuva.  Klal Yisroel must know 
that the Hamans of this world are nothing 
more than a message from Above to do 

Teshuva.  The question in the Gemara of 
“Haman Min Hatorah Minayin,” – asking 
where do we see in the Torah this concept 
that all of the Hamans of this world only 
come from Hashgacha Pratis?  We see it 
from, “המן העץ” – where immediately after 
Odom Harishon sinned with the Eitz 
Hada’as, Hakodosh Boruch Hu went to 
Odom and asked him if he indeed ate from 
the Eitz Hada’as.  Odom was embarrassed 
that he did not fulfill the Rotzon Hashem.  
Hakodosh Boruch Hu chastised Odom for 
doing so.  Ultimately, Odom did Teshuva for 
his sin.  What we see from here is that 
Hakodosh Boruch Hu is always running the 
world, and when we Chas V’sholom sin, 
Hakodosh Boruch Hu does something to let 
us know that we sinned and we must do 
Teshuva.  Odom Harishon was called out for 
his sin – directly, it was clear that he was 
being called out on it, while there may be 
many times that we do not realize that we 
are being summoned to come forth and do 
Teshuva.  When we are faced with various 
circumstances, we must recognize that it is 
a sign, and if we open our eyes, there are 
times that we can see clear messages that 
we must do Teshuva for our sins.  ( מהר"י
 (שטייף
ותקח מפריו ותאכל, ותתן גם לאישה עמה “ 
 And she took of its fruits and she“ – ”ויאכל
ate; and she also gave to her husband with 
her and he ate.”  Rebbe Eivu said that she 
squeezed grapes, and gave the juice to him.   
 Chava gave Odom from the – ”סחטה ענבים“
juice of the grapes, and not the actual 
grapes, so that he would not recognize that 
it was from the Eitz Hada’as.  She knew 
that the Nachash had convinced her to eat 
from it, but that if she tried to give it to 
Odom, he would not eat it – as he was not 
convinced by the wily Nachash.  If so, why 
was Odom punished for eating from the Eitz 
Hada’as when he did so unwittingly?  “ אדם
 Man is always responsible for – ”מועד לעולם
his actions.  Chava told him to drink, and 
he did so without checking into it.  He had 
a responsibility to ensure that it was not 
from the Eitz Hada’as, and he did not do so.  
Thus, he was liable for eating from the Eitz 
Hada’as. ( בראשית רבה –עץ יוסף  )  
 Esther 7:8 “ והמלך שב מגנת הביתן אל

טה אשר אסתר בית משתה היין והמן נופל על המ
 When the king returned from the“ – ”עליה
palace garden to the banquet room, and 
Haman fell on the bed that Esther was on.”  
A Malach came and pushed him onto the 
bed. (רש"י)  
 Just as the Hadassah, myrtle, has 
a sweet and pleasant smell, but has a bitter 
taste, so too Esther (who is also referred to 
as Hadassah), was sweet for Mordechai, 
and bitter to Haman (Esther Rabbah).  

Esther was a Gilgul of Chava, Haman was 
clothed with the Nachash, and Mordechai 
was a Gilgul of Yaakov Avinu.  Thus, Esther 
who was Chavah, was bitter to Haman, who 
was the Nachash -for it was the Nachash 
who caused her to sin.  She was sweet to 
Mordechai, for Mordechai was a Gilgul of 
Yaakov, and Yaakov was a Gilgul of Odom 
Harishon, the husband of Chavah.  (דבש לפי) 
 Now we can understand the 
connection between Haman and the sin of 
the Eitz Hada’as.  On a simple level, we can 
explain that they were similar in that both 
scenarios were ones where they lacked one 
thing, and needed it. (Odom and Chava 
needed to have from the Eitz Hada’as, and 
Haman needed each and every person to 
bow down to him, including Mordechai).  It 
was not that they really needed it – but they 
could not control themselves to be happy 
with everything they had.  Instead of 
focusing on what they had, they focused on 
the one thing they didn’t.  The Torah tells 
us that Odom and Chava were created in 
Hashem’s image.  It says in the Avos 
D’rebbe Nosson that they enjoyed great 
honor in Gan Eden, as Malachei Hashareis 
prepared food and drink for them.  Hashem 
told them that entire world was theirs for 
the taking with one exception – they were 
prohibited to eat from Eitz Hada’as.  
Although one would think that they could 
withstand this test, and refrain from this 
one item, nonetheless, the Nachash 
succeeded in persuading them to sin and 
partake from the one food they were 
commanded not to eat from.  However, 
there is something much deeper here that 
we must explore.  The story of Haman was 
on some level a reenactment of the story of 
the Eitz Hada’as, however this time just the 
opposite.  Purim is all about things being, 
 The Nachash fooled Chava by  .”ונהפך“
pushing her into the tree, and then when 
she saw that nothing happened, she was 
more willing to partake from the tree.  
Chavah came back in the form of Esther 
and rectified the sin, as she saved Klal 
Yisroel from Haman – the Nachash.  Esther 
invited Haman to a משתה יין – wine – and a 
Malach pushed him onto the bed – that was 
payback for the wine that the Nachash gave 
to Chava and for pushing her into the tree. 
This was a form of Teshuva for the Chet of 
the Eitz Hada’as.  The Yom Tov of Purim 
revolves around wine, for wine was an 
integral part of the miracle.  That which we 
see is not always as it is, but we always 
remember that Hakodosh Boruch Hu is 
running it all. May we be Zoche to utilize 
this great Yom Tov of Purim, and 
strengthen our Emunah in Hakodosh 
Boruch Hu – for this day is truly special.   
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PARSHAS	VAYIKRAH	

THE	THREE	STEP	PLAN	OF	TEVILAH	FOR	TEFILLAH	
	

The	Shulchan	Aruch	Orach	Chayim	95	brings	 the	Halacha	 that	before	one	begins	 the	Shemoneh	Esrai	 he	 should	 take	 three	
steps	forwards	to	the	place	at	which	he	plans	to	daven.	The	Rokeach	explains	that	this	movement	is	hinted	in	the	three	times	
the	 Torah	 uses	 the	 word	 	ויגש  in	 reference	 to	 tefillah.	 The	 first	 is	 by	 Avraham	 Avinu	 (Bereishis	 18,23)	 when	 he	 beseeched	
Hashem	 not	 to	 destroy	 the	 city	 of	 Sodom,	 the	 second	 by	 Yehuda	 (Bereishis	 44,18)	 as	 he	 approached	 Yosef	 to	 plead	 for	
Binyamin's	return,	and	the	third	by	Aliyahu	Hanavi	(Melachim	1,18,36	whereupon	he	davened	to	Hashem	to	answer	him	that	
fire	should	descend	from	heavens	to	consume	his	sacrifice	during	his	showdown	with	the	false	prophets.	The	three	steps	we	
take	prior	to	our	beginning	of	the	Shemoneh	Esrai	is	a	call	to	prepare	our	hearts	and	thoughts	before	we	speak	and	beseech	
the	King	of	Kings	during	our	private	audience	with	Him.			
It	 seems	 from	 this	 source	 that	 there	 are	 three	 steps	 to	 take	 in	 order	 to	 prepare	 oneself	 in	 reaching	 the	 desired	 goal	 of	
davening	 a	proper	Shemoneh	Esrai.	We	suggest	 they	are	Birkas	Hashachar,	Pesukai	D'zimrah	 and	Shmah	with	 its	berachos.	
This	 interpretation	 then	 conveys	 to	 us	 that	 if	 one	 skips	 any	 one	 of	 these	 three	 	,ויגש one	 will	 come	 to	 Shemoneh	 Esrai	
inadequately	prepared.	Let	us	elaborate	on	just	one	of	these	ויגש,	that	of	Pesukai	D'zimrah.	It	consists	of	praises	to	Hashem	
describing	His	greatness	as	the	Almighty	of	the	universe	and	His	chesed	 to	Am	Yisrael.	How	can	one	approach	to	speak	and	
request	from	the	Sustainer	of	the	universe	if	he	fails	to	recognize	and	feel	in	his	heart,	Hashem's	unimaginable	awesomeness,	
together	with	His	indescribable	humility	to	love,	care	for,	and	be	concerned	for	every	single	Yid	even	if	he	is	a	spiritual	failure.	
Hashem	 constantly	 seeks	 our	 good	 and	 benefit,	 both	 our	 physical	 and	 spiritual	 welfare.	 However,	 without	 the	 proper	
preparation	of	singing	His	praises	with	depth	and	understanding,	we	will	miss	the	desired	awesome	experience	of	connecting	
with	Hashem	the	Infinite	who	is	the	source	of	all	existence	as	we	know	it	and	beyond.				
Sometimes	as	we	come	late	to	shul,	we	skip	over	most	of	the	Pesukai	D'zimrah	reciting	a	mere	fraction	of	what	is	required	as	
set	forth	by	the	Anshei	Kenneses	Hagadolah.	Little	do	we	know	that	the	real	goal	of	this	yetzer	harah	 is	not	to	trip	us	up	by	
missing	a	portion	of	these	sacred	passages	of	Dovid	Hamelech.	Rather	the	intention	of	this	yetzer	harah	is	that	by	lacking	the	
proper	preparation	for	the	Shemoneh	Esrai,	he	unknowingly	grounds	his	tefillah	by	not	fitting	it	with	the	necessary	wings	in	
order	for	it	to	fly	heavenwards,	awaiting	to	be	welcomed	and	embraced.	
This	yetzer	harah	comes	from	Amalek	whose	character	is	enmeshed	with	the	Nachash	Hakadmoni.	Let	us	closely	examine	for	
a	moment	these	three	words	קול זמר נחש.	You	will	notice	that	the	next	two	words	after	קול	contain	the	next	three	ascending	
letters	in	the	Aleph	Bais.	After	the	letters	of קול	come	the	letters	of	זמר	and	this	phenomenon	repeats	itself	with	the	word	זמר	
which	after	it	comes	נחש.	This	sends	to	us	the	message	that	in	order	for	our	tefilla	to	be	complete	and	in	a	healthy	form,	able	
to	be	sent	heavenwards,	it	needs	the	preparation	of	זמר	the	songs	and	praises	of	Hashem	found	in	the	Pesukai	D'zimra	which	
fill	our	hearts	with	the	awesomeness	and	love	towards	Hashem	for	His	bountiful	chesed.	It	is	the	tumah	of	the	Nachash	which	
seduces	man	into	not	preparing	properly	before	fulfilling	the	mitzvah	so	that	at	the	end,	the	mitzvah	will	appear	in	the	form	of	
a	cripple	which	can	be	easily	intercepted	by	the	awaiting	evil	Kelippos.	This	is	why	the	meforshim	explain	that	the	word	זמר	
also	means	to	cut	(Vayikra	25,4).	It	is	a	heartfelt	recited	Pesukai	D'zimrah	that	cuts	and	distances	the	Kelippos	from	snatching	
away	one's	tefillah.		
Amalek	 is	rooted	 in	the	Nachash	 just	as	Haman	is	 linked	to	the	Aitz	Hadaas	 (Chullin	139b)	from	the	passuk	 	"המן" העץ הזה 
(Bereishis	3,11).	Haman's	name	was	also	 	elaborates	gemarah	the	12b	Megillah	In	Achashveirosh.	to	advisors	the	of	one	ממוכן
on	 his	 name	 which	 means	 preparation.	 We	 can	 interpret	 the	 name	 to	 mean	 that	 his	 evil	 force	 of	 tumah	 was	 to	 foil	 any	
preparation	that	Yidden	would	strive	to	achieve	before	the	fulfillment	of	the	mitzvah.	In	the	mitzvah	of	tefillah	it	is	the	Pesukai		
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D'zimrah	what	Amalek	desires	to	foil.	Proof	to	this	is	in	the	word	of	זמר	for	we	find	that	the	letters	of	מר	add	up	to	the	same	
gematriah	of עמלק	240.	The	letter	 	is	Amalek	that	prize	the	is	this	Hence,	weapon.	as	interpreted	is	word,	same	the	inside	זין
seeking	to	heist	Pesukai	D'zimrah	away	from	the	davener	by	making	him	come	late	to	the	davening	so	he	will	be	forced	to	skip	
all	of,	or	cut	out	some	of	the	Pesukai	D'zimra	in	order	to	catch	up	to	the	tzibbur.		
The	passuk	alludes	to	this	motive	by	saying	that	ויזנב בך כל הנחשלים אחריך	(Devarim	25,18).	He	makes	you	come	late	to	the	
davening	 or	 even	 if	 you	 are	 on	 time,	 you	 love	 to	 shmuz	 and	 before	 you	 look	 around	 you	 must	 compromise	 your	 Pesukai	
D'zimrah	instead	of	your	shmuz.	In	other	words,	Amalek	causes	you	to	be	a	tail	ויזנב,	always	coming	at	the	tail	end	of	Pesukai	
D'zimrah,	 the	 Rav's	 derasha,	 the	 end	 of	 the	 Rav's	 shiur,	 the	 Daf	 Yomi	 	 etc.	 Being	 a	 tail	 Yid	 when	 it	 comes	 to	 mitzvos,	
automatically	creates	a	new	talent	within	yourself,	that	of	always	having	to	spin	a	new	tale	for	an	excuse	and	rationalization	
such	as	נחשלים,	I	was	feeling	weak,	tired,	had	a	headache,	upset	stomach,	my	aunt's	uncle's	cousin….	etc.	Look,	everyone	has	
their	hakpados.	 Yet,	 if	 one	 would	 not	 be	 so	 insistent	 on	 drinking	 specifically	 a	Latte	 before	davening,	 and	 train	 himself	 to	
settle	for	a	stam	Taster's	Choice,	he	probably	wouldn't	come	so	late	at	the	heavy	price	of	losing	his	wings		
The	letters	of עמלק	spell	 –עמל  ק  	to	toil	for	one	hundred	(ק).	The	Baal	Hatanya	writes	that	actions	described	as	one	hundred,	
are	in	the	category	and	owning	the	characteristics	of	being	robotic,	mechanical	and	thoughtless.	In	contrast,	101	describe	acts	
that	possess	freshness,	excitement	and	spiritual	growth	(Chagigah	9b).	Only	the	latter	 is	called	an	oveid	Hashem.	The	toil	of	
Amalek	is	to	make	sure	that	the	Yid	performs	his	mitzvah	on	automatic	pilot,	a	feat	that	he	achieves	by	hijacking	from	the	Yid	
the	opportunity	of	proper	preparation	necessary	before	the	actual	mitzvah.	
Therefore	when	the	Torah	mentions	about	Amalek	אשר קרך בדרך,	 it	 is	reflecting	this	motivation	of	causing	disengagement	
from	one's	preparations	 for	 fulfilling	mitzvos.	For	Chazal	darshan	 the	word	קרך	 in	 two	ways;	one	 is	 from	the	root	word	קר	
which	means	to	cool	off,	and	the	other	is	from	the	word	מקרה	happening,	by	chance	and	not	deliberate.	By	taking	away	the	
preparation	for	the	mitzvah,	one	merely	falls	into	the	mitzvah	without	preplanning.	Amalek	attacks	Yisrael	בדרך	on	the	way.	
Not	yet	at	Matan	Torah	but	on	the	way	during,	the	preparatory	days	of	Sefirah	for	Kabbalas	Hatorah.			
This	 is	 the	 interpretation	 of	 the	 words	 	אשר קדשנו במצוותיו He	 sanctified	 us	 with	 His	 mitzvos	 which	 is	 the	beracha	 recited	
before	the	fulfillment	of	the	mitzvos.	The	Nefesh	Hachayim	interprets	these	words	to	mean	that	as	soon	as	one	thinks	about	
doing	the	mitzvah	he	already	receives	a	heavenly	kedusha	to	aid	him	to	fulfill	the	mitzvah	properly	and	fight	against	any	evil	
forces	that	attempt	to	obstruct	the	fulfillment	of	the	mitzvah	in	the	proper	way.	However,	the	angel	of	Aisav,	the	grandfather	
of	Amalek,	fought	with	Yaakov	Avinu	on	this	very	 issue.	Yaakov	returns	to	search	for	his	פכים קטנים	which	are	small	vessels	
that	contained	oil	(Bereishis	32,25).	A	vessel	is	symbolic	of	the	preparation	to	the	mitzvah	which	is	symbolized	by	the	oil	which	
is	the	contents	in	the	vessel.	Yaakov	knew	very	well	the	importance	of	preparation.	He	prepared	with	fourteen	years	of	non	
stop	 learning	 Torah	 day	 and	 night,	 before	 leaving	 to	 reside	 with	 Lavan	 which	 due	 to	 such	 preparation	 he	 was	 still	 able	 to	
declare	at	the	end	of	his	galus	challenge	תריג מצוות שמרתי.		
Upon	seeing	Yaakov's	mesiras	nefesh	 for	 the	פכים קטנים,	 the	angel	of	Aisav	knew	that	he	must	put	an	end	to	this	giving	of	
great	 importance	for	preparations	of	the	mitzvos. 	 	root	The	Yaakov.	with	wrestled	He	ויאבק איש עמו letters	of	ויאבק	 is אבק	
which	 is	 the	 acronym	 of	 מצוותיובדשנו קשר א 	 which	 according	 to	 the	 Nefesh	 Hachayim	 refers	 to	 the	 preparation	 to	 the	
mitzvah.	 By	 taking	 away	 the	 preparation	 from	 the	 mitzvah	 one	 can	 assure	 that	 the	 mitzvah	 itself	 won't	 ascend	 before	 the	
Kisay	Hakavod.	This	is	what	Chazal	(Yalkut	Shimoni	32)	are	referring	to	when	the	describe	the	battle	between	both	of	them	as	
raising	אבק	dirt	to	the	Kisay	Hakavod.	No	one	knows	better	than	Amalek,	the	saying	If	one	fails	to	plan	he	plans	to	fail.			
In	the	story	of	Purim	we	find	the	word	הכין	twice	and	it	is	referring	to	the	tree	of	50	cubits	high	on	which	Haman	prepared	to	
hang	Mordechai.	This	is	who	Amalek	and	Haman	are.	Their	focus	is	into	preparations	for	tumah	and	into	the	eradicating	of	the	
preparations	for	kedusha	and	mitzvah	fulfillment	(Esther	6,7.	7,10).	That	is	why	Haman	picked	the	date	to	annihilate	with	the	
means	 of	 a	פור	 lots.	 For	 a	 lottery	 is	 not	 deliberate	 it	 is	 chance	 a	מקרה	 	 and	 happening	אשר קרך	 which	 is	 Amalek's	 modus	
operando.		
The	three	individuals	who	approached	tefillah	with	 ויגש	a	preparation	to	get	into	the	mindset	of	 	were	דע לפני מי אתה עומד 
Avraham	Yehudah	and	Aliyahu.	If	we	take	the	gematriah	of	these	names	אברהם יהודה אליהו	it	adds	up	to	320	the	same		
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gematriah	of	קרך	which	is	mentioned	by	Amalek	 אשר קרך בדרך.	As	we	explained	above	their	force	of	tumah	is	to	ensure	that	
a	Yid	does	not	plan	his	mitzvos	but	 rather	 just	 falls	 into	 them	and	 thereby	his	mitzvah	performance	will	be	chilled	and	not	
enthusiastic	at	all	and	thereby	he	will	remain	wingless.	As	far	as	the	mitzvah	of	tefillah	goes,	we	have	help	from	these	three	
masters	who	aid	us	with	our	personal	 ויגש	to	tefillah	the	opposite	intention	of	Amalek.Chassidim	have	a	minhag	to	go	to	the	
mikveh	every	morning	before	davening	and	it	helps	with	their	davening.	The	preparation	for	tefillah	 is	that	one	should	clear	
his	head	and	heart	from	thoughts	and	desires	of	this	materialistic	world	which	will	then	enable	one	to	focus	100%	on	Hashem.	
In	the	Mikveh	one	submerges	himself	under	the	water	and	goes	through	a	process	of	bittul	as	if	he	is	negating	his	existence,	
since	 a	 human	 cannot	 naturally	 live	 under	 such	 conditions.	 In	 this	 way	 it	 mirrors	 the	 same	 posture	 of	 the	Shemoneh	Esrai	
where	one's	attention	must	be	totally	absorbed	in	his	address	to	Hashem	with	no	other	diversion	and	distractions.	
This	 concept	 of	 Tevilah	 in	 a	 Mikveh	 as	 a	 preparation	 for	 tefillah	 is	 alluded	 to	 in	 the	 three	 times	 	ויגש was	 mentioned	 in	
reference	to	tefillah.	The	Bnei	Yissaschor	explains	how	the	Mikveh	removes	the	defilement	from	man.	We	find	in	the	Hilchos	
Bittul	negations,	if	milk	for	instance	fell	into	a	meat	pot	the	mixture	is	permissible	to	be	eaten	so	long	as	the	meat	is	60	times	
greater	 in	 volume	 than	 the	 milk.	 However,	 if	 a	 bug	 (beryah)	 a	 total	 entity	 of	 creation,	 fell	 into	 the	 meat,	 one	 requires	 960	
times	the	amount	of	the	undesirable.	How	then	does	a	person	go	into	a	Mikveh	in	order	to	remove	the	impurity	from	his	body	
since	the	human	is	also	considered	a	berya?	He	answers	that	here	too	there	are	960	parts	to	negate	the	tumah	of	a	human.	
Since	 the	 minimum	 requirement	 of	 a	 Mikveh	 is	 the	 containment	 of	 40	 Se'ah	 of	 water,	 and	 each	 se'ah	 contains	 24	 Lugin,	
thereby	it	brings	the	total	amount	of	a	Mikveh	to	960	Lugin	ak"d.	
Our	three	steps	of	ויגש	as	a	preparation	for	tefillah	are	parallel	to	negation	that	occurs	with	one's	submerging	in	a	Mikveh.	The	
word ויגש	 is	 gematriah	 320	 (including	 the	 word).	 Three	 times	 320	 is	 960	 the	 minimum	 shiur	 of	 the	 Mikveh	 that	 creates	 a	
negation	of	tuma	by	submerging	a	person	into	a	different	world	other	than	the	world	he	lives	and	breathes	in.	The	three	steps	
forwards	 represent	 the	 three	 parts	 of	 the	davening	 Birkas	Hashachar,	Pesukei	D'zimrah,	 and	Shma	 and	 its	berachos	 which	
serve	as	a	Mikveh	to	help	the	mispallel	to	attain	of	deveikus	and	bittul	by	the	time	he	reaches	the	Shemoneh	Esrai.	
	mitzvah	that	clearly	understood	Yaakov	.כי נר מצוה	oil	the	hold	that	vessels	the	represent	above	mentioned	we	as	פכים קטנים
performance	 is	 dependent	 on	 its	 preparation.	 The	 last	 2000	 years	 are	 known	 as	 the	 Days	 of	 Moshiach.	 We	 are	 constantly	
preparing	for	that	Day	of	his	arrival.	Guess	what?	It	is	the	פכים קטנים	that	makes	the	difference.	You	want	proof?	פכים קטנים	is	
gematriah	משיח!			

	

G U T 	 S HABBO S 	 	 	 	 	 	 	
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PPaarraasshhaass  VVaayyiikkrraa  
In loving memory of Aharon Ben Sholom obm  Mr. Harold Weiner 

ZZaacchhoorr!!  
““IIs there a special maftir this week, 

Abba?” 
“Yes, Avi. Parashas Zachor.” 
“Zachor means remember, doesn’t it, 
Abba?” 
“Yes, Avi. We must remember what 
Amalek did to us.” 
“What did he do, Abba?” 
“Amalek is the personification of evil, 
Avi. His entire purpose in this world is to 
turn people away from Hashem. He tries 
to show them that Hashem does not exist 
cholila (Heaven forbid) or does not care 
about us. He first attacked Klal Yisrael 
when we left Mitzrayim, shortly after 
Kriyas Yam Suf. The entire world was 
terrified of Hashem and His chosen peo-
ple. Amalek jumped in with tremendous 
chutzpah, attacked us, and showed the 
world that we were not invincible. By 
doing this he lowered the world’s yiras 
(fear of) Hashem.” 
“That is horrible!” 
“Yes, Avi. Therefore, we 
were given a mitzvah in the 
Torah, at the end of 
parashas Ki Seitze, to 
remember this terrible thing 
that Amalek did. We fulfill 
that mitzvah by reading that 
parasha for this week’s 
maftir.” 
“Why do we read it this 
week, Abba.” 
“Because this is the week 
before Purim, Avi. Haman 
was a descendant of 
Amalek. Like his forefathers, 
he tried to wipe out Klal 
Yisrael and disgrace 
Hashem’s Holy Name. We 
remember Amalek at the 
time when we rejoice over 
his defeat.” 
“What about nowadays, Abba? Who is 
Amalek? Where is he?” 
“He is still here with us, Avi. Rav Zeidel 
Epstein shares an insight into Parashas 
Zachor. Amalek, whose entire purpose in 
this world is to disgrace Hashem, is the 
personification of evil. We must hate him 
and the evil that he brings into this world. 
Chilul Hashem is revolting! We detest it! 
We run far away from it! We uproot it 
from our lives! That is how we remember 
Amalek. We recognize him in all of his 
forms, and we stamp him out of our 
lives.” 
“I’m ready Abba . . . Zachor!” 

 
Kinderlach . . . 
This is the second of the four parshios which 
prepare us for Pesach. Two weeks ago, 
parashas shekalim, we worked on dedicat-
ing all of our gashmius (material possessions) 
to Hashem. This week we work on hating 
the evil of Chilul Hashem and uprooting it 
from our lives. Do not do anything that 
would make people look down upon 
Hashem or His mitzvos. Act nicely towards 
people, with tremendous kovod (honor) and 
derech eretz (respect). Value the mitzvos and 
perform them carefully and properly. Fear 
Hashem and distance yourself from any 
aveyra (sin). This is how we wipe out 
Amalek, kinderlach. Zachor! 
 

TTrruuee  BBeeaauuttyy  
EEsther was "yifas toar vi'tovas mareh" 

(very beautiful in appearance), (Megillas 
Esther 2:7). The Vilna Gaon in his commen-
tary on the Megillah explains that yifas toar 
means her mitzvos, and tovas mareh means 

her middos tovos (good 
character traits.) He 
elaborates that the 
appearance of the person is a 
reflection of their heart. One 
who has good middos is 
called beautiful. A good heart 
is the source of all good 
middos, as the Mishna says in 
Pirkei Avos (2:9). Later the 
Megilla (verse 2:15) tells us 
that Esther found favor in the 
eyes of all who saw her. The 
Vilna Gaon writes that she 
was constantly distressed, 
having been forced to marry 
Achashverosh. This anguish 
caused her skin to turn green. 
A woman with green skin is 
usually not very pretty. Even 
so, Vilna Gaon explains that 

Esther's inner beauty was able to overcome 
her physical appearance and she found fa-
vor in everyone's eyes. From here, we learn 
what true beauty is.  
 
Kinderlach . . . 
We certainly must take care of our appear-
ance. We should not be dirty or sloppily 
dressed. Our clothes should be neat and 
clean and our hair combed. However, our 
clothes and our outward appearance are 
not the real beauty. Our good heart and 
good middos (character traits) are what 
make us genuinely beautiful. If we truly 
want to be beautiful children, we should 

not spend our time in front of the mirror 
perfecting our clothes and our physical 
appearance. We should rather put our 
efforts into perfecting our middos. 
 

““PPoooorr””  CChhaannccee  
““WWho is going into the shower first? 

Hmmm. I see that we have no volun-
teers. Okay, let’s draw lots. Everyone pick 
a straw. The one with the shortest straw 
goes in first.” 
“Abba are these that same kind of lots 
that Haman drew?” 
“Not exactly Shimi, but it’s the same 
idea.” 
“Abba, I have a question. All of the other 
holidays are named after an important 
part of the event. Pesach is named after 
the Korbon Pesach (Pesach sacrifice). Suc-
cos is named after the Sukkah that we live 
in during the holiday. Why is Purim 
named after the pur, the lot that Haman 
used to determine the date of his evil 
decree? The pur is such a small detail. 
“Shimi, Rav Chaim Friedlander answers 
your question. Drawing lots is one way to 
make a decision. Haman and his nation, 
Amalek, do not believe that Hashem runs 
the world. They ‘cooled off’ the fear that 
the nations had of Hashem and the Jew-
ish people (Devarim 25:18). The word for 
‘cooled off’ karah, also means ‘happen’. 
That is Amalek’s view of the world. 
Things just happen. Drawing lots is letting 
‘luck’ determine the outcome of things. 
Our view stands diametrically opposed to 
Amalek’s. We know that Hashem guides 
all events.  We also used a lottery when 
dividing the land of Israel among the 
tribes in the times of Yehoshua (Bamidbar 
33:54). The lottery revealed Hashem’s 
will that each family got the plot of land 
that was right for them. Shimi, the pur is 
not an insignificant detail of the holiday. 
It represents the essence of the difference 
between Amalek and the Jewish people; 
the difference between chance and hash-
gacha (Divine Guidance).” 
 
Kinderlach . . . 
We know that Hashem is guiding the 
events of our lives. We sometimes think 
things should be different. We had some 
bad luck. Better luck next time. After a 
while we realize that what happened was 
actually the best possible thing. Let us all 
go around the table and think of some 
examples. We are doing our part to reveal 
Hashem’s “hidden hand” and increase His 
Glory in this world. 
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א"שליט קולדצקי יצחק' ר ג"הרה נשיאה דבי חתנא י"ע נכתב  

הדף היומי   
  "העין מן הסמוי בדבר אלא' מצוי הברכה אין בענין"

' התו' והק. דהפקרא מידי דמשכח עד מיניה למשקל רשותא לן לית ומני וכייל וחתים דצייר מילי כל ל"א' ב ה"ק חולין
 השולח ברוך אומר )ד"סק ל"ר' סי ב"מ' עי הפוסקים ש"כמ לעשר במודד והיינו( גרנו את למוד הנכנס ר"ת שם' דאי' ב' ח בתענית
' כו המדוד בדבר' מצוי הברכה שאין לפי שוא תפלת ז"ה בירך כ"ואח מדד] מאליו ורבה שמתברך י"פרש[ הזה בכרי ברכה
'] א ב"מ מ"ב ח"תו כ"וכ תשא פ"ר בחיי רבנו. נגלה נס לראות ראוי אדם כל שאין נסתר נס דהוי[ העין מן הסמוי בדבר אלא

 שנתרבה ומה מהפקר אלא ליטול רשות לו שאין הנותנת דהיא' ותי מהמדוד ליטול רשות לו שאין אמר שהשד' מבו ובסוגיין
 כהפקר הוי מזה לו נודע לא שעדיין כיון אלא הוא ברשותו שהרי ממש הפקר הכונה ואין[ הפקר כמו הוי הברכה בשביל
 בנס שנתרבה מה הרי מעשרין איך כ"א וקשה ג"וכה כורים' ב נעשה' א כור בו' שהי שכרי גורמת שהברכה' ומבו]. זה לענין
 ונמצא מ"בכ בשוה מתרבה הברכה בילה אין ד"למ' אפ בשוה דנתרבה ל"וי ממעשר ופטור קרקע גידולי אינו הברכה בשביל
 יותר נתברך זה דשמא אנשים' מב משל או חברו על מכרי לתרום יוכל לא ז"לפ אך, פטור על ומפטור חיוב על מחיוב מעשר
 על מהפטור ותורם מהברכה שנתרבה החטה נוטל ושמא, תורה כדין' א חטה נוטל אם ובפרט תרומה נוטל איך' ק ועוד, מזה

 רחמנא חייב ובהכי קרקע גידולי בכלל הוי ניכר אינו וגם הברכה בשביל שמתרבה העולם מנהג שכך כיון אפשר אך החיוב
  . ק"וצע

  ) עוד ש"עי אוכל ה"ד ל"בה א"ה תרומות' מהל ב"פ אמונה דרך(

 
 רק חזרו א"החזו אצל אבל, כל הפסוק על חוזר הקורא כאן הכנסת בבית. רבנו לי אמר זכור דפרשת שבת סעודת בעת

  .לחזור לא למה הפסוק כל על לחזור אפשרות יש כי אם טוען קורא הבעל אך, בלבד" זכר את תמחה"
 שוב כן ואם, בדיעבד מעכבת הזו אין החזרה והרי, חובה ידי יצא כבר כולו את שסיים כיון כי, בכך מגרע הרי לכאורה: ש
  .יצא כבר כי, שחוזר במה כלום יוסיף לא
  .עדיף שבאמת במה רק לצאת רוצה שאינו התנה כאילו הוי: ת

 הספק את קודם יקח, מורכב לא יפה ובודאי לא ואחד מורכב ספק מאד יפה אחד, אתרוגים' ב לו יש אם ח"הגר בשם ידוע
 שמתנה באתרוג גם נאמר שלא ומדוע, בשני ההידור את קיים לא ושוב, ידי חובה יצא כבר, הוודאי יקח שאם, מורכב

 יותר ושייך ,הקריאה עסוק וממשיך עדיין כאן אבל, ונגמר והניחן מינין' הד את נטל כבר כי גרע שם? שעדיף לצאת במה
  .שעדיף במה לצאת התנאי ענין

 שמספר ומצאו המגילה של את התיבות ספרו, והנה. פה בעל מהמגילה מחצה שקרא מי לגבי מהו דן ברורה במשנה
רצה  עוד, ז"לע בלשון שנכתבה במגילה שהמדובר לתרץ כתב אחד וחכם. ע"וצ ,מחצה שייך לא כן ואם, זוגי אינו התיבות
 אכן, מחצה נחשב לא ודאי זה: רבנו תגובת .ו"ט וקרא עמודים' ל יש אם כגון הכתב כמות על גם הוא שמחצה שיתכן לומר
צריך  כן ואם, דתיבה' י כגון נאמרות שאינן אותיות שיש, ועוד. התיבות את המגילה ולא של האותיות את לספור צריך
    .לא ומה בחשבון נחשב מה לדעת

  )כל משאלותיך(
  

  

                                          
  

 ')ב' ד( ִבְׁשָגָגה ֶתֱחָטא ִּכי ֶנֶפׁש
מלהזכיר מתאים יותר אין, הקרבנות ודיני בעניני העוסקת, השבוע פרשת
פעמיים ולא פעם שלא. בכביש ונוסעי דרכים להולכי הזהירות נושא את
 .ל"ר ונפש בגוף חמורים נזקים לידי הנוסע את או הנהג את להביא יכול
הקהילות בעל מרן אביו ח"להבחל עם א"שליט מרן נסע, רבות שנים לפני
שהנהג ל"זצוק מרן הבחין בנסיעה בעודם, מצוה לדבר באוטו ע"זי יעקב
באפשרות, מיד. הנסיעה חוקי לפי שלא שנסע, תנועה עבירת עשה

שירדו אחרי. ונרד בוא, לו ואמר א"שליט לבנו פנה, שהיתה הראשונה
יכול זה כי, כחוק נוהג שלא אחד ליסוע מעונין אינו כי, ל"זצוק מרן אמר
 .דמים לשפיכות לגרום
שניה שום איבד ולא, זמנו על חס ל"זצוק מרן כמה לומר מיותר והנה
זה לענין עליונה חשיבות שראה הרי אחר לאוטו וחיכה שירד ומזה, לריק
 . בדרכים זהירות של
על ברכה וביקש א"שליט למרן יהודי שהגיע, מעשים כמה היה וכבר
ואמר, מלברך התחמק א"שליט ומרן, תנועה עבירת אודות לו שיש משפט
יהיה ולא, כך על עונש לו מגיע, אדרבה, כשורה נוהג ולא אשם הוא שאם
את פעם בכל לחגור משתדל באוטו נוסע עצמו כשהוא וגם. נשכר חוטא

 .בטיחות החגורת

הנדירה: בתמונה
  חוגר ותיכף, הנכדים אחד של מחתונה בחזור לרכב נכנס א"שליט מרן
   '.לנפשותיכם מאוד ונשמרתם' עשה מצות לקיים, הבטיחות בחגורת עצמו

 
 

 יפה מראה
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 עלי שי"ח 
 ''למירון הנסיעה''

  הצפויה נסיעתו לקראת רבה והתרגשות גדולה תכונה מורגשת אלו בימים
  , יוחאי בר שמעון רבי האלוקי התנא של לקברו, אלו בימים ה"אי שמתקיימת

 .ישראל ארץ בצפון מירון במושב
  כשהוזמן בעיקר זה היה, התנא של קברו על רבינו שהה פעמים ספורות, למעשה

 דקות ומעתיר הציון אל עולה היה אז, הסמוך במושב או במירון סנדק להיות
  וכעת ,רבות שנים חלפו האחרונה שמהפעם אלא. והפרט הכלל לישועות אחדות

  יששכר' הכוללים רשת לטובת הצדקה תורמי על להתפלל שוב יעלה ה"אי
 .א"שליט ויסברוד אלחנן רבי של' באוהלך
 את בדברים כשביטא, בקצרה לענין רבינו התייחס, פנימה ביתו בתוך, השבוע

  מעלה בה יש זה תנא של קברו על תפילה' דבריו וזה, ציונו על לעלות הענין גודל
  בכותל מאשר שם תפילה עדיף פעמים וכי, ישראל בארץ התנאים משאר יותר

 ).עדיפה מערבי בכותל תפילה כי מורה כלל בדרך אבל( 'המערבי
  מחמת תורה מתלמוד פטור אין: ואומר חוזר שרבינו מה להדגיש חשוב, זאת עם

  נסיעות מכל התורה לימוד טוב, מלימוד זה ידי על שמתבטל ומי. למירון נסיעה
  מסיבות שמוכרח למי או, בדרכים ללמוד שיכול למי היא הנסיעה. שמעולם

 .ליסוע שונות
  ע"י ארגון צדקה מיוחדת תפילהאירגנו , חנוכה זאת לקראת, ז"תשע טבת בחודש

  תורה גדולי מכמה ביקשוו .יוחאי בר שמעון רבי האלוקי התנא של קברו על
, ל"זצוק בורשטין יעקב שמואל רבי הגדול מהגאון ביניהם, לנסיעה להצטרף

 יפריע שהדבר וגם תורה מביטול חשש י"שהגרש אלא, מלך קרית ישיבת ראש
: היתה והתשובה, א"שליט למרן שאלתו את שטח הוא, למחרתו השיעור למסירת

  יש, מצוה שהוא צדקה של ענין לטובת נוסע שהוא מכיון אבל, ליסוע חיוב לו אין
  וחזר נסע ל"זצ י"שהגרש היה הסוף. שיסע נכון - בכוחו ואם גדולה מעלה בזה

 .מחודשים בכוחות
  כלב להיוושע ולפרט לכלל תעמוד הצדקה וזכות, התפילות כל שיתקבלו ונייחל

 .דמיטב מילי
שלוםב שבת   ברכת 
 גולדשטוףיצחק 

 זכור-ויקראפרשת  324 'גיליון מס

 שביעית שנה "טתשע

 היין במשתה שאלתך מה

  אנו, ט"הבעל הפסח חג לקראת ה"אי

  מיוחד'' גליונות קובץ'' להוציא עומדים

 גדולי מרנן של ותורתם מכבשונם ומפואר

  מיוחדת במהדורה, ל"וזצוק א"שליט הדור

  בעקבות. עותקים מרבבת למעלה של

  עזרת את נבקש האדירות הדפוס ההוצאות

 . הציבור

 שיתרום מי כל, מיוחדת הטוב כהכרת

  שמו את נכניס, שקלים ממאה למעלה

 מרן אצל בימי הפורים הבעל"ט ובקשתו

  ה"ואי לו להתחנן המלך אל לבוא, א"שליט

  א"שליט מרן וברכת התורה הפצת זכות

 .ולפרט לכלל וגאולה ישועה יחישו

 על הפרשה פנינים
 

 )יג, ד( "'וגו ישגו ישראל עדת כל ואם"
ד"בי, שגגתו על קרבן חייב יחיד, דינים חילוקי שלשה יש: א"שליט רבינו אמר
על חייב משיח וכהן, עצמן שגגת על ולא הוראתן פי על שעשו מה על חייבין
 .הוראתו י"עפ אבל שעשה שגגתו
,עבירה בשוגג שיעשו מצוי ואין, לעם הלכה המורים הם ד"בי: החילוק וטעם
של הוראה י"ע חיובן ולכן, לציבור להורות ודרכם, בהוראה ששגגו יתכן אבל

אמרו כך, בתורה גדול שיהיה דינו ג"כה הנה - משיח וכן, פיהם על שעשו הציבור
שוגג שעשה אלא, סתם שישגוג מצוי ואין, בחכמה גדול ג"שכה') א,ח"י( ביומא
 .לציבור להורות דרכו שאין לעצמו הוראתו אכן, הוראתו י"עפ
קודם חכם'): א,ג"י( הוריות עיין, הארץ עם גם שיהיה יתכן מלך כן שאין מה

ראויים ישראל כל שמת ישראל מלך, בו כיוצא לנו אין שמת חכם, למלך
,בדינו נשאר מכהונתו שעבר משיח ולכן, בעבירה לשגוג עשוי הוא ולכן, למלכות
נעשה ושלכן בתורה גדול הוא משיח כי, דינו כל פקע ממלכותו שעבר ומלך
אינו - מלך אינו ואם, הוא ה"שע מלך כן ולא, בדינו נשאר כך ומשום, משיח
    .כלום

)(דרך שיחה

 גליון זה יו"ל לזכות בני היקר הי"ו
שיזכה להצלחה רבה בכל מעשיו וענייניו

 ויזכה לראות ישועה שלמה במהרה
 נודב ע"י ר. כ. ניו יורק

 בדידי הוי עובדא
לפני סיפר לנו הר"ר אפרים הולצברג שליט"א 

כשלושים שנה, התפללתי מדי בוקר במניין  
במניין של המקובל הרב  -ותיקין בכותל המערבי 

 דרזי שמואל זצ"ל.
ממנייני הוותיקין בבקשה:  פנו אלי הכהנים 

בסיבוב הכביש הפונה מהרובע הארמני לרובע 
היהודי, ישנה כנסיה ארמנית, ובחצרה קברי  
עכו"ם משנת תש"ח, מתקופת המצור על העיר  
העתיקה. עצי האורן הנטועים שם צמחו מעל  
הקברים שבחצר הכנסיה, והתפשטו עד מעל  
לכביש, והאהילו על הכביש, ועל העוברים אל 

 ותל. וביקשו לסלק את המפגע.הכ
הרי קברי עכו"ם אינם מטמאים?  -שאלתי אותם 

 והשיבו לי: כתוב "וקידשתו". אנא, טפל בבעיה.
 פעמים רבות, בלא שום תועלת. פניתי לעירייה

העברתי את הבקשה למרן ר' חיים, לברכה 
בנושא זה. והנה זה פלא, מיד באותו חורף ירד  

וך ונראה, שמעתי שלג כבד מאוד, מגג ביתי הסמ
וראיתי אין העצים קרסו תחת כובד השלג,  

 תפילה עושה מחצה. 
להמשך גיזום ענפי העצים שנותרו, מצאנו פתרון  

 יצירתי.
וכך הוספה קדושה לכהנים הבאים לשפוך שיחם 

 בכותל המערבי, בזכות ברכת ר' חיים שליט"א.

   
                      2 0 0 9

E
ST

ABLISHEDSponsored and Printed by: www.ramapost.comלזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי



  

  

  

בהכנה לקרבן ובדיני המינוי על הקרבן. בגליונות הבאים נביא אי"ה עוד מהלכות הקרבת הפסח ומדיני אכילתו. בגליון זה נעסוק  

 אנו תקוה כי כבר בשנה זו נזכה יחד כל בית ישראל להקריב את קרבן הפסח כהלכתו ולאכול מן הזבחים ומן הפסחים במהרה בימינו אמן.

 טהרה מטומאה

על מנת להטהר מטומאת מת, טעונים כל האנשים והכלים שישתמשו בהם לצורך הפסח, הזאה מאפר הפרה ביום השלישי  א.
. הזאות אלו אינן דוחות ]שאין שוחטים קרבן פסח על טמאי מתים בזמן שהוא קרב בטהרה, כיון שאינם יכולים לאכול ממנו[לטהרתם וביום השביעי, 

.ים דף סה ע"ב[]כמבואר במשנה בפסח את השבת,  

, ]ואפילו נעשה כמו כן כל הטמאים בטומאת ערב ]כגון הנוגעים בשרץ, בנבילה, טומאת קרי ושאר טומאות[ זקוקים לטבול ב.

, וכיון שזו טבילה מדאורייתא יש לנהוג בה בכל דיני הקרבן בטומאת מת, אין הטמאים בטומאות אחרות יכולים לאכול ממנו אם לא נטהרו[
יצה.הזהירות מחצ  

 כוונה בטבילה

]כמבואר בגמ' בחגיגה דף יח ע"ב שהטובל לשם  בטבילה האחרונה הקודמת לאכילת הקרבן, יש לכוון להטהר כדי לאכול את הקרבן, ג.

.חולין אינו טהור לתרומה ולקדשים[  

 קניית הקרבן

ן ָשָנה נאמר בפסוק )שמות יב,ה( "]כפי ש קונים בהמה לקרבן פסח, זכר תמים בשנתו הראשונה, מן הכבשים או מן העזים, ד. ה ָתִמים ָזָכר בֶׂ שֶׂ

ם ִמן ַהְכָבִשים ּוִמן ָהִעִזים ִתָקחּו ]שאין לוקחים בהמה כחושה לקרבן כמבואר ברמב"ם פ"ז מהלכות איסורי  . ומצוה לקחת טלה מובחר ביותר,"[ִיְהיֶׂה ָלכֶׂ

.'[וירחיב ידו ויביא קרבנו מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין ,לזכות עצמו יכוף יצרו הרעשהרוצה מזבח ה"א. ובסוף הפרק הוסיף למצוה מן המובחר, '  

 ביקור הבהמה

. ונחלקו הדעות אם צריך לבקרם כל ]כמבואר בגמ' בפסחים דף צו ע"א[ מצוה לבקר את הקרבן ממום ארבעה ימים קודם השחיטה, ה.
י בפסחים שם )ד"ה למשמרת( שצריך לבקרו בכל יום, אולם בלשון הרמב"ם )פרק א' מהלכות ]דעת רש" יום מארבעת הימים או ביום הראשון בלבד,

.תמידין ה"ט( משמע שאין מבקרין אותו אלא ביום הראשון[  

]שאם לא יהיה הקרבן שלו, לא יחול ההקדש ונמצא מקריב חולין בעזרה. ומטעם זה הלוקח את הקרבן צריך לקנותו באחד מהקנינים המועילים,  ו.
שהמדקדק במעשיו ו'( יש להקפיד לכתחילה לקנותו בקנין המועיל מן התורה כגון כסף ומשיכה או קנין חצר, וכמו שפסק המשנה ברורה )סי' י"א בביאור הלכה לסעיף 

, ומקדישו לקרבן פסח סמוך [רייתא, לחשוש לדעת הסוברים שקנין דרבנן אינו מועיל לדינים מן התורהלא יסמוך על קנין דרבנן אלא יעשה קנין דאו
.[בחיי אדם סוף כלל ס"ט, וכן בספר עבודת הקרבנות ח"א סי' קמ"ז אות י"ג]כמו שנהג הלל הזקן )כמובא בנדרים דף ט' ע"ב(, והובא להלכה  להקרבה,  

 מינוי על הקרבן

. ]רמב"ם הלכות קרבן פסח פ"ב ה"ב[ ילה את הפסח על היחיד, כדי שיוכלו לגומרו ולא ישאר ממנו לאחר זמנו,אין שוחטין לכתח ז.
]ואין נמנין על הקרבן אלא עד השחיטה, וכן ניתן להמשך מהמינוי עד שעת  לפיכך בעל הקרבן ממנה עמו על הקרבן אחרים שיכולים לאכול כזית,

מהמנויים כזית מבשר הקרבן. , וצריך לשער שיהיה לכל אחדהשחיטה[  

 קרבן חגיגה

.]משנה פסחים דף סט ע"ב ורש"י שם[ מי שבני חבורתו מרובים, לוקח עוד בהמה לקרבן חגיגה, כדי שיהא הפסח נאכל על השובע, ח.  

.]משנה שם[ חגיגה זו באה מן הזכרים והנקבות, מן הצאן ומן הבקר, ואינה קריבה בשבת או בטומאה, ט.  

 

 הלכות קרבן פסח

 

17tamuzsl@gmail.com  להקדשת או לקבלת העלון נא לפנות אל 

 תודתנו נתונה להרב ר' אהרן רוזנבלום מחבר ספר תורת הקרבנות שערך בשבילנו הלכות קרבן פסח
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"אם נחכה למשיח הוא בודאי יבא ולא יאחר, וכמאמר הנביא "חכה לו כי  זה לשון הח"ח:

בא יבא" דמשמע אם תחכה לו בא יבא תיכף ולא יאחר. וכמו ששמעתי על גאון אמיתי אחד 

בדור שלפנינו )כפי המפורסם הכוונה לבעל הבית הלוי זצ"ל( שחפצה עיר אחת לקבל אותו 

רבנות, וכשבאו שני שלוחים ואמרו לו: רבינו, לראב"ד בעירם ולא רצה לקבל עליו משרת ה

ידע הוד כבודו כי שלשים אלף יהודים ממתינים לביאתו! כששמע דבריהם אלו, אמר להם, 

 )לקוטי אמרים פי"א(. אם כן הדבר, אני מקבל, ותיכף לבש בגדיו לילך איתם".

 

תקיימו קשה לי על כלל ישראל למה לא נראית שום הכנה אצלינו, הלא אנו רואים שנ
הסימנים, ואם כן יש לכל אחד לירא לעצמו ולהיות אצלו על כל פנים ספק שמא יבוא משיח 

)לקוטי אמרים פרק בזמנינו, ואיזה פנים יהיה לו אם לא יהיה מוכן ומזומן מקודם ליום בואו. 
 יא(.

 

"יותר משאנו רוצים שיבוא, רוצה הוא לבוא!  מספר תלמיד הח"ח: תכופות היה הח"ח מדגיש
.)הח"ח חייו ופעלו עמ' תצ(. ברם הוא לא יבוא אלא אם כן כל ישראל יחכו ויצפו לו!"  

 

"כמה אנשים תמהים על אריכת הגלות בעת שאנו רואים שכמעט כל הסימנים שנאמרו 

בגמרא שצריכים להיות לפני ביאת המשיח נתקיימו כולם, ועדיין לא נראה שום התעוררות 

שבתי להם שהסיבה לכך היא כיון שעדיין אין אנו מוכנים לביאתו ועקבותיו לא נודעו. וה

 )אגרות ומאמרים ח(.בידיעת הלכות המקדש והקרבנות!" 

 

הדין והקטררוג מעל ישראל, ואם כן  יל לבטל כחהיוצא מדברינו שענין לימוד הקרבנות מוע"

 ושלים".ממילא ימהר ה' ישועתו לישראל, ויבנה ציון ויר
 

  

תודתנו נתונה להרב ר' יוסף הכהן רובינשטיין שהרשה לנו 
 להביא קטעים מספרו ובא לציון גואל
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פורים – אהבת ה'

נדבת הלב של בני ישראל למשכן היתה מתוך אהבה, כמו 
שנאמר (לו ג) "והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר", 
אדם שקם בבוקר בזריזות סימן הוא שעושה את הדבר 
מתוך אהבה, והטענה על הנשיאים [שחסר להם אות י'] 
ולא  שהמתינו  מכך  אבל  לטובה,  שכוונתם  שאף  היתה, 
ובני  אהבה.  במדת  דק  חסרון  איזה  בזה  היה  מיד,  נתנו 
עשו  בבוקר',  'בבוקר  למשכן שהיה  לבם  בנדבת  ישראל 
יותר  שהביאו  ממה  כן  רואים  וכאשר  אהבה,  מתוך  זאת 
ממה שצריך, עד שאמרו להם די! כמו שנאמר (שם פסוק 
ז) 'והמלאכה היתה דים', כי זה הוכחה בכל מקום, שאדם 
שעושה בדיוק מה שנצטוה, הרי שאינו עושה אלא מחמת 
כן  שעושה  מפני  זה  הרי  יותר,  עושה  אם  אבל  יראה. 
שעשו  ההוכחה  וזה  יותר,  הביאו  ישראל  ובני  מאהבה, 
בקיום  כזו  ושלימות  זו  למעלה  שהגיעו  ומשום  מאהבה. 
היא  רבה  כי  העגל,  חטא  על  הקב"ה  להם  מחל  המצוה, 
היא  האדם  ועבודת  אהבה.  מתוך  הנעשית  מצוה  מאד 
וכל  התפילה  וכן  אהבה,  מתוך  ה'  רצון  ולעשות  לקיים 
'כפיה  ולא מתוך  ורצון,  ראוי שיהיו מתוך אהבה  המצוות 

דתית'.

שקיבלו  משום  הוא  הפורים  ליום  שיש  הגדולה  המעלה 
את התורה מאהבה, כמו שאמרו חז"ל (שבת פח.) "הדור 
יום  זה  ומשום  מאהבה.  והיינו  אחשורוש",  בימי  קבלוה 
הפורים יותר גדול ונעלה מיום הכפורים! כי עבודת יוה"כ 
היא מתוך יראה, משא"כ עבודת פורים היא מתוך אהבה. 
כט.), מה  (תענית  "משנכנס אדר מרבים בשמחה"  ולכך 
שלא מצינו כן בשום חג ויום טוב, דאמנם הם ימי שמחה 
וזמני שמחה, אבל לא נאמר בהם 'מרבים', ועוד שכאן מיד 
שנכנס אדר יש להרבות בשמחה, וכל זה משום שבפורים 

קבלו את התורה ב'אהבה', ואהבה מביאה את האדם לידי 
שמחה! וכדי להגיע לדרגה זו לא די ביום הפורים בלבד, 
אלא מתחילת החדש צריך לעבוד על זה. וזהו גם הטעם 
שקוראים את פרשיות המשכן בסמוך לימי הפורים, כדי 
כמו  ומצוותיו,  ה'  אהבת  בפורים  להשיג  עלינו  שישפיעו 

שהיה אצל בני ישראל בנדבת לבם למשכן.

ושמחה הוא דבר פנימי בלב האדם. פעם הייתי בחתונה, 
והיתה שם שמחה גדולה מאד, וברגע של הפסקה ניגש 
דיכאון  נגד  ברכה  ממנו  וביקש  הרוקדים,  מן  אחד  אלי 
(depression)... כי כל מה שרקד ושמח היה זה מן השפה 

ולחוץ ולא שמחה פנימית.

זמן של חשבון  הוא  ולכן   – לימים  סוף השנה  הוא  אלול 
הנפש ותשובה, וגם אדר הוא סוף השנה לחדשים – והוא 
זמן תשובה, אבל באלול התשובה היא מיראה, קצת שלא 
לשמה כי רוצים שנה טובה. אבל אדר הוא זמן של תשובה 
מאהבה, ומקבלים את התורה מאהבה, וזה זמן ראוי מאד 
לעבוד ולהשיג את אהבת ה', ואף שלא כל אחד מסוגל 
לקבל את כל התורה מאהבה, אבל לפחות יקבל על עצמו 
כמה מצוות, שמכאן ואילך יקיים אותה באהבה ובמסירות 

נפש! ובזכות זו יזכה לקיים את כל מצוות ה' באהבה.

אהבת ה' היא מצות עשה של תורה, והיא מצוה תדירית, 
מגיעים  ואיך  בה.  לזכות  מאד  הם  מסוגלים  אלו  וימים 
'מסילת  בתחילת  מה שכתב  היא  התשובה  ה'?  לאהבת 
העבודה  ושורש  החסידות  יסוד  לשונו:  וזה  ישרים', 
חובתו  מה  האדם  אצל  ויתאמת  שיתברר  הוא  התמימה, 
בעולמו וכו', שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' וכו', 
עכ"ל. וכאשר האדם ישיב אל לבו ויבין באמת מה חובתו 
בעולמו וכו', ושלא נברא אלא להתענג על ה', יזכה לעבוד 
וכמה  כמה  לחזור  האדם  [וצריך  האהבה  מתוך  ה'  את 

בראיה  נקנה  אינו  כי  ישרים,  המסילת  דברי  על  פעמים 
אליה  להגיע  צריך  שהאדם  ההשגה  היא  וזו  בעלמא...], 
בפורים, כי פורים וכל חודש אדר הוא ימי אהבת ה', יום 

קבלת התורה מאהבה.

וביום הפורים צריך זהירות גדולה מאד, כי כמו שאפשר 
גם  רח"ל  אפשר  גיסא  לאידך  כך  זה,  ביום  מאד  לעלות 
חללים  ורבים  זה,  קדוש  ביום  תחתית  שאול  עד  ליפול 
גדול  יצרו  מחבירו  הגדול  'כל  בבחינת  זה  והרי  הפילה! 
ממנו', וצריך האדם להתפלל על זה שיזכה שיום הפורים 
יהיה אצלו יום של עליה גדולה, יום של קיימו וקבלו, ולא 

ח"ו וכו'.

*

על  להקב"ה  הודאה  ימי  הם  טובים,  והימים  החגים  כל 
שהצילנו  הזה,  בזמן  ההם  בימים  לנו  שעשו  הניסים 
מהבאים להרוג אותנו ולאבדנו וכו' וכו', והם ימי התבוננות 
על הטובה הגדולה שהקב"ה נתן ונותן לנו בכל עת ובכל 
שעה, וזה מחייב אותנו גם ליתן לו כביכול... האדם צריך 
להקב"ה"?!  נותן  אני  "מה  אלו  בימים  עצמו  את  לשאול 
שמעתי מאבי מורי זצ"ל, שלחפץ חיים היה מקום מוצנע 
בביתו, שהיה מתבודד שם מפעם לפעם, ואומר להקב"ה: 
ומה  ועוד,  ועוד  ישיבה  נתת לי משנה ברורה, חפץ חיים, 

אני נותן לך?!

בכל יום ויום אנו מברכים את הקב"ה בי"ח ברכות השחר, 
וזה משום שאסור לאדם ליהנות מעולם הזה ללא ברכה, 
ומה היא המטרה בכל זה? שיכיר שהקב"ה מטיב עמו בכל 
עת ובכל שעה, וזה מחייב אותו להכיר טובה להקב"ה על 
ויום  גדולה.  אהבה  מתוך  מצוותיו  לקיום  ולבא  זה,  כל 
יותר  ולהתחזק  להוסיף  לזה,  המסוגל  יום  הוא  הפורים 

ויותר.

ובבוקר  (elections) בארה"ב,  פעם אחת בימי הבחירות 
קודם לתפילה, שאל הר"ר נטע צינווירט זצ"ל את א' מן 
ש'בוש'  לו  והשיב  ארה"ב?  נשיא  נעשה  מי  המתפללים 
ניצח. אך תמה בפניו למה זה חשוב לך לדעת זאת, ועוד 
לפני התפילה? השיב לו, כי כאשר אני יברך את הקב"ה 

'שלא עשני גוי' אחשוב גם על בוש נשיא ארה"ב!....

זה שנים רבות שהיה לי חלישות הדעת, ששמעתי ערביים 
גויים, שבכל דיבור ודיבור שהם מדברים הרי הם מזכירים 
שם שמים, והדבר העיק לי מאד, היתכן שאנו לא מזכירים 
התבוננתי,  אח"כ  אבל  כמותם?!  הקב"ה  את  כך  כל 
לא  ולכן  כלום,  מחייבת  שמים  שם  הזכרת  אין  שאצלם 
זה  אצלינו  אבל  תמיד,  בפיהם  שגור  שמים  ששם  פלא 
לנגדי  ה'  שויתי  והמצוות,  התורה  שמירת  הכל,  מחייב 
חובת  של  היסוד  וזהו  בתורה.  גדול  כלל  שהוא  תמיד, 

לעשות  יותר  להתאמץ  האדם  את  מחייב  זה  כי  הודאה, 
ולכן  קשה,  דבר  הוא  וזה  תורה!!  לימוד  עוד  מצוות  עוד 

ממעטים בהזכרת שם שמים...

[כפי שמבואר בברכת  יש טענות  אפילו על המן הרשע, 
'אשר הניא' שאומרים בליל פורים לאחר קריאת המגילה], 
איך היה לו החוצפה לגזור גזירת מות על ישראל, ולא זכר 
שלו  הטוב  הכרת  ואיפה  נולד,  המלך  שאול  שבזכות 
לשאול מלך ישראל, שהיה לפני כמה מאות שנה? כמה 
נשימה  כל  על  להקב"ה  הטוב  הכרת  צריכים  אנחנו 

ונשימה, וכמה זה מחייב אותנו לעשות רצונו ית'.

ששמעתי  מה  אספר  ה',  במצוות  לשמחה  להגיע  וכדי 
'נצח',  מהו  לבאר  חיים  החפץ  בשם  שאמר  זצ"ל  מאבי 
ואחת  בגרגירים,  מלא  היה  כולו  העולם  כל  שאילו 
ל-10,000 שנה, נחסר גרגיר אחד, האם נוכל לחשב כמה 
זמן צריך כדי להמתין עד שיגמרו כל הגרגרים? מליארדי 
מליארדי שנים! אבל בסופו של דבר יש לזה גבול וסוף, 
ירגיש את  ואם אדם  נגמר אף פעם!!  לא  'נצחיות'  אבל 
הנצח שהוא זוכה על ידי כל מצוה ומצוה, בודאי שיעשה 

את המצוות מתוך שמחה עצומה.

ובאגרות חזו"א כתוב, שהעיקר מה שצריך האדם שידע, 
את מי הוא עובד? את בורא כל העולמים!! לעשות לו נחת 

רוח! וזהו עבודתינו בימים אלו.

האדם צריך לחפש מה יועיל לו להנצל מהקרירות שהיצר 
ושורש  יסוד  ספר  כגון  מוסר  לימוד  אותנו,  מקרר  הרע 
חמימות  בלבו  ליטע  לאדם  להועיל  מאד  יכול  העבודה, 
וכמו  התחדשות,  של  ענין  להועיל  יכול  וגם  ה'.  לעבודת 
שרבי יוסף גוטפרב היה מידי פעם קונה סידור חדש....כדי 
להתפלל ביתר התלהבות. [רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל 
היה אומר בשם החרדים, שאם רוצים לבדוק אדם אם יש 

לו יראת שמים, יבדוק איך הוא מתפלל...].

שבת קודש

בני  עדת  כל  את  משה  "ויקהל  א-ב):  לה,  (שמות  כתוב 
ישראל, ויאמר אלהם, אלה הדברים אשר צוה ה' לעשת 
יהיה  השביעי  וביום  מלאכה,  תעשה  ימים  ששת  אתם. 

לכם קדש".

בשבת,  מלאכה  עושים  שלא  בזה  די  שלא  לדעת,  צריך 
וזהו  'קודש'!  היא  שהשבת  ולהרגיש,  לדעת  צריך  אלא 
זו.  הרגשה  להשיג  כדי  לעבוד  וצריך  השבת,  ענין  עיקר 
אף  שבת,  דוחה  אינו  והמקדש  המשכן  בנין  אפילו 
אבל  השכינה,  להשראת  מקום  הם  והמקדש  שהמשכן 
ושאר  ואם  אב  כיבוד  מצות  וגם  מהם!  גבוהה  השבת 

בפר'  רש"י  שכתב  כמו  השבת  את  דוחים  אין  מצוות, 
קדושים (ויקרא יט ג): סמך שמירת שבת למורא אב, לומר 
אף על פי שהזהרתיך על מורא אב, אם יאמר לך חלל את 

השבת אל תשמע לו, וכן בשאר כל המצות, עכ"ל.

השבת  שמירת  על  מאד  להקפיד  צריכים  תחילה  אבל 
שלא נכשל באיסורי שבת החמורים [הבא על אשת איש 
- ענשו במיתת חנק, ואילו המחלל שבת - ענשו במיתת 
פעם  מאות  חמש  מרובה  טובה  ומדה  החמורה!  סקילה 
לזוכים לשמור את השבת], וזה על ידי לימוד הלכות שבת, 
כי מי שאינו לומד הלכות שבת כמעט ודאי שיעבור אל 
איסורי שבת, כי הרבה הלכות יש, ואם לא ילמד לא ידע 
זמן  לקבוע  צריך  ולכך  וכו',  זה  על  שאלה  שיש  אפילו 
ללמוד הלכות שבת. ובפרט בחורים שעוד מעט יבנו את 
להם  יש  הבית  שבני  מאד  שמצוי  אברכים,  וכן  ביתם, 
שאלות בהלכות שבת, והם צריכים לדעת מה להשיב. אבי 
לומד  היה  אחת  בסעודה  ושבת,  שבת  בכל  זצ"ל  מורי 
הלכות שבת, ובסעודה שניה היה לומד הלכות לשון הרע.

 (game) לפני שנים רבות היה לי שאלה על איזהו משחק
אם מותר לשחק בו בשבת או לא, שהרי יש בנין וסתירה 
בכלים. ושאלתי את הגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל, 
ואמר לי איך אדע אם זה מותר או לא, והלא איני יודע מהו 
שלך  הילדים  את  לביתי  תשלח  וביקש  בזה.  המשחק 
באמצע השבוע, וישחקו לפני, ואז אדע אם זה מותר או 
אסור... שיש בהלכות שבת פרטים רבים, וכדי לעמוד על 
שלי,  הבת  עם  היה  וכן  היטב.  לראות  צריך  אני  הדבר 
ארוכות  שערות  עם  לילך  ירושלים  בנות  של  שדרכן 
אחת  ופעם  לצניעות,   (braid) צמה  מהם  שעושים 
כשקמה בבוקר של שבת, ראתה שאין זה מסודר, ושאלה 
אותי אם מותר לסדר בשבת, אמרתי לה איני יודע (עיין 
בשו"ע הלכות שבת סימן שג סכ"ו), צריכים לשאול רב... 
והלכה לרב לשאול כאשר שערותיה אינם מסודרות כלל, 
משום חשש חילול שבת! יש הרבה שאלות בשבת, ואם 

האדם לא ילמד הלכות שבת, לא ידע כלל שיש שאלות.

בשביל זה הקהיל משה רבינו את כל קהל עדת ישראל, 
כולם ללא יוצא מן הכלל באו ונקבצו כדי לשמוע וללמוד 
שלא  אדם  רבים.  ופרטותיהן  שכללותיהן  שבת,  הלכות 
ילמד הלכות שבת, יכול שילך בשבת ל'טיש' של אדמו"ר 
יש  ב"ה  היום  החמורים!  שבת  באיסורי  ולהכשל  גדול, 
הרבה ספרים על הלכות שבת, שנכתבו במיוחד בשפה 

ברורה ונעימה, לבאר כל דבר קטן כגדול.

*

כתוב (שם פסוק ג): "לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום 
השבת" – נראה לומר ע"פ מוסר, שכתוב בסה"ק שבערב 

וזהו  כעס,  על  מיוחד  הרע  יצר  יש  עצמו,  ובשבת  שבת 
ביום   – אש  תבערו  לא  מיוחד,  בציווי  הכתוב  שהזהיר 
יתירה בשבת,  כי צריך שמירה  זה כעס.  'אש'  כי  השבת, 
שלא יבא לידי כעס. והטעם שבשבת יש יצר הרע גדול 
יום  הוא  ששבת  מפני  הוא  השבוע,  ימות  משאר  יותר 

קדוש, ובבחינת כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו. 

[וזהו הטעם שלבחורים ולצעירים יש יצר הרע יותר גדול, 
מפני שהם בבחינת 'כל הגדול מחבירו', כי הם העתיד של 
הדעת  מנקיי  זצ"ל  צינווירט  נטע  הר"ר  ישראל.  עם 
שבירושלים, היה מחזיק אצלו בבית, במקום מיוחד ושמור, 
כל דבר שמצא שכתוב בגמ' ובשו"ע 'יהא מונח עד שיבא 
אליהו', ושאלו אחד למה אתה כל כך מחזיק ושומר על 
זה? והשיב לו, שאם לא אעשה כן, ירא אני שמא ארד עוד 
פעם לזה העולם, ואינני יודע אם אצליח לעבור שוב את 

ימי הבחרות!].

'תנה בני לבך לי'

התורה האריכה מאד בחמשה פרשיות (תרומה – פקודי) 
כי  למה?  כך  וכל  והקמתו,  המשכן  עשיית  ופרטי  בכללי 
המשכן הוא מקום להשראת השכינה ובית להשי"ת, ועיקר 
וכמה  כמה  ה'לב',  ידי  על  נעשה  המשכן  בבנין  העבודה 
שלמה  לב,  הנדבת  ענין  את  התורה  הדגישה  פסוקים 
המלך אמר (משלי כג כו) "תנה בני לבך לי", ודבר זה צריך 

עבודה גדולה, כי זה נעשה על ידי הלב והרצון הזך.

פומרנץ,  הרב  השמים'  'שער  מישיבת  תלמיד  לי  היה 
שהוציא לאור ספר 'עם שרידי חרב', והיה גר בבני ברק 
והתעסק עם ספרים, פעם אחת עשה עיסקה עם איזה 
לשנה  אחת  בבת  שהרויח  והרגיש  ספר,  של  מהדורה 
'חכמי  ישיבת  ידי  על  עבר  תקופה  באותה  שלימה. 
לובלין' של הגר"ש וואזנר זצ"ל ושמע את קול התורה 
שבקע מבית המדרש, והדבר נגע לליבו על שאינו זוכה 
לישב באהלה של תורה, ובכה ואמר להקב"ה למה אין 
אתה נותן לי שאשב ואלמד תורה? באותו רגע קיבל על 
אסגר  לכך  הזאת,  לשנה  הרוויח  שכבר  שמכיון  עצמו, 
את עסקי עם הספרים לשנה אחת, והלך לבית המדרש 
ללמוד תורה, אומר ועושה, וזכה להוציא לאור עולם ד' 
חלקים של אסיפת זקנים עמ"ס נדה. והכל בא לו מכח 

הרגשת הלב של הרצון ללמוד תורה.

*

"ויאמר משה אל בני ישראל, ראו  כתוב (שם פסוק ל) 
קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה". ועם 
(פסוק  דן"  למטה  אחיסמך  בן  "אהליאב  היה  בצלאל 

שבצלאל  רש"י,  ופירש  לד). 
שבט   – השבטים  מגדולי  היה 
היה  אהליאב  ולעומתו  יהודה, 
משבט דן, הירודים שבשבטים 
מזה  למדנו  השפחות.  מבני 
והעני  העשיר  הקב"ה  שאצל 
הבדל  שום  ואין  ממש,  שוים 
יש  האדם,  אצל  גם  ביניהם. 
פעמים שעובדים את ה' מתוך 
ועושר, בבחינת  הרגשת אושר 
בעיקר  וזהו  יהודה,  שבט 
כראוי.  שמתפללים  התפילה, 
קודם  הקרבנות  אמירת  אבל 
'עלינו  ואמירת  התפילה, 
אצל  התפילה,  לשבח' שבסוף 
דן  שבט  בבחינת  הם  רבים 
שמזלזלין  עניות,  על  המורה 
כלל  מקפידים  ואינם  בהם 
מבית  שיוצאים  או  לאומרם, 
'עלינו  אמירת  קודם  הכנסת 
שאצל  לדעת  וצריך  לשבח'. 
ואדרבה  שוה,  הכל  הקב"ה 
זהירות  צריכים  קטנים  דברים 
חז"ל  שאמרו  וכמו  יתירה! 
המצוות  מאד  לשמור  שצריך 
זה  על  כי  בעקביו,  דש  שאדם 

היצר הרע נטפל ביותר.

כל מה דעביד רחמנא – לטב עביד

לחפש  יצא   (X-ray) 'רנטגן'  בצילומי  מומחה  שהיה  אחד  יהודי 
פרנסה, ולא מצא, יום אחד שמע שבמושב 'בית מאיר' יוכל למצא 
עבודה. ויצא לדרכו והגיע לתחנת האוטובוס כדי לנסוע שם, אך 
מיד סגר נהג האוטובוס את הדלת ולא יכל לעלות, ולא ידע מה 
לעשות האם להמתין זמן רב עד שיגיע האוטובוס הבא או לא, כי 
כבר יגיע שם מאד מאוחר בלילה. והנה לפתע רואה הוא את חבירו 
יכול  שאין דרכו להיות שם, נוסע עם מכוניתו, ושאלו האם אתה 
לקחת אותי לבית מאיר? והשיבו שכן, אך פתאום באמצע הדרך 
באו  'הצלה'  בנס.  ניצלו  והם  הלך,  כולו  האוטו  דרכים'...  'תאונת 
לעבור  חייבים  הם  התאונה,  חוזק  עוצם  שמחמת  להם  ואמרו 
בדיקות בבית החולים, וכך הם מגיעים לבית החולים 'הדסה' וכו', 
ותוך כדי כך יצא לו לדבר עם הפקיד על כל עברו, שהוא מומחה 
בצילומי 'רנטגן' וכו' וכו', השיב לו הפקיד בתמיה, אינני מבין, תביט 
לצילומי  מומחה  כאן  שמחפשים  מודעה  כאן  שיש  ותראה  כאן 
הדברים  כדי  ותוך  לכאן?  באת  מדוע  מבין  אתה  עכשיו  רנטגן.... 

סידרו לו שם עבודה...

האדם חושב שהכל לרעה, הפסיד את האוטובוס, תאונת דרכים 
וכו', ובסוף מתגלה שהכל היה לטובה, לא בכל פעם רואים את זה, 

אבל כל פעם זה לטובה.
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�הירות בכבוד חבירו

באחד משנותיו האחרונים של הגה"ק רבי יואל מסטמאר ז"ל לא 
היה אפשר להכנס אליו מחמת גודל חלישותו, אחד מהחסידים 
אמר בלבו הנה ערב יוה"כ היום, ואיך אפשר בלי ברכת הרב. הלך 
ביתו של האדמו"ר  רואה שדלת  הוא  והנה  לביתו של האדמו"ר 
פתוחה, וכל מי שרוצה יכול להכנס, ונכנס. הגבאי ראה אותו ואמר 
יד  קוויטל לאדמו"ר אלא רק הושטת  היום אי אפשר להביא  לו 
וכאשר ראה שהמקורבים מביאים  ויתר  לא  אותו אדם  ולצאת... 
אלא  קוויטל,  יכתוב  הוא  שגם  בלבו  אמר  קוויטלאך,  לאדמו"ר 
שהגבאי ראה אותו, וקודם שעלתה בידו ליתן את הקוויטל לרבי, 
לקח ממנו את הקוויטל וזרקו לארץ. ויצא אותו אדם בפחי נפש 

על שכך אירע לו.

בהגיע תפילת 'כל נדרי' בבית המדרש, פנה האדמו"ר לגבאי 
ואמר לו "אינני ניגש לכל נדרי, עד שתמצא את אותו אדם 
את  שקיבלתי  לו  ותודיע  שלי,  בבית  זה  כל  לו  שאירע 
מלא  היה  המדרש  בית  בעבורו".  והתפללתי  שלו  הקוויטל 
במתפללים רבים, והגבאי עובר מאחד לשני עד שמצא את 
אותו אדם, ואמר לו את הדברים הנ"ל... אז ניגש האדמו"ר 

ל'כל נדרי'.

מסיפור זה יש לנו ללמוד, עד כמה האדם צריך לחשוב על השני, 
וגם בימים נעלים ומרוממים כמו יוה"כ, לא לשכוח לדאוג לכבוד 

חבירו.

ואל תביאני לידי נ�יו� וב�יו�

כתוב בריש פר' בשלח (שמות יג יז) "ויהי בשלח פרעה את העם 
ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלקים 
מה  להבין  יש  מצרימה".  ושבו  מלחמה  בראתם  העם  ינחם  פן 
ראתה התורה לספר מעשים אלו, ומה אנו למידים מזה? ואולם, 
יצאו ממצרים שלושים שנה קודם ליציאת בני  הלא בני אפרים 
ישראל, ונהרגו מהם שלושים ריבוא, ולא רצה הקב"ה שבני ישראל 
ונהרגו  ילכו באותו מקום שבו נלחמו בני אפרים עם הפלשתים 

[כמבואר במדרש רבה], ויתעורר שוב אותו מעשה ויצאו למלחמה 
וכו', וכדי שלא יבואו לידי נסיון סיבב הקב"ה בדרך ארוכה את כל 
בני ישראל אנשים נשים וטף, שהכל כדאי בשביל לא לבא לידי 
לו  קשה  מאד  מאד  הנסיון,  בתוך  נמצא  האדם  כאשר  כי  נסיון. 
להתגבר, ועל זה אמר דוד המלך 'אשרי האיש אשר לא הלך' וגו', 

שלא הלך למקום שיש שם נסיונות.

הגה"צ רבי בנימין רבינוביץ דומ"צ בעדה החרדית זצ"ל פעם הלך 
הוא  הנה  אך  שערים,  מאה  שוק  יד  שעל  בשטיבלאך  להתפלל 
רואה ויש כמה נשים בדרך... שינה ר' בנימין את דרכו, ועשה סיבוב 
גדול של כמה רחובות, כדי שלא יבוא לידי נסיון...ודבר זה היה דבר 

יום ביומו.

וכמו המשל שאמר הגרי"ז הלוי זצ"ל מבריסק על בעל עגלה ותיק 
בעירו  הופיע  והנה  רבות,  ושנים  ימים  משמרתו  על  שעמד  וזקן 
בעל עגלה חדש צעיר לימים, והתחיל להשיג את גבולו של הזקן. 
להשיג  'הנה באת  לו  ואמר  הצעיר,  הזקן את  בעל העגלה  פגש 
את  לעזוב  אתה  צריך  דין  שע"פ  שאף  אלא  כדין,  שלא  גבולי 
שתשאר  להסכים  אני  מוכן  הדין  משורת  לפנים  אבל  המקום, 
בתפקיד בעל עגלה, אבל בתנאי אחד שתעמוד אצלי למבחן אם 
שתשאר  אסכים   – תצליח  אם  העגלונות,  במלאכת  אתה  בקי 

בעיר, אבל אם לא תצליח – עליך לעזוב את העיר'.

את  לבחון  הזקן  העגלה  בעל  והתחיל  זה,  על  ביניהם  הסכימו 
הצעיר, ושאל אותו 'מה צריך בעל עגלה לעשות כשנוסע בדרך 
 (mud) בבוץ  העגלה  שקעה  והנה  בנוסעים,  עמוסה  והעגלה 
והסוסים אינם מצליחים בשום אופן למשוך את העגלה מן הבוץ'? 
השיב העגלון הצעיר: מבקשים מהנוסעים שיורידו מהעגלות את 
יוכלו  ואז  העגלה,  שעל  העומס  שימעט  כדי  הכבדים  המשאות 
הסוסים למשוך את העגלה ולחלצה מן הבוץ. חזר העגלון הזקן 
והמשיך לשאול 'ואיך יהיה אם גם אחרי העצה הזו עדיין שקועה 
העגלון  השיב  להזיזה'?  יכולים  הסוסים  ואין  בבוץ  חזק  העגלה 
כדי  הם מהעגלה  גם  שירדו  מהנוסעים  אז מבקשים  כי  הצעיר: 
שתהיה הרבה יותר קלה. המשיך עוד העגלון הזקן לשאול, 'ואם 
כי אז  זזה ממקומה'? השיב הצעיר:  אין העגלה  בכל זאת עדיין 
יוכלו  ועי"ז  מאחריה  העגלה  את  שידחפו  מהנוסעים  מבקשים 
לחלץ את העגלה מן הבוץ. והמשיך העגלון הזקן לשאול 'ואם בכל 

זאת עדיין אין העגלה זזה ממקומה'? השיב הצעיר: כי אז אינני 
יודע עצה לזה. 

אמר לו העגלון הזקן 'אם כן נכשלת בבחינה, וכפי שהוסכם בינינו 
ההסכם  את  אקיים  אכן  הצעיר:  אמר  העיר'.  את  לעזוב  עליך 
ואעזוב את המקום כאשר הבטחתי, אבל אבקשך שתאמר לי מה 
'יקירי!  הזקן  העגלון  לו  השיב  הנ"ל.  במקרה  העצה  באמת  היא 
באמת במצב ביש כזה אין שום עצה איך לחלץ את העגלה מהבוץ 
מלכתחילה  נ�הר  מנו�ה  ע�לה  בעל  אבל  בו,  ששקעה  העמוק 
שלא להיכנ� לבו� כ�ה שאי אפשר להיחל� ממנו'����� וזהו הענין 
של ההתרחקות ממקום של נסיון, כי אז כבר נמצאים בתוך ה'בוץ' 

ומאד קשה להנצל מזה.

דוד  רבי  ושמו  שנים,  למאה  קרוב  לפני  בירושלים  אדמו"ר  היה 
לבית  בא  פעם  לעלוב,  אדמור"י  כל  של  אביהם  והוא  בידרמן, 
אנשים  קבוצת  יש  פינה  שבאיזה  וראה  העתיקה  בעיר  הכנסת 
שמדברים שם באמצע התפילה, אמר בלבו, שהוא רוצה לקבוע 
שם מקום לתפילתו כדי לעוררם על חומרת עון זה! ואכן בשבת 
הראשונה התיישב שם, אולם לאחר אותו שבת שוב לא בא... כי 
אמר, שהוא חושש אם ימשיך לבא להתפלל שם, בסופו של דבר 

גם הוא יכשל וידבר...

הגר"ח קרייזווירט זצ"ל רבה של אנטוורפן קנה דירה בשכונת בית 
וגן בירושלים, ולאחר שבוע עזב את הדירה וחיפש דירה אחרת. 
שאלתי אותו מה אירע, והלא רק לפני שבוע קנית דירה, ומדוע 
כבר אתה עוזב. ואמר לי שיש שם שכן רע, והחלטתי לעזוב את 

המקום ההוא.

בנו  את  והביא  ישראל'  ה'בית  בעל  מגור  לאדמו"ר  הלך  אחד 
שנעשה בר מצוה, וכמה פעמים הזהיר אותו האדמו"ר ואמר לו 
'חברים טובים'! ולא עמד על סוף דעתו. אבל לאחר זמן התבונן 
יכול האדם  ידי חברים טובים  כי על  בזה מתנה טובה,  לו  שנתן 
לעלות ולעשות רצון ה'. נקיי הדעת שבירושלים לא היו נכנסים 

לסעודה אלא אם כן היו יודעים מי מיסב עמהם (סנהדרין כג.).

זה  אם  מסגרת,  לו  שיהיה  צריך  ואחד  אחד  שכל  שיטה,  לי  יש 
מסגרת של ישיבה או שזה מסגרת חסידית, זה לא משנה, העיקר 
שיהיה לו מסגרת. כי כאשר אין לו לאדם מסגרת הוא יכול לבא 
ובכל אירוסים של  יעשו.  נסיונות לעשות מעשים אשר לא  לידי 
יקנו דירה אם היא רחוקה  נכדי, אני מבקש שיכתבו תנאי שלא 
יותר מ-10 דקות מהבית מדרש, כי אז הוא עלול לפנות לכל מיני 

מקומות לא טובים...

שנים מקרא ואחד תר�ום

מצרים",  מארץ  ישראל  בני  עלו  "וחמשים  יח)  יג  (שמות  כתוב 
מצרים',  מארץ  ישראל  בני  עלו  �ים  ש� ח�מ� 'ו� הלצה  בדרך  ואמרתי 

שבני ישראל יצאו עם האמונה שבחומשים מארץ מצרים.

צריך האדם להקפיד מאד על לימוד החומש – שנים מקרא ואחד 
ח.),  (ברכות  דגמ'  דינא  והוא  ושנותיו,  ימיו  לו  ומאריכים  תרגום, 
הוא  הגמ'  ולשון  'חייב'!  בלשון  רפה)  סי'  (או"ח  בשו"ע  ונפסק 
"לעולם ישלים אדם פרשיותיו" וכו'. וראיתי בעצמי הרבה אנשים 
קודם  שבת,  סעודת  לאכול  בשבת  הכנסת  מהבית  יצאו  שלא 
שסיימו שנים מקרא וא' תרגום. פעם אמר אחד, שצריך לפתוח 

כדי ללמוד בהם חומש עם רש"י, עיקרי האמונה נמצא  ישיבות 
בחומש, וממנה יש ללמוד עד היום תשע"ט, ומכאן ואילך.

לאחר  יום  וכל  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  אצל  מתפלל  הייתי  פעם 
של  תפילין  ומניח  רש"י  של  תפילין  מסלק  היה  תפילת שחרית, 
ר"ת, וקורא שנים מקרא ואחד תרגום, ביום ראשון אמר עד שני 
היה  ו'  וביום  תהלים,  פרקי  ה'  אמר  ואח"כ  השבוע.  כל  וכן  וכו', 

משלים. 

*

כתוב (שם פסוק יט) "ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע 
השביע את בני ישראל לאמר פקד יפקד אלקים אתכם והעליתם 
את  שלקח  יוסף',  'עצמות  לפרש  ויש  אתכם".  מזה  עצמתי  את 
עצמיותו של יוסף, שהיא שמירת הברית יסוד הקדושה, שלאיזה 
מקום שהאדם הולך, צריך לקחת עמו את עצמיותו של יוסף. ויש 
בימי  עתה  ובפרט  השנה,  בכל  מאד  אלו  דברים  על  להקפיד 

השובבי"ם.

תורה שלמדתי בא� עמדה לי

כתוב (שם פסוק כא) "וה' הלך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחתם 
הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה". לכל אדם 
לו  שקשה  זמנים  יש  שוים,  והזמנים  העתים  כל  לא  קשיים,  יש 
לאדם, אך צריך הוא לדעת שה' הולך לפניו ביום 'לנחותם הדרך', 
ובלילה 'בעמוד אש להאיר'. ואדרבה זמנים קשים מביאים עמהם 
המלך  שלמה  שאמר  וכמו  להצליח,  מיוחדת  דשמיא  סייעתא 
'תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי'. 'עבודת ה'' – לא לחנם זה 
נקרא 'עבודה' כי זו היא עבודה קשה, זה לא בקלות, צריך הרבה 

להתייגע כדי להשיג ולהגיע לעבודת ה' כדבעי. 

בית עם  לו  לו שיש  ואמר  הגרי"ז מבריסק,  לפני  בא אחד  פעם 
ילדים בלעה"ר, ועול הפרנסה גדול, וקשה לו מאד ללמוד תורה. 
השיב לו הגרי"ז וסיפר לו, שכשאשר היה הוא אברך צעיר לימים 
היה לומד תורה באופן שילד אחד שם על רגלו האחת וילד שני 
על רגלו השניה, ואת הילד השלישי אחז בידיו, וכך עסק בתורה... 
עד  ולעבוד  ולעמול  להשקיע  צריכים  ועבודה  תורה  להשיג  כדי 

הסוף, וללא זה קשה להשיג דבר ברוחניות!

'קריעת ים �ו�' למה� – יראת ה'

בחז"ל (סוטה ב.) מבואר שקריעת ים סוף היה דבר 'קשה' כביכול 
להקב"ה, אין לנו השגות בזה, אבל כך אמרו חז"ל 'קשה זיווגו של 
אדם כקריעת ים סוף'. ומה היתה המטרה של קריעת ים סוף? כדי 
שידעו מצרים כי אני ה', כמו שמפורש בפסוקים ב' פעמים (יד, ב 
ויח). ומתי ידעו מצרים מזה? הרי 'ויכסו מים צריהם אחד מהם לא 
נותר'! אלא כדי שרגע אחד לפני מיתתם, יכירו וידעו אותם גויים 
של  הזה  הקשה  הדבר  את  עשה  שהקב"ה  דהיינו  ה'',  אני  'כי 
קריעת ים סוף, בשביל גויים, בשביל רגע אחד של הכרה בה'!! על 
אחת כמה וכמה כאשר יהודי מכיר ב'אני ה'', ולא לרגע אחד אלא 
לכל ימי חייו, אין גבול לשמחה ולנחת רוח שהוא עושה לקב"ה. 
ולאו מילתא זוטרתי היא, כי דוד המלך אמר לשלמה בנו (דברי 
הימים – א, כח ט) "ואתה שלמה בני דע את אלקי אביך ועבדהו" 

וגו'. וכדי להגיע לידיעה זו צריך הרבה לעמול, וכבר כתב המסילת 
הוא  התמימה  העבודה  ושרש  החסידות  יסוד  א'):  (פרק  ישרים 

שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו וכו', ע"כ.

והנה נאמר לאחר קריעת ים סוף (יד לא) "וירא ישראל את היד 
בה'  ויאמינו  ה'  את  העם  וייראו  במצרים  ה'  עשה  אשר  הגדלה 
ובמשה עבדו", תחילה הגיעו לדרגת "וייראו" – יראת שמים, ורק 
למידים  נמצינו  אמונה.   – בה'"  "ויאמינו  לדרגת  הגיעו  כך  אחר 
שהדרך בעבודת ה' היא שתחילה עליו להשיג יראת שמים ויראת 
חטא על ידי שירבה לדבר על עונש החטאים שבגיהנום, ורק אחר 

כך יוכל להשיג אמונה, וראשית חכמה יראת ה'.

רוצים  ואיך  'גיהנום',  כזה דבר של  לילד שיש  אין מזכירים  היום 
שהוא יגדל לצדיק ויהיה ירא אלוקים. החפץ חיים בתחילת ספרו 
תדיריות.  מצוות  ו'  באותם  היראה  למצות  מונה  ברורה'  'משנה 
סיפר לי רבי יוסף גוטפרב, שבבית אביו כאשר אחד הילדים הוציא 
דבר שקר מפיו, היה אביו מרים קול צעקה עליו, אתה יודע מה 
יעשו לך המלאכים בגיהנם? יחתכו לך את הלשון! היום חושבים 
ממש להיפך, שאם הוא עושה איזה מצוה, צריך הקב"ה לומר לו 

'תודה רבה'....

בני מאיר נ"י סיפר לי, שכשהיה בחידר והילדים לא התנהגו כראוי, 
ואמר כולם הולכים לגיהנום... הילדים  העמידם המלמד בשורה, 
התעוררו מזה מאד והתחילו לבכות, אמר להם המלמד, אה, אני 

רואה שאתם כבר עושים תשובה, וניצלתם מן הגיהנום.

היה יהודי צדיק בישיבת 'שערי שמים' שקראו לו ר' אליעזר ביין, 
היה  שרבו  מספר  והיה  התלמידים',  ה'חובת  בעל  מחסידי  והיה 
וכיו"ב,  השגות  מניעת  הוא  שגיהנום  חושבים  שהחסידים  אומר, 
יקחו  שהמלאכים  שלנו,  הסבתות  שסיפרו  כמו  אלא  כן!!  ואינו 
ולא  זה,  והיום אין מדברים מכל  וכו'...  ויכו חזק  מקלות של אש, 
פלא שכך הדור נראה, ירידת הדור נוראה, כל אחד עושה כל מה 

שעולה בלבו, ה' ירחם!

אני זוכר לפני כששים שנה, שאבי מורי זצ"ל נשא דרשה ב'תורה 
המפסיק  שכל  יב:)  (חגיגה  חז"ל  דברי  את  והמחיש  ויראה', 
והוסיף  רתמים'.  ב'גחלי  יענש  בטלים  דברים  ומדבר  ממשנתו 
ואמר, אתם יודעים שבגן עדן אין גחלי רתמים, ואם מגיע לאדם 
עונש זה של 'מאכילין אותו גחלי רתמים' הרי שמוציאים אותו מגן 
עדן, ומביאים אותו לגיהנום, ושם מאכילין אותו גחלי רתמים, והוא 
אתיק,  מנדל  ר'  הגה"צ  מורי  אבי  את  פגש  למחרת  ואיום!  נורא 
עצמותי!!  כל  את  זיעזעת  אתמול  שאמרת  בדברים  לו,  ואמר 

התבוננו נא!

רבים מאנשי חו"ל שבאים אצלי, מבקשים ממני שהם רוצים 'תמונה' 
שלהם ביחד אתי, ואינני מקפיד על כך, ומסכים להם, אבל תוך כדי 
כך אני מכניס להם קצת יראת שמים ומוסר השכל, שידעו שבשמים 
כל הזמן מצלמים אותנו, גם אם אין אנו רוצים בכך... ובשמים לא רק 

שמצלמים את המעשים אלא גם את המחשבות!

החפץ חיים כל חייו היה חי באמונה, עם יראת שמים ויראת חטא. 
לא  לראדין  הסמוכה  אחת  שבעיר  שסיפר,  זצ"ל  מא"מ  שמעתי 
ונסע  מזה,  לו  כאב  ומאד  חיים  החפץ  כך  על  ושמע  מקוה,  היה 
לשם ודיבר עם נכבדי הקהילה על כך, וראה שאינם לוקחים ענין 
נשגב זה כראוי, ואין כוונתם לטפל בזה. אמר להם הח"ח, תדעו 
שאין אדם שהוא חי לנצח, ובסופו של דבר גם אני יבא לעולם 

העליון, וישאלו אותי "ישראל מאיר, מה עשית עבור המקוה בעיר 
לי, שאני באתי  יחתום  פלונית?", אני רוצה שכל אחד מן הקהל 
ודיברתי על חומרת הענין, ואתם לא רציתם לקבל דברי... דברים 

אלו עשו רושם גדול, וכולם התחייבו על בניית המקוה. 

אבי זצ"ל סיפר, שפעם הח"ח היה צריך כסף בשביל איזה ענין של 
צדקה, והלך לבקש מאיזהו גביר שלא היה שומר תורה ומצוות, 
והיה מחלל שבת. לאחר שנתן לו הגביר סכום גדול, פרץ הח"ח 
בבכי, פנה אליו הגביר ואמר לו למה אתה בוכה? אם יש לך צורך 
בעוד כסף אתן לך עוד! תפס הח"ח את שתי ידיו ואמר לו, אני 
בוכה על ידים אלו שהם ידים של זהב, שנותנים צדקה ברוחב לב, 
שישרפו בגיהנם! מיד אמר הגביר לח"ח, אני מבטיח שמכאן ואילך 
אני ישמור שבת! והתעורר לך, משום שענין עונש הגיהנום הוא 

דבר המעורר את האדם לשוב אל ה'.

האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל סיפר, שפעם ישבו חסידים תלמידי 
הבעש"ט והתעסקו ביראת העונש, לפתע נכנס רבם אצלם ושאלם 
והם  העונש,  ביראת  מתעסקים  שהם  לו  השיבו  מדברים?  מה  על 
רוצים להתעלות ולעבוד על יראת הרוממות שהיא דרגה גבוהה יותר. 
אמר להם רבם, שאם אין אתם מפחדים לשתות מעט מים, סימן הוא 

שעדיין לא השגתם את מדת יראת העונש...

אבי מורי זצ"ל בכל פעם שהיה רואה איך שאחד עושה דבר שלא 
כהלכה, היה ניגש אליו ומדבר עמו כדבר אחד עם חבירו, כאחד 
שדואג ורוצה בטובת חבירו שלא יענש חס ושלום בעולם האמת. 
כך צריך האדם לחיות, לחשוב שיש דין ויש דיין, והאדם אינו חי 
יחרד  לא  ומי  למשפט,  ה'  לפני  יעמוד  דבר  של  ובסופו  לעולם, 

ויתעורר מזה?! 

התעוררות ללימוד מו�ר

ר'  הגה"צ  מוסר,  בספרי  הלימוד  הוא  זה,  בכל  להתחזק  והעצה 
זונדל קרויזר זצ"ל היה לומד בכל יום ה' ספרי מוסר – נפש החיים 
יום  בכל  לומד  שהוא  לי  אמר  שליט"א  סאלאוויציק  יצחק  [רבי 
30 שנה], יסוד ושורש העבודה  יותר מ –  'נפש החיים', וכך כבר 
[ללא יסוד ושורש העבודה אי אפשר להתפלל כראוי], זוהר, סדר 
היום ושער הכוונות, והח"ח במשנה ברורה (סי' א ס"ק יב) כותב, 
שמה שאמרו חז"ל "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין", היינו 

לימוד המוסר, שהוא המגן כנגד היצה"ר.

כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו [וכן הוא גם בעניני העוה"ז, כל 
מפני  יתירה  שמירה  הוא  צריך  למלכות,  קרוב  יותר  שהוא  אחד 
אנשים רבים החפצים ברעתו], ואת זה רואים גם בקריעת ים סוף, 
בוזי,  בן  יחזקאל  ראה  שלא  מה  הים  על  שפחה  ראתה  שהרי 
וזה  העם',  'וילונו  ימים  ולאחר שלשת  ואנוהו'.  א-לי  'זה  שנאמר 
נמצא ג' פעמים בפרשת בשלח (טז כד� טז ב� יז ג), והוא פלא! 
אלא אדרבה משום שהשיגו מעלות גדולות ונשגבות, זה לעומת 

זה, גם יצרם גדל והתחזק להכשילם.

פעם אחת ראש ישיבה אחד נכשל בעבירה, והושיבו אותו בבית האסורים. 
וכאשר נשאל ר' משה מרדכי בידרמן זצ"ל מלעלוב, היתכן כדבר הזה, וכי לא 
ידע מה יהיה סופו? והשיב לו, שבשעת הנסיון מאבד את האדם הכל, את 
ראשו ואת דעתו, ואינו עושה חשבונות, רק דבר אחד נשאר אצלו – יראת 

שמים! ואם חטא סימן הוא שלא היה לו יראת שמים...
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אדם שנכשל צריך לקום מנפילתו ולהמשיך הלאה, לא להתעכב על מה 
שאירע. וכן אנו רואים בדור המדבר שהיה דור דעה, שנכשלו בכמה וכמה 
נסיונות, וקמו מזה והמשיכו הלאה, שבע יפול צדיק וקם. ואתם בחורים 
צעירים, אתה יודעים מה מחכה לכם? צריכים להתכונן היטב עם שערי 
אהבה ושערי יראה, ולחשוב ולהתבונן תמיד מה הקב"ה שואל מעמך וכו'.

האדמו"ר מקאצק זצ"ל ראה אדם שמתבונן בבריאת העולם, ואמר לו, 
הרבה  בו....יש  שנופל  למי  ומר  רע  אבל  מאד,  יפה  הוא  העולם  אמנם 
וליפול  להכשל  ולא  לעמוד  להצליח  כדי  מוסר  ללמוד  וצריך  נסיונות, 
רח"ל. מסופר על היסוד ושורש העבודה שלפני פטירתו, הכריז: ברוך ה', 

עברתי את העולם בסדר...

אני מזכיר תמיד את המעשה שסיפר לי ר' יעקב עפשטיין חתנו של ר' 
אהרן קצינלבויגן זצ"ל שרבי יוסף דוב זצ"ל בנו של הגרי"ז מבריסק סיפר 
לו, שפעם אחת ראה את אביו הגרי"ז עם מסילת ישרים חצי יום, ושאל 
את אביו, הלא בבריסק לא אוחזים מלימוד מוסר. השיב לו הגרי"ז אל 
תאמר כך, אלא בבריסק אוחזים שלימוד המוסר מיועד לאנשים חולים, 

והיום אני חולה!

האדם צריך להתבונן מה ישיב להקב"ה, איך יתרץ את המעשים אשר 
הוא עושה, מה הוא גומל להקב"ה על כל הטוב אשר הוא עושה עמדי.

לפני 25 שנים הייתי בבית כנסת 'תורה שבעל פה' [ליד 'זכרון משה'], וראיתי 
שם אחד שהוא לא ראה אותי, ולמד בספר 'מסילת ישרים' מתוך ניגון של 
התעוררות רבתי, וזה חיזק אותי כל כך, שכמה שבועות לא הייתי צריך ללמוד 

מוסר! [באמת למדתי, כי פסק המשנה ברורה שצריך ללמוד כל יום].

הדבר הראשון שהאדם צריך הוא שידע שבאמת חטא, ועל זה אמר ירמיה 
הנביא (ב לה) "הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי", ולאחר שידע שחטא 

יוכל לשוב בתשובה שלימה, ולהזהר יותר שלא יכשל שוב בזה.

אחד מתלמידי הקצות החשן, נכנס היצר הרע בו והכניס בלבו שטוב לו 
לעזוב את הישיבה, ונכנס אל הקצות כדי להודיע לו כי רצונו לעזוב את 
"שמח  קהלת  בסוף  הפסוק  את  לפניו  החשן  הקצות  הקריא  הישיבה. 
יביאך  כל אלה  על  כי  "ודע  וצעק  קולו  הגביה  ואז  וגו',  בילדותך"  בחור 
ורעדה  וחיל  התלמיד  אותו  לב  אל  נכנסו  הדברים  במשפט".  אלקים 

אחזתו, והרגיש שבטלו ממנו כל התאוות, וחזר לתלמודו!

Anyone interested in receiving the        by e-mail or distributing in your town or neighborhood please send to ytillim@gmail.comגליון

מעשה נפלא עם רבי ישראל �לנטר

מקוואנא  פעם  נסע  סלנטר  ישראל  רבי  המוסר  אבי 
מקום  לו  ומצא  לעשן,  רצה  ברכבת  ובדרכו  לווילנא, 
המיועד לאנשים הצריכים לעשן. והנה בא לאותו מקום 
על  ישראל  ר'  על  לגעור  והתחיל  צעיר,  אברך  איזה 
ואינו  שותק,  ישראל  ור'  בעישונו...  לו  מפריע  שהוא 
משיב לו שמקום זה מיועד לאנשים הצריכים לעשן. 
אח"כ ראה האברך שהחלון שם פתוח, ושוב גער בר' 
ישראל מדוע פתחת את החלון?.... כאשר החלון כבר 
היה פתוח, ולא ר' ישראל פתח אותו, ור' ישראל שותק. 
כשהגיעה הרכבת לווילנא, באו כולם לקבל את פני ר' 
ישראל סלנטר, והאברך הזה רואה מה שקורה ומברר 
מי זה הרב הזה? והשיבו לו הלא הוא הצדיק המפורסם 
ר' ישראל סלנטר... ומיד אחזו חיל ורעדה. בצר לו ניגש 
לר' ישראל בבושה וכלימה בבקשת סליחה ומחילה על 
שכך ביזה אותו. אמר לו ר' ישראל אני סולח ומוחל לך, 
ובירר  ישראל אל אותו אברך  ר'  ואין לך לדאוג. פנה 
אצלו לשם מה באת לכאן? אמר לו שיש לו איזה ענין 
של מסחר לסדר. אמר לו ר' ישראל אני יעזור לך בזה 
הענין, ויגע וטרח בעבורו עד שראה שעניניו יסתדרו על 

הצד היותר טוב.

איז  'אמענטש  ואמר  ישראל הסביר את מעשיו,  ר' 
סולח  שאני  מלא  בפה  שאמרתי  ואף  אמענטש', 
ומוחל לו, אבל בכל זאת חששתי שמא בליבי עדיין 
לעשות  השתדלתי  ולכן  עליו,  קפידה  איזה  יש 
שהעשייה  עליו,  קפידה  כל  מליבי  להוציא  מעשים 

לטובת הזולת מביאה לאהבה.

After making your donation, please press 3 to leave a message 
with your dedication details or email us at rtillim30@gmail.com

To have a zechus
 in spreading these 

Divrei Chizuk, please call our 
24 HOUR HOTLINE: 

732-813-1423

לעילוי נשמת מרת שרה �לאטא בת הרה�ח ר' ני��
נלב�ע אי�רו ח� פ�ח תשע�ח
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פורים – אהבת ה'

נדבת הלב של בני ישראל למשכן היתה מתוך אהבה, כמו 
שנאמר (לו ג) "והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר", 
אדם שקם בבוקר בזריזות סימן הוא שעושה את הדבר 
מתוך אהבה, והטענה על הנשיאים [שחסר להם אות י'] 
ולא  שהמתינו  מכך  אבל  לטובה,  שכוונתם  שאף  היתה, 
ובני  אהבה.  במדת  דק  חסרון  איזה  בזה  היה  מיד,  נתנו 
עשו  בבוקר',  'בבוקר  למשכן שהיה  לבם  בנדבת  ישראל 
יותר  שהביאו  ממה  כן  רואים  וכאשר  אהבה,  מתוך  זאת 
ממה שצריך, עד שאמרו להם די! כמו שנאמר (שם פסוק 
ז) 'והמלאכה היתה דים', כי זה הוכחה בכל מקום, שאדם 
שעושה בדיוק מה שנצטוה, הרי שאינו עושה אלא מחמת 
כן  שעושה  מפני  זה  הרי  יותר,  עושה  אם  אבל  יראה. 
שעשו  ההוכחה  וזה  יותר,  הביאו  ישראל  ובני  מאהבה, 
בקיום  כזו  ושלימות  זו  למעלה  שהגיעו  ומשום  מאהבה. 
היא  רבה  כי  העגל,  חטא  על  הקב"ה  להם  מחל  המצוה, 
היא  האדם  ועבודת  אהבה.  מתוך  הנעשית  מצוה  מאד 
וכל  התפילה  וכן  אהבה,  מתוך  ה'  רצון  ולעשות  לקיים 
'כפיה  ולא מתוך  ורצון,  ראוי שיהיו מתוך אהבה  המצוות 

דתית'.

שקיבלו  משום  הוא  הפורים  ליום  שיש  הגדולה  המעלה 
את התורה מאהבה, כמו שאמרו חז"ל (שבת פח.) "הדור 
יום  זה  ומשום  מאהבה.  והיינו  אחשורוש",  בימי  קבלוה 
הפורים יותר גדול ונעלה מיום הכפורים! כי עבודת יוה"כ 
היא מתוך יראה, משא"כ עבודת פורים היא מתוך אהבה. 
כט.), מה  (תענית  "משנכנס אדר מרבים בשמחה"  ולכך 
שלא מצינו כן בשום חג ויום טוב, דאמנם הם ימי שמחה 
וזמני שמחה, אבל לא נאמר בהם 'מרבים', ועוד שכאן מיד 
שנכנס אדר יש להרבות בשמחה, וכל זה משום שבפורים 

קבלו את התורה ב'אהבה', ואהבה מביאה את האדם לידי 
שמחה! וכדי להגיע לדרגה זו לא די ביום הפורים בלבד, 
אלא מתחילת החדש צריך לעבוד על זה. וזהו גם הטעם 
שקוראים את פרשיות המשכן בסמוך לימי הפורים, כדי 
כמו  ומצוותיו,  ה'  אהבת  בפורים  להשיג  עלינו  שישפיעו 

שהיה אצל בני ישראל בנדבת לבם למשכן.

ושמחה הוא דבר פנימי בלב האדם. פעם הייתי בחתונה, 
והיתה שם שמחה גדולה מאד, וברגע של הפסקה ניגש 
דיכאון  נגד  ברכה  ממנו  וביקש  הרוקדים,  מן  אחד  אלי 
(depression)... כי כל מה שרקד ושמח היה זה מן השפה 

ולחוץ ולא שמחה פנימית.

זמן של חשבון  הוא  ולכן   – לימים  סוף השנה  הוא  אלול 
הנפש ותשובה, וגם אדר הוא סוף השנה לחדשים – והוא 
זמן תשובה, אבל באלול התשובה היא מיראה, קצת שלא 
לשמה כי רוצים שנה טובה. אבל אדר הוא זמן של תשובה 
מאהבה, ומקבלים את התורה מאהבה, וזה זמן ראוי מאד 
לעבוד ולהשיג את אהבת ה', ואף שלא כל אחד מסוגל 
לקבל את כל התורה מאהבה, אבל לפחות יקבל על עצמו 
כמה מצוות, שמכאן ואילך יקיים אותה באהבה ובמסירות 

נפש! ובזכות זו יזכה לקיים את כל מצוות ה' באהבה.

אהבת ה' היא מצות עשה של תורה, והיא מצוה תדירית, 
מגיעים  ואיך  בה.  לזכות  מאד  הם  מסוגלים  אלו  וימים 
'מסילת  בתחילת  מה שכתב  היא  התשובה  ה'?  לאהבת 
העבודה  ושורש  החסידות  יסוד  לשונו:  וזה  ישרים', 
חובתו  מה  האדם  אצל  ויתאמת  שיתברר  הוא  התמימה, 
בעולמו וכו', שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' וכו', 
עכ"ל. וכאשר האדם ישיב אל לבו ויבין באמת מה חובתו 
בעולמו וכו', ושלא נברא אלא להתענג על ה', יזכה לעבוד 
וכמה  כמה  לחזור  האדם  [וצריך  האהבה  מתוך  ה'  את 

בראיה  נקנה  אינו  כי  ישרים,  המסילת  דברי  על  פעמים 
אליה  להגיע  צריך  שהאדם  ההשגה  היא  וזו  בעלמא...], 
בפורים, כי פורים וכל חודש אדר הוא ימי אהבת ה', יום 

קבלת התורה מאהבה.

וביום הפורים צריך זהירות גדולה מאד, כי כמו שאפשר 
גם  רח"ל  אפשר  גיסא  לאידך  כך  זה,  ביום  מאד  לעלות 
חללים  ורבים  זה,  קדוש  ביום  תחתית  שאול  עד  ליפול 
גדול  יצרו  מחבירו  הגדול  'כל  בבחינת  זה  והרי  הפילה! 
ממנו', וצריך האדם להתפלל על זה שיזכה שיום הפורים 
יהיה אצלו יום של עליה גדולה, יום של קיימו וקבלו, ולא 

ח"ו וכו'.

*

על  להקב"ה  הודאה  ימי  הם  טובים,  והימים  החגים  כל 
שהצילנו  הזה,  בזמן  ההם  בימים  לנו  שעשו  הניסים 
מהבאים להרוג אותנו ולאבדנו וכו' וכו', והם ימי התבוננות 
על הטובה הגדולה שהקב"ה נתן ונותן לנו בכל עת ובכל 
שעה, וזה מחייב אותנו גם ליתן לו כביכול... האדם צריך 
להקב"ה"?!  נותן  אני  "מה  אלו  בימים  עצמו  את  לשאול 
שמעתי מאבי מורי זצ"ל, שלחפץ חיים היה מקום מוצנע 
בביתו, שהיה מתבודד שם מפעם לפעם, ואומר להקב"ה: 
ומה  ועוד,  ועוד  ישיבה  נתת לי משנה ברורה, חפץ חיים, 

אני נותן לך?!

בכל יום ויום אנו מברכים את הקב"ה בי"ח ברכות השחר, 
וזה משום שאסור לאדם ליהנות מעולם הזה ללא ברכה, 
ומה היא המטרה בכל זה? שיכיר שהקב"ה מטיב עמו בכל 
עת ובכל שעה, וזה מחייב אותו להכיר טובה להקב"ה על 
ויום  גדולה.  אהבה  מתוך  מצוותיו  לקיום  ולבא  זה,  כל 
יותר  ולהתחזק  להוסיף  לזה,  המסוגל  יום  הוא  הפורים 

ויותר.

ובבוקר  (elections) בארה"ב,  פעם אחת בימי הבחירות 
קודם לתפילה, שאל הר"ר נטע צינווירט זצ"ל את א' מן 
ש'בוש'  לו  והשיב  ארה"ב?  נשיא  נעשה  מי  המתפללים 
ניצח. אך תמה בפניו למה זה חשוב לך לדעת זאת, ועוד 
לפני התפילה? השיב לו, כי כאשר אני יברך את הקב"ה 

'שלא עשני גוי' אחשוב גם על בוש נשיא ארה"ב!....

זה שנים רבות שהיה לי חלישות הדעת, ששמעתי ערביים 
גויים, שבכל דיבור ודיבור שהם מדברים הרי הם מזכירים 
שם שמים, והדבר העיק לי מאד, היתכן שאנו לא מזכירים 
התבוננתי,  אח"כ  אבל  כמותם?!  הקב"ה  את  כך  כל 
לא  ולכן  כלום,  מחייבת  שמים  שם  הזכרת  אין  שאצלם 
זה  אצלינו  אבל  תמיד,  בפיהם  שגור  שמים  ששם  פלא 
לנגדי  ה'  שויתי  והמצוות,  התורה  שמירת  הכל,  מחייב 
חובת  של  היסוד  וזהו  בתורה.  גדול  כלל  שהוא  תמיד, 

לעשות  יותר  להתאמץ  האדם  את  מחייב  זה  כי  הודאה, 
ולכן  קשה,  דבר  הוא  וזה  תורה!!  לימוד  עוד  מצוות  עוד 

ממעטים בהזכרת שם שמים...

[כפי שמבואר בברכת  יש טענות  אפילו על המן הרשע, 
'אשר הניא' שאומרים בליל פורים לאחר קריאת המגילה], 
איך היה לו החוצפה לגזור גזירת מות על ישראל, ולא זכר 
שלו  הטוב  הכרת  ואיפה  נולד,  המלך  שאול  שבזכות 
לשאול מלך ישראל, שהיה לפני כמה מאות שנה? כמה 
נשימה  כל  על  להקב"ה  הטוב  הכרת  צריכים  אנחנו 

ונשימה, וכמה זה מחייב אותנו לעשות רצונו ית'.

ששמעתי  מה  אספר  ה',  במצוות  לשמחה  להגיע  וכדי 
'נצח',  מהו  לבאר  חיים  החפץ  בשם  שאמר  זצ"ל  מאבי 
ואחת  בגרגירים,  מלא  היה  כולו  העולם  כל  שאילו 
ל-10,000 שנה, נחסר גרגיר אחד, האם נוכל לחשב כמה 
זמן צריך כדי להמתין עד שיגמרו כל הגרגרים? מליארדי 
מליארדי שנים! אבל בסופו של דבר יש לזה גבול וסוף, 
ירגיש את  ואם אדם  נגמר אף פעם!!  לא  'נצחיות'  אבל 
הנצח שהוא זוכה על ידי כל מצוה ומצוה, בודאי שיעשה 

את המצוות מתוך שמחה עצומה.

ובאגרות חזו"א כתוב, שהעיקר מה שצריך האדם שידע, 
את מי הוא עובד? את בורא כל העולמים!! לעשות לו נחת 

רוח! וזהו עבודתינו בימים אלו.

האדם צריך לחפש מה יועיל לו להנצל מהקרירות שהיצר 
ושורש  יסוד  ספר  כגון  מוסר  לימוד  אותנו,  מקרר  הרע 
חמימות  בלבו  ליטע  לאדם  להועיל  מאד  יכול  העבודה, 
וכמו  התחדשות,  של  ענין  להועיל  יכול  וגם  ה'.  לעבודת 
שרבי יוסף גוטפרב היה מידי פעם קונה סידור חדש....כדי 
להתפלל ביתר התלהבות. [רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל 
היה אומר בשם החרדים, שאם רוצים לבדוק אדם אם יש 

לו יראת שמים, יבדוק איך הוא מתפלל...].

שבת קודש

בני  עדת  כל  את  משה  "ויקהל  א-ב):  לה,  (שמות  כתוב 
ישראל, ויאמר אלהם, אלה הדברים אשר צוה ה' לעשת 
יהיה  השביעי  וביום  מלאכה,  תעשה  ימים  ששת  אתם. 

לכם קדש".

בשבת,  מלאכה  עושים  שלא  בזה  די  שלא  לדעת,  צריך 
וזהו  'קודש'!  היא  שהשבת  ולהרגיש,  לדעת  צריך  אלא 
זו.  הרגשה  להשיג  כדי  לעבוד  וצריך  השבת,  ענין  עיקר 
אף  שבת,  דוחה  אינו  והמקדש  המשכן  בנין  אפילו 
אבל  השכינה,  להשראת  מקום  הם  והמקדש  שהמשכן 
ושאר  ואם  אב  כיבוד  מצות  וגם  מהם!  גבוהה  השבת 

בפר'  רש"י  שכתב  כמו  השבת  את  דוחים  אין  מצוות, 
קדושים (ויקרא יט ג): סמך שמירת שבת למורא אב, לומר 
אף על פי שהזהרתיך על מורא אב, אם יאמר לך חלל את 

השבת אל תשמע לו, וכן בשאר כל המצות, עכ"ל.

השבת  שמירת  על  מאד  להקפיד  צריכים  תחילה  אבל 
שלא נכשל באיסורי שבת החמורים [הבא על אשת איש 
- ענשו במיתת חנק, ואילו המחלל שבת - ענשו במיתת 
פעם  מאות  חמש  מרובה  טובה  ומדה  החמורה!  סקילה 
לזוכים לשמור את השבת], וזה על ידי לימוד הלכות שבת, 
כי מי שאינו לומד הלכות שבת כמעט ודאי שיעבור אל 
איסורי שבת, כי הרבה הלכות יש, ואם לא ילמד לא ידע 
זמן  לקבוע  צריך  ולכך  וכו',  זה  על  שאלה  שיש  אפילו 
ללמוד הלכות שבת. ובפרט בחורים שעוד מעט יבנו את 
להם  יש  הבית  שבני  מאד  שמצוי  אברכים,  וכן  ביתם, 
שאלות בהלכות שבת, והם צריכים לדעת מה להשיב. אבי 
לומד  היה  אחת  בסעודה  ושבת,  שבת  בכל  זצ"ל  מורי 
הלכות שבת, ובסעודה שניה היה לומד הלכות לשון הרע.

 (game) לפני שנים רבות היה לי שאלה על איזהו משחק
אם מותר לשחק בו בשבת או לא, שהרי יש בנין וסתירה 
בכלים. ושאלתי את הגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל, 
ואמר לי איך אדע אם זה מותר או לא, והלא איני יודע מהו 
שלך  הילדים  את  לביתי  תשלח  וביקש  בזה.  המשחק 
באמצע השבוע, וישחקו לפני, ואז אדע אם זה מותר או 
אסור... שיש בהלכות שבת פרטים רבים, וכדי לעמוד על 
שלי,  הבת  עם  היה  וכן  היטב.  לראות  צריך  אני  הדבר 
ארוכות  שערות  עם  לילך  ירושלים  בנות  של  שדרכן 
אחת  ופעם  לצניעות,   (braid) צמה  מהם  שעושים 
כשקמה בבוקר של שבת, ראתה שאין זה מסודר, ושאלה 
אותי אם מותר לסדר בשבת, אמרתי לה איני יודע (עיין 
בשו"ע הלכות שבת סימן שג סכ"ו), צריכים לשאול רב... 
והלכה לרב לשאול כאשר שערותיה אינם מסודרות כלל, 
משום חשש חילול שבת! יש הרבה שאלות בשבת, ואם 

האדם לא ילמד הלכות שבת, לא ידע כלל שיש שאלות.

בשביל זה הקהיל משה רבינו את כל קהל עדת ישראל, 
כולם ללא יוצא מן הכלל באו ונקבצו כדי לשמוע וללמוד 
שלא  אדם  רבים.  ופרטותיהן  שכללותיהן  שבת,  הלכות 
ילמד הלכות שבת, יכול שילך בשבת ל'טיש' של אדמו"ר 
יש  ב"ה  היום  החמורים!  שבת  באיסורי  ולהכשל  גדול, 
הרבה ספרים על הלכות שבת, שנכתבו במיוחד בשפה 

ברורה ונעימה, לבאר כל דבר קטן כגדול.

*

כתוב (שם פסוק ג): "לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום 
השבת" – נראה לומר ע"פ מוסר, שכתוב בסה"ק שבערב 

וזהו  כעס,  על  מיוחד  הרע  יצר  יש  עצמו,  ובשבת  שבת 
ביום   – אש  תבערו  לא  מיוחד,  בציווי  הכתוב  שהזהיר 
יתירה בשבת,  כי צריך שמירה  זה כעס.  'אש'  כי  השבת, 
שלא יבא לידי כעס. והטעם שבשבת יש יצר הרע גדול 
יום  הוא  ששבת  מפני  הוא  השבוע,  ימות  משאר  יותר 

קדוש, ובבחינת כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו. 

[וזהו הטעם שלבחורים ולצעירים יש יצר הרע יותר גדול, 
מפני שהם בבחינת 'כל הגדול מחבירו', כי הם העתיד של 
הדעת  מנקיי  זצ"ל  צינווירט  נטע  הר"ר  ישראל.  עם 
שבירושלים, היה מחזיק אצלו בבית, במקום מיוחד ושמור, 
כל דבר שמצא שכתוב בגמ' ובשו"ע 'יהא מונח עד שיבא 
אליהו', ושאלו אחד למה אתה כל כך מחזיק ושומר על 
זה? והשיב לו, שאם לא אעשה כן, ירא אני שמא ארד עוד 
פעם לזה העולם, ואינני יודע אם אצליח לעבור שוב את 

ימי הבחרות!].

'תנה בני לבך לי'

התורה האריכה מאד בחמשה פרשיות (תרומה – פקודי) 
כי  למה?  כך  וכל  והקמתו,  המשכן  עשיית  ופרטי  בכללי 
המשכן הוא מקום להשראת השכינה ובית להשי"ת, ועיקר 
וכמה  כמה  ה'לב',  ידי  על  נעשה  המשכן  בבנין  העבודה 
שלמה  לב,  הנדבת  ענין  את  התורה  הדגישה  פסוקים 
המלך אמר (משלי כג כו) "תנה בני לבך לי", ודבר זה צריך 

עבודה גדולה, כי זה נעשה על ידי הלב והרצון הזך.

פומרנץ,  הרב  השמים'  'שער  מישיבת  תלמיד  לי  היה 
שהוציא לאור ספר 'עם שרידי חרב', והיה גר בבני ברק 
והתעסק עם ספרים, פעם אחת עשה עיסקה עם איזה 
לשנה  אחת  בבת  שהרויח  והרגיש  ספר,  של  מהדורה 
'חכמי  ישיבת  ידי  על  עבר  תקופה  באותה  שלימה. 
לובלין' של הגר"ש וואזנר זצ"ל ושמע את קול התורה 
שבקע מבית המדרש, והדבר נגע לליבו על שאינו זוכה 
לישב באהלה של תורה, ובכה ואמר להקב"ה למה אין 
אתה נותן לי שאשב ואלמד תורה? באותו רגע קיבל על 
אסגר  לכך  הזאת,  לשנה  הרוויח  שכבר  שמכיון  עצמו, 
את עסקי עם הספרים לשנה אחת, והלך לבית המדרש 
ללמוד תורה, אומר ועושה, וזכה להוציא לאור עולם ד' 
חלקים של אסיפת זקנים עמ"ס נדה. והכל בא לו מכח 

הרגשת הלב של הרצון ללמוד תורה.

*

"ויאמר משה אל בני ישראל, ראו  כתוב (שם פסוק ל) 
קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה". ועם 
(פסוק  דן"  למטה  אחיסמך  בן  "אהליאב  היה  בצלאל 

שבצלאל  רש"י,  ופירש  לד). 
שבט   – השבטים  מגדולי  היה 
היה  אהליאב  ולעומתו  יהודה, 
משבט דן, הירודים שבשבטים 
מזה  למדנו  השפחות.  מבני 
והעני  העשיר  הקב"ה  שאצל 
הבדל  שום  ואין  ממש,  שוים 
יש  האדם,  אצל  גם  ביניהם. 
פעמים שעובדים את ה' מתוך 
ועושר, בבחינת  הרגשת אושר 
בעיקר  וזהו  יהודה,  שבט 
כראוי.  שמתפללים  התפילה, 
קודם  הקרבנות  אמירת  אבל 
'עלינו  ואמירת  התפילה, 
אצל  התפילה,  לשבח' שבסוף 
דן  שבט  בבחינת  הם  רבים 
שמזלזלין  עניות,  על  המורה 
כלל  מקפידים  ואינם  בהם 
מבית  שיוצאים  או  לאומרם, 
'עלינו  אמירת  קודם  הכנסת 
שאצל  לדעת  וצריך  לשבח'. 
ואדרבה  שוה,  הכל  הקב"ה 
זהירות  צריכים  קטנים  דברים 
חז"ל  שאמרו  וכמו  יתירה! 
המצוות  מאד  לשמור  שצריך 
זה  על  כי  בעקביו,  דש  שאדם 

היצר הרע נטפל ביותר.
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דברי חיזוק והתעוררות

פורים – אהבת ה'

נדבת הלב של בני ישראל למשכן היתה מתוך אהבה, כמו 
שנאמר (לו ג) "והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר", 
אדם שקם בבוקר בזריזות סימן הוא שעושה את הדבר 
מתוך אהבה, והטענה על הנשיאים [שחסר להם אות י'] 
ולא  שהמתינו  מכך  אבל  לטובה,  שכוונתם  שאף  היתה, 
ובני  אהבה.  במדת  דק  חסרון  איזה  בזה  היה  מיד,  נתנו 
עשו  בבוקר',  'בבוקר  למשכן שהיה  לבם  בנדבת  ישראל 
יותר  שהביאו  ממה  כן  רואים  וכאשר  אהבה,  מתוך  זאת 
ממה שצריך, עד שאמרו להם די! כמו שנאמר (שם פסוק 
ז) 'והמלאכה היתה דים', כי זה הוכחה בכל מקום, שאדם 
שעושה בדיוק מה שנצטוה, הרי שאינו עושה אלא מחמת 
כן  שעושה  מפני  זה  הרי  יותר,  עושה  אם  אבל  יראה. 
שעשו  ההוכחה  וזה  יותר,  הביאו  ישראל  ובני  מאהבה, 
בקיום  כזו  ושלימות  זו  למעלה  שהגיעו  ומשום  מאהבה. 
היא  רבה  כי  העגל,  חטא  על  הקב"ה  להם  מחל  המצוה, 
היא  האדם  ועבודת  אהבה.  מתוך  הנעשית  מצוה  מאד 
וכל  התפילה  וכן  אהבה,  מתוך  ה'  רצון  ולעשות  לקיים 
'כפיה  ולא מתוך  ורצון,  ראוי שיהיו מתוך אהבה  המצוות 

דתית'.

שקיבלו  משום  הוא  הפורים  ליום  שיש  הגדולה  המעלה 
את התורה מאהבה, כמו שאמרו חז"ל (שבת פח.) "הדור 
יום  זה  ומשום  מאהבה.  והיינו  אחשורוש",  בימי  קבלוה 
הפורים יותר גדול ונעלה מיום הכפורים! כי עבודת יוה"כ 
היא מתוך יראה, משא"כ עבודת פורים היא מתוך אהבה. 
כט.), מה  (תענית  "משנכנס אדר מרבים בשמחה"  ולכך 
שלא מצינו כן בשום חג ויום טוב, דאמנם הם ימי שמחה 
וזמני שמחה, אבל לא נאמר בהם 'מרבים', ועוד שכאן מיד 
שנכנס אדר יש להרבות בשמחה, וכל זה משום שבפורים 

קבלו את התורה ב'אהבה', ואהבה מביאה את האדם לידי 
שמחה! וכדי להגיע לדרגה זו לא די ביום הפורים בלבד, 
אלא מתחילת החדש צריך לעבוד על זה. וזהו גם הטעם 
שקוראים את פרשיות המשכן בסמוך לימי הפורים, כדי 
כמו  ומצוותיו,  ה'  אהבת  בפורים  להשיג  עלינו  שישפיעו 

שהיה אצל בני ישראל בנדבת לבם למשכן.

ושמחה הוא דבר פנימי בלב האדם. פעם הייתי בחתונה, 
והיתה שם שמחה גדולה מאד, וברגע של הפסקה ניגש 
דיכאון  נגד  ברכה  ממנו  וביקש  הרוקדים,  מן  אחד  אלי 
(depression)... כי כל מה שרקד ושמח היה זה מן השפה 

ולחוץ ולא שמחה פנימית.

זמן של חשבון  הוא  ולכן   – לימים  סוף השנה  הוא  אלול 
הנפש ותשובה, וגם אדר הוא סוף השנה לחדשים – והוא 
זמן תשובה, אבל באלול התשובה היא מיראה, קצת שלא 
לשמה כי רוצים שנה טובה. אבל אדר הוא זמן של תשובה 
מאהבה, ומקבלים את התורה מאהבה, וזה זמן ראוי מאד 
לעבוד ולהשיג את אהבת ה', ואף שלא כל אחד מסוגל 
לקבל את כל התורה מאהבה, אבל לפחות יקבל על עצמו 
כמה מצוות, שמכאן ואילך יקיים אותה באהבה ובמסירות 

נפש! ובזכות זו יזכה לקיים את כל מצוות ה' באהבה.

אהבת ה' היא מצות עשה של תורה, והיא מצוה תדירית, 
מגיעים  ואיך  בה.  לזכות  מאד  הם  מסוגלים  אלו  וימים 
'מסילת  בתחילת  מה שכתב  היא  התשובה  ה'?  לאהבת 
העבודה  ושורש  החסידות  יסוד  לשונו:  וזה  ישרים', 
חובתו  מה  האדם  אצל  ויתאמת  שיתברר  הוא  התמימה, 
בעולמו וכו', שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' וכו', 
עכ"ל. וכאשר האדם ישיב אל לבו ויבין באמת מה חובתו 
בעולמו וכו', ושלא נברא אלא להתענג על ה', יזכה לעבוד 
וכמה  כמה  לחזור  האדם  [וצריך  האהבה  מתוך  ה'  את 

בראיה  נקנה  אינו  כי  ישרים,  המסילת  דברי  על  פעמים 
אליה  להגיע  צריך  שהאדם  ההשגה  היא  וזו  בעלמא...], 
בפורים, כי פורים וכל חודש אדר הוא ימי אהבת ה', יום 

קבלת התורה מאהבה.

וביום הפורים צריך זהירות גדולה מאד, כי כמו שאפשר 
גם  רח"ל  אפשר  גיסא  לאידך  כך  זה,  ביום  מאד  לעלות 
חללים  ורבים  זה,  קדוש  ביום  תחתית  שאול  עד  ליפול 
גדול  יצרו  מחבירו  הגדול  'כל  בבחינת  זה  והרי  הפילה! 
ממנו', וצריך האדם להתפלל על זה שיזכה שיום הפורים 
יהיה אצלו יום של עליה גדולה, יום של קיימו וקבלו, ולא 

ח"ו וכו'.

*

על  להקב"ה  הודאה  ימי  הם  טובים,  והימים  החגים  כל 
שהצילנו  הזה,  בזמן  ההם  בימים  לנו  שעשו  הניסים 
מהבאים להרוג אותנו ולאבדנו וכו' וכו', והם ימי התבוננות 
על הטובה הגדולה שהקב"ה נתן ונותן לנו בכל עת ובכל 
שעה, וזה מחייב אותנו גם ליתן לו כביכול... האדם צריך 
להקב"ה"?!  נותן  אני  "מה  אלו  בימים  עצמו  את  לשאול 
שמעתי מאבי מורי זצ"ל, שלחפץ חיים היה מקום מוצנע 
בביתו, שהיה מתבודד שם מפעם לפעם, ואומר להקב"ה: 
ומה  ועוד,  ועוד  ישיבה  נתת לי משנה ברורה, חפץ חיים, 

אני נותן לך?!

בכל יום ויום אנו מברכים את הקב"ה בי"ח ברכות השחר, 
וזה משום שאסור לאדם ליהנות מעולם הזה ללא ברכה, 
ומה היא המטרה בכל זה? שיכיר שהקב"ה מטיב עמו בכל 
עת ובכל שעה, וזה מחייב אותו להכיר טובה להקב"ה על 
ויום  גדולה.  אהבה  מתוך  מצוותיו  לקיום  ולבא  זה,  כל 
יותר  ולהתחזק  להוסיף  לזה,  המסוגל  יום  הוא  הפורים 

ויותר.

ובבוקר  (elections) בארה"ב,  פעם אחת בימי הבחירות 
קודם לתפילה, שאל הר"ר נטע צינווירט זצ"ל את א' מן 
ש'בוש'  לו  והשיב  ארה"ב?  נשיא  נעשה  מי  המתפללים 
ניצח. אך תמה בפניו למה זה חשוב לך לדעת זאת, ועוד 
לפני התפילה? השיב לו, כי כאשר אני יברך את הקב"ה 

'שלא עשני גוי' אחשוב גם על בוש נשיא ארה"ב!....

זה שנים רבות שהיה לי חלישות הדעת, ששמעתי ערביים 
גויים, שבכל דיבור ודיבור שהם מדברים הרי הם מזכירים 
שם שמים, והדבר העיק לי מאד, היתכן שאנו לא מזכירים 
התבוננתי,  אח"כ  אבל  כמותם?!  הקב"ה  את  כך  כל 
לא  ולכן  כלום,  מחייבת  שמים  שם  הזכרת  אין  שאצלם 
זה  אצלינו  אבל  תמיד,  בפיהם  שגור  שמים  ששם  פלא 
לנגדי  ה'  שויתי  והמצוות,  התורה  שמירת  הכל,  מחייב 
חובת  של  היסוד  וזהו  בתורה.  גדול  כלל  שהוא  תמיד, 

לעשות  יותר  להתאמץ  האדם  את  מחייב  זה  כי  הודאה, 
ולכן  קשה,  דבר  הוא  וזה  תורה!!  לימוד  עוד  מצוות  עוד 

ממעטים בהזכרת שם שמים...

[כפי שמבואר בברכת  יש טענות  אפילו על המן הרשע, 
'אשר הניא' שאומרים בליל פורים לאחר קריאת המגילה], 
איך היה לו החוצפה לגזור גזירת מות על ישראל, ולא זכר 
שלו  הטוב  הכרת  ואיפה  נולד,  המלך  שאול  שבזכות 
לשאול מלך ישראל, שהיה לפני כמה מאות שנה? כמה 
נשימה  כל  על  להקב"ה  הטוב  הכרת  צריכים  אנחנו 

ונשימה, וכמה זה מחייב אותנו לעשות רצונו ית'.

ששמעתי  מה  אספר  ה',  במצוות  לשמחה  להגיע  וכדי 
'נצח',  מהו  לבאר  חיים  החפץ  בשם  שאמר  זצ"ל  מאבי 
ואחת  בגרגירים,  מלא  היה  כולו  העולם  כל  שאילו 
ל-10,000 שנה, נחסר גרגיר אחד, האם נוכל לחשב כמה 
זמן צריך כדי להמתין עד שיגמרו כל הגרגרים? מליארדי 
מליארדי שנים! אבל בסופו של דבר יש לזה גבול וסוף, 
ירגיש את  ואם אדם  נגמר אף פעם!!  לא  'נצחיות'  אבל 
הנצח שהוא זוכה על ידי כל מצוה ומצוה, בודאי שיעשה 

את המצוות מתוך שמחה עצומה.

ובאגרות חזו"א כתוב, שהעיקר מה שצריך האדם שידע, 
את מי הוא עובד? את בורא כל העולמים!! לעשות לו נחת 

רוח! וזהו עבודתינו בימים אלו.

האדם צריך לחפש מה יועיל לו להנצל מהקרירות שהיצר 
ושורש  יסוד  ספר  כגון  מוסר  לימוד  אותנו,  מקרר  הרע 
חמימות  בלבו  ליטע  לאדם  להועיל  מאד  יכול  העבודה, 
וכמו  התחדשות,  של  ענין  להועיל  יכול  וגם  ה'.  לעבודת 
שרבי יוסף גוטפרב היה מידי פעם קונה סידור חדש....כדי 
להתפלל ביתר התלהבות. [רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל 
היה אומר בשם החרדים, שאם רוצים לבדוק אדם אם יש 

לו יראת שמים, יבדוק איך הוא מתפלל...].

שבת קודש

בני  עדת  כל  את  משה  "ויקהל  א-ב):  לה,  (שמות  כתוב 
ישראל, ויאמר אלהם, אלה הדברים אשר צוה ה' לעשת 
יהיה  השביעי  וביום  מלאכה,  תעשה  ימים  ששת  אתם. 

לכם קדש".

בשבת,  מלאכה  עושים  שלא  בזה  די  שלא  לדעת,  צריך 
וזהו  'קודש'!  היא  שהשבת  ולהרגיש,  לדעת  צריך  אלא 
זו.  הרגשה  להשיג  כדי  לעבוד  וצריך  השבת,  ענין  עיקר 
אף  שבת,  דוחה  אינו  והמקדש  המשכן  בנין  אפילו 
אבל  השכינה,  להשראת  מקום  הם  והמקדש  שהמשכן 
ושאר  ואם  אב  כיבוד  מצות  וגם  מהם!  גבוהה  השבת 

בפר'  רש"י  שכתב  כמו  השבת  את  דוחים  אין  מצוות, 
קדושים (ויקרא יט ג): סמך שמירת שבת למורא אב, לומר 
אף על פי שהזהרתיך על מורא אב, אם יאמר לך חלל את 

השבת אל תשמע לו, וכן בשאר כל המצות, עכ"ל.

השבת  שמירת  על  מאד  להקפיד  צריכים  תחילה  אבל 
שלא נכשל באיסורי שבת החמורים [הבא על אשת איש 
- ענשו במיתת חנק, ואילו המחלל שבת - ענשו במיתת 
פעם  מאות  חמש  מרובה  טובה  ומדה  החמורה!  סקילה 
לזוכים לשמור את השבת], וזה על ידי לימוד הלכות שבת, 
כי מי שאינו לומד הלכות שבת כמעט ודאי שיעבור אל 
איסורי שבת, כי הרבה הלכות יש, ואם לא ילמד לא ידע 
זמן  לקבוע  צריך  ולכך  וכו',  זה  על  שאלה  שיש  אפילו 
ללמוד הלכות שבת. ובפרט בחורים שעוד מעט יבנו את 
להם  יש  הבית  שבני  מאד  שמצוי  אברכים,  וכן  ביתם, 
שאלות בהלכות שבת, והם צריכים לדעת מה להשיב. אבי 
לומד  היה  אחת  בסעודה  ושבת,  שבת  בכל  זצ"ל  מורי 
הלכות שבת, ובסעודה שניה היה לומד הלכות לשון הרע.

 (game) לפני שנים רבות היה לי שאלה על איזהו משחק
אם מותר לשחק בו בשבת או לא, שהרי יש בנין וסתירה 
בכלים. ושאלתי את הגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל, 
ואמר לי איך אדע אם זה מותר או לא, והלא איני יודע מהו 
שלך  הילדים  את  לביתי  תשלח  וביקש  בזה.  המשחק 
באמצע השבוע, וישחקו לפני, ואז אדע אם זה מותר או 
אסור... שיש בהלכות שבת פרטים רבים, וכדי לעמוד על 
שלי,  הבת  עם  היה  וכן  היטב.  לראות  צריך  אני  הדבר 
ארוכות  שערות  עם  לילך  ירושלים  בנות  של  שדרכן 
אחת  ופעם  לצניעות,   (braid) צמה  מהם  שעושים 
כשקמה בבוקר של שבת, ראתה שאין זה מסודר, ושאלה 
אותי אם מותר לסדר בשבת, אמרתי לה איני יודע (עיין 
בשו"ע הלכות שבת סימן שג סכ"ו), צריכים לשאול רב... 
והלכה לרב לשאול כאשר שערותיה אינם מסודרות כלל, 
משום חשש חילול שבת! יש הרבה שאלות בשבת, ואם 

האדם לא ילמד הלכות שבת, לא ידע כלל שיש שאלות.

בשביל זה הקהיל משה רבינו את כל קהל עדת ישראל, 
כולם ללא יוצא מן הכלל באו ונקבצו כדי לשמוע וללמוד 
שלא  אדם  רבים.  ופרטותיהן  שכללותיהן  שבת,  הלכות 
ילמד הלכות שבת, יכול שילך בשבת ל'טיש' של אדמו"ר 
יש  ב"ה  היום  החמורים!  שבת  באיסורי  ולהכשל  גדול, 
הרבה ספרים על הלכות שבת, שנכתבו במיוחד בשפה 

ברורה ונעימה, לבאר כל דבר קטן כגדול.

*

כתוב (שם פסוק ג): "לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום 
השבת" – נראה לומר ע"פ מוסר, שכתוב בסה"ק שבערב 

וזהו  כעס,  על  מיוחד  הרע  יצר  יש  עצמו,  ובשבת  שבת 
ביום   – אש  תבערו  לא  מיוחד,  בציווי  הכתוב  שהזהיר 
יתירה בשבת,  כי צריך שמירה  זה כעס.  'אש'  כי  השבת, 
שלא יבא לידי כעס. והטעם שבשבת יש יצר הרע גדול 
יום  הוא  ששבת  מפני  הוא  השבוע,  ימות  משאר  יותר 

קדוש, ובבחינת כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו. 

[וזהו הטעם שלבחורים ולצעירים יש יצר הרע יותר גדול, 
מפני שהם בבחינת 'כל הגדול מחבירו', כי הם העתיד של 
הדעת  מנקיי  זצ"ל  צינווירט  נטע  הר"ר  ישראל.  עם 
שבירושלים, היה מחזיק אצלו בבית, במקום מיוחד ושמור, 
כל דבר שמצא שכתוב בגמ' ובשו"ע 'יהא מונח עד שיבא 
אליהו', ושאלו אחד למה אתה כל כך מחזיק ושומר על 
זה? והשיב לו, שאם לא אעשה כן, ירא אני שמא ארד עוד 
פעם לזה העולם, ואינני יודע אם אצליח לעבור שוב את 

ימי הבחרות!].

'תנה בני לבך לי'

התורה האריכה מאד בחמשה פרשיות (תרומה – פקודי) 
כי  למה?  כך  וכל  והקמתו,  המשכן  עשיית  ופרטי  בכללי 
המשכן הוא מקום להשראת השכינה ובית להשי"ת, ועיקר 
וכמה  כמה  ה'לב',  ידי  על  נעשה  המשכן  בבנין  העבודה 
שלמה  לב,  הנדבת  ענין  את  התורה  הדגישה  פסוקים 
המלך אמר (משלי כג כו) "תנה בני לבך לי", ודבר זה צריך 

עבודה גדולה, כי זה נעשה על ידי הלב והרצון הזך.

פומרנץ,  הרב  השמים'  'שער  מישיבת  תלמיד  לי  היה 
שהוציא לאור ספר 'עם שרידי חרב', והיה גר בבני ברק 
והתעסק עם ספרים, פעם אחת עשה עיסקה עם איזה 
לשנה  אחת  בבת  שהרויח  והרגיש  ספר,  של  מהדורה 
'חכמי  ישיבת  ידי  על  עבר  תקופה  באותה  שלימה. 
לובלין' של הגר"ש וואזנר זצ"ל ושמע את קול התורה 
שבקע מבית המדרש, והדבר נגע לליבו על שאינו זוכה 
לישב באהלה של תורה, ובכה ואמר להקב"ה למה אין 
אתה נותן לי שאשב ואלמד תורה? באותו רגע קיבל על 
אסגר  לכך  הזאת,  לשנה  הרוויח  שכבר  שמכיון  עצמו, 
את עסקי עם הספרים לשנה אחת, והלך לבית המדרש 
ללמוד תורה, אומר ועושה, וזכה להוציא לאור עולם ד' 
חלקים של אסיפת זקנים עמ"ס נדה. והכל בא לו מכח 

הרגשת הלב של הרצון ללמוד תורה.

*

"ויאמר משה אל בני ישראל, ראו  כתוב (שם פסוק ל) 
קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה". ועם 
(פסוק  דן"  למטה  אחיסמך  בן  "אהליאב  היה  בצלאל 

שבצלאל  רש"י,  ופירש  לד). 
שבט   – השבטים  מגדולי  היה 
היה  אהליאב  ולעומתו  יהודה, 
משבט דן, הירודים שבשבטים 
מזה  למדנו  השפחות.  מבני 
והעני  העשיר  הקב"ה  שאצל 
הבדל  שום  ואין  ממש,  שוים 
יש  האדם,  אצל  גם  ביניהם. 
פעמים שעובדים את ה' מתוך 
ועושר, בבחינת  הרגשת אושר 
בעיקר  וזהו  יהודה,  שבט 
כראוי.  שמתפללים  התפילה, 
קודם  הקרבנות  אמירת  אבל 
'עלינו  ואמירת  התפילה, 
אצל  התפילה,  לשבח' שבסוף 
דן  שבט  בבחינת  הם  רבים 
שמזלזלין  עניות,  על  המורה 
כלל  מקפידים  ואינם  בהם 
מבית  שיוצאים  או  לאומרם, 
'עלינו  אמירת  קודם  הכנסת 
שאצל  לדעת  וצריך  לשבח'. 
ואדרבה  שוה,  הכל  הקב"ה 
זהירות  צריכים  קטנים  דברים 
חז"ל  שאמרו  וכמו  יתירה! 
המצוות  מאד  לשמור  שצריך 
זה  על  כי  בעקביו,  דש  שאדם 

היצר הרע נטפל ביותר.
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דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
לפני בחורי חמד

פורים – אהבת ה'

נדבת הלב של בני ישראל למשכן היתה מתוך אהבה, כמו 
שנאמר (לו ג) "והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר", 
אדם שקם בבוקר בזריזות סימן הוא שעושה את הדבר 
מתוך אהבה, והטענה על הנשיאים [שחסר להם אות י'] 
ולא  שהמתינו  מכך  אבל  לטובה,  שכוונתם  שאף  היתה, 
ובני  אהבה.  במדת  דק  חסרון  איזה  בזה  היה  מיד,  נתנו 
עשו  בבוקר',  'בבוקר  למשכן שהיה  לבם  בנדבת  ישראל 
יותר  שהביאו  ממה  כן  רואים  וכאשר  אהבה,  מתוך  זאת 
ממה שצריך, עד שאמרו להם די! כמו שנאמר (שם פסוק 
ז) 'והמלאכה היתה דים', כי זה הוכחה בכל מקום, שאדם 
שעושה בדיוק מה שנצטוה, הרי שאינו עושה אלא מחמת 
כן  שעושה  מפני  זה  הרי  יותר,  עושה  אם  אבל  יראה. 
שעשו  ההוכחה  וזה  יותר,  הביאו  ישראל  ובני  מאהבה, 
בקיום  כזו  ושלימות  זו  למעלה  שהגיעו  ומשום  מאהבה. 
היא  רבה  כי  העגל,  חטא  על  הקב"ה  להם  מחל  המצוה, 
היא  האדם  ועבודת  אהבה.  מתוך  הנעשית  מצוה  מאד 
וכל  התפילה  וכן  אהבה,  מתוך  ה'  רצון  ולעשות  לקיים 
'כפיה  ולא מתוך  ורצון,  ראוי שיהיו מתוך אהבה  המצוות 

דתית'.

שקיבלו  משום  הוא  הפורים  ליום  שיש  הגדולה  המעלה 
את התורה מאהבה, כמו שאמרו חז"ל (שבת פח.) "הדור 
יום  זה  ומשום  מאהבה.  והיינו  אחשורוש",  בימי  קבלוה 
הפורים יותר גדול ונעלה מיום הכפורים! כי עבודת יוה"כ 
היא מתוך יראה, משא"כ עבודת פורים היא מתוך אהבה. 
כט.), מה  (תענית  "משנכנס אדר מרבים בשמחה"  ולכך 
שלא מצינו כן בשום חג ויום טוב, דאמנם הם ימי שמחה 
וזמני שמחה, אבל לא נאמר בהם 'מרבים', ועוד שכאן מיד 
שנכנס אדר יש להרבות בשמחה, וכל זה משום שבפורים 

קבלו את התורה ב'אהבה', ואהבה מביאה את האדם לידי 
שמחה! וכדי להגיע לדרגה זו לא די ביום הפורים בלבד, 
אלא מתחילת החדש צריך לעבוד על זה. וזהו גם הטעם 
שקוראים את פרשיות המשכן בסמוך לימי הפורים, כדי 
כמו  ומצוותיו,  ה'  אהבת  בפורים  להשיג  עלינו  שישפיעו 

שהיה אצל בני ישראל בנדבת לבם למשכן.

ושמחה הוא דבר פנימי בלב האדם. פעם הייתי בחתונה, 
והיתה שם שמחה גדולה מאד, וברגע של הפסקה ניגש 
דיכאון  נגד  ברכה  ממנו  וביקש  הרוקדים,  מן  אחד  אלי 
(depression)... כי כל מה שרקד ושמח היה זה מן השפה 

ולחוץ ולא שמחה פנימית.

זמן של חשבון  הוא  ולכן   – לימים  סוף השנה  הוא  אלול 
הנפש ותשובה, וגם אדר הוא סוף השנה לחדשים – והוא 
זמן תשובה, אבל באלול התשובה היא מיראה, קצת שלא 
לשמה כי רוצים שנה טובה. אבל אדר הוא זמן של תשובה 
מאהבה, ומקבלים את התורה מאהבה, וזה זמן ראוי מאד 
לעבוד ולהשיג את אהבת ה', ואף שלא כל אחד מסוגל 
לקבל את כל התורה מאהבה, אבל לפחות יקבל על עצמו 
כמה מצוות, שמכאן ואילך יקיים אותה באהבה ובמסירות 

נפש! ובזכות זו יזכה לקיים את כל מצוות ה' באהבה.

אהבת ה' היא מצות עשה של תורה, והיא מצוה תדירית, 
מגיעים  ואיך  בה.  לזכות  מאד  הם  מסוגלים  אלו  וימים 
'מסילת  בתחילת  מה שכתב  היא  התשובה  ה'?  לאהבת 
העבודה  ושורש  החסידות  יסוד  לשונו:  וזה  ישרים', 
חובתו  מה  האדם  אצל  ויתאמת  שיתברר  הוא  התמימה, 
בעולמו וכו', שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' וכו', 
עכ"ל. וכאשר האדם ישיב אל לבו ויבין באמת מה חובתו 
בעולמו וכו', ושלא נברא אלא להתענג על ה', יזכה לעבוד 
וכמה  כמה  לחזור  האדם  [וצריך  האהבה  מתוך  ה'  את 

בראיה  נקנה  אינו  כי  ישרים,  המסילת  דברי  על  פעמים 
אליה  להגיע  צריך  שהאדם  ההשגה  היא  וזו  בעלמא...], 
בפורים, כי פורים וכל חודש אדר הוא ימי אהבת ה', יום 

קבלת התורה מאהבה.

וביום הפורים צריך זהירות גדולה מאד, כי כמו שאפשר 
גם  רח"ל  אפשר  גיסא  לאידך  כך  זה,  ביום  מאד  לעלות 
חללים  ורבים  זה,  קדוש  ביום  תחתית  שאול  עד  ליפול 
גדול  יצרו  מחבירו  הגדול  'כל  בבחינת  זה  והרי  הפילה! 
ממנו', וצריך האדם להתפלל על זה שיזכה שיום הפורים 
יהיה אצלו יום של עליה גדולה, יום של קיימו וקבלו, ולא 

ח"ו וכו'.

*

על  להקב"ה  הודאה  ימי  הם  טובים,  והימים  החגים  כל 
שהצילנו  הזה,  בזמן  ההם  בימים  לנו  שעשו  הניסים 
מהבאים להרוג אותנו ולאבדנו וכו' וכו', והם ימי התבוננות 
על הטובה הגדולה שהקב"ה נתן ונותן לנו בכל עת ובכל 
שעה, וזה מחייב אותנו גם ליתן לו כביכול... האדם צריך 
להקב"ה"?!  נותן  אני  "מה  אלו  בימים  עצמו  את  לשאול 
שמעתי מאבי מורי זצ"ל, שלחפץ חיים היה מקום מוצנע 
בביתו, שהיה מתבודד שם מפעם לפעם, ואומר להקב"ה: 
ומה  ועוד,  ועוד  ישיבה  נתת לי משנה ברורה, חפץ חיים, 

אני נותן לך?!

בכל יום ויום אנו מברכים את הקב"ה בי"ח ברכות השחר, 
וזה משום שאסור לאדם ליהנות מעולם הזה ללא ברכה, 
ומה היא המטרה בכל זה? שיכיר שהקב"ה מטיב עמו בכל 
עת ובכל שעה, וזה מחייב אותו להכיר טובה להקב"ה על 
ויום  גדולה.  אהבה  מתוך  מצוותיו  לקיום  ולבא  זה,  כל 
יותר  ולהתחזק  להוסיף  לזה,  המסוגל  יום  הוא  הפורים 

ויותר.

ובבוקר  (elections) בארה"ב,  פעם אחת בימי הבחירות 
קודם לתפילה, שאל הר"ר נטע צינווירט זצ"ל את א' מן 
ש'בוש'  לו  והשיב  ארה"ב?  נשיא  נעשה  מי  המתפללים 
ניצח. אך תמה בפניו למה זה חשוב לך לדעת זאת, ועוד 
לפני התפילה? השיב לו, כי כאשר אני יברך את הקב"ה 

'שלא עשני גוי' אחשוב גם על בוש נשיא ארה"ב!....

זה שנים רבות שהיה לי חלישות הדעת, ששמעתי ערביים 
גויים, שבכל דיבור ודיבור שהם מדברים הרי הם מזכירים 
שם שמים, והדבר העיק לי מאד, היתכן שאנו לא מזכירים 
התבוננתי,  אח"כ  אבל  כמותם?!  הקב"ה  את  כך  כל 
לא  ולכן  כלום,  מחייבת  שמים  שם  הזכרת  אין  שאצלם 
זה  אצלינו  אבל  תמיד,  בפיהם  שגור  שמים  ששם  פלא 
לנגדי  ה'  שויתי  והמצוות,  התורה  שמירת  הכל,  מחייב 
חובת  של  היסוד  וזהו  בתורה.  גדול  כלל  שהוא  תמיד, 

לעשות  יותר  להתאמץ  האדם  את  מחייב  זה  כי  הודאה, 
ולכן  קשה,  דבר  הוא  וזה  תורה!!  לימוד  עוד  מצוות  עוד 

ממעטים בהזכרת שם שמים...

[כפי שמבואר בברכת  יש טענות  אפילו על המן הרשע, 
'אשר הניא' שאומרים בליל פורים לאחר קריאת המגילה], 
איך היה לו החוצפה לגזור גזירת מות על ישראל, ולא זכר 
שלו  הטוב  הכרת  ואיפה  נולד,  המלך  שאול  שבזכות 
לשאול מלך ישראל, שהיה לפני כמה מאות שנה? כמה 
נשימה  כל  על  להקב"ה  הטוב  הכרת  צריכים  אנחנו 

ונשימה, וכמה זה מחייב אותנו לעשות רצונו ית'.

ששמעתי  מה  אספר  ה',  במצוות  לשמחה  להגיע  וכדי 
'נצח',  מהו  לבאר  חיים  החפץ  בשם  שאמר  זצ"ל  מאבי 
ואחת  בגרגירים,  מלא  היה  כולו  העולם  כל  שאילו 
ל-10,000 שנה, נחסר גרגיר אחד, האם נוכל לחשב כמה 
זמן צריך כדי להמתין עד שיגמרו כל הגרגרים? מליארדי 
מליארדי שנים! אבל בסופו של דבר יש לזה גבול וסוף, 
ירגיש את  ואם אדם  נגמר אף פעם!!  לא  'נצחיות'  אבל 
הנצח שהוא זוכה על ידי כל מצוה ומצוה, בודאי שיעשה 

את המצוות מתוך שמחה עצומה.

ובאגרות חזו"א כתוב, שהעיקר מה שצריך האדם שידע, 
את מי הוא עובד? את בורא כל העולמים!! לעשות לו נחת 

רוח! וזהו עבודתינו בימים אלו.

האדם צריך לחפש מה יועיל לו להנצל מהקרירות שהיצר 
ושורש  יסוד  ספר  כגון  מוסר  לימוד  אותנו,  מקרר  הרע 
חמימות  בלבו  ליטע  לאדם  להועיל  מאד  יכול  העבודה, 
וכמו  התחדשות,  של  ענין  להועיל  יכול  וגם  ה'.  לעבודת 
שרבי יוסף גוטפרב היה מידי פעם קונה סידור חדש....כדי 
להתפלל ביתר התלהבות. [רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל 
היה אומר בשם החרדים, שאם רוצים לבדוק אדם אם יש 

לו יראת שמים, יבדוק איך הוא מתפלל...].

שבת קודש

בני  עדת  כל  את  משה  "ויקהל  א-ב):  לה,  (שמות  כתוב 
ישראל, ויאמר אלהם, אלה הדברים אשר צוה ה' לעשת 
יהיה  השביעי  וביום  מלאכה,  תעשה  ימים  ששת  אתם. 

לכם קדש".

בשבת,  מלאכה  עושים  שלא  בזה  די  שלא  לדעת,  צריך 
וזהו  'קודש'!  היא  שהשבת  ולהרגיש,  לדעת  צריך  אלא 
זו.  הרגשה  להשיג  כדי  לעבוד  וצריך  השבת,  ענין  עיקר 
אף  שבת,  דוחה  אינו  והמקדש  המשכן  בנין  אפילו 
אבל  השכינה,  להשראת  מקום  הם  והמקדש  שהמשכן 
ושאר  ואם  אב  כיבוד  מצות  וגם  מהם!  גבוהה  השבת 

בפר'  רש"י  שכתב  כמו  השבת  את  דוחים  אין  מצוות, 
קדושים (ויקרא יט ג): סמך שמירת שבת למורא אב, לומר 
אף על פי שהזהרתיך על מורא אב, אם יאמר לך חלל את 

השבת אל תשמע לו, וכן בשאר כל המצות, עכ"ל.

השבת  שמירת  על  מאד  להקפיד  צריכים  תחילה  אבל 
שלא נכשל באיסורי שבת החמורים [הבא על אשת איש 
- ענשו במיתת חנק, ואילו המחלל שבת - ענשו במיתת 
פעם  מאות  חמש  מרובה  טובה  ומדה  החמורה!  סקילה 
לזוכים לשמור את השבת], וזה על ידי לימוד הלכות שבת, 
כי מי שאינו לומד הלכות שבת כמעט ודאי שיעבור אל 
איסורי שבת, כי הרבה הלכות יש, ואם לא ילמד לא ידע 
זמן  לקבוע  צריך  ולכך  וכו',  זה  על  שאלה  שיש  אפילו 
ללמוד הלכות שבת. ובפרט בחורים שעוד מעט יבנו את 
להם  יש  הבית  שבני  מאד  שמצוי  אברכים,  וכן  ביתם, 
שאלות בהלכות שבת, והם צריכים לדעת מה להשיב. אבי 
לומד  היה  אחת  בסעודה  ושבת,  שבת  בכל  זצ"ל  מורי 
הלכות שבת, ובסעודה שניה היה לומד הלכות לשון הרע.

 (game) לפני שנים רבות היה לי שאלה על איזהו משחק
אם מותר לשחק בו בשבת או לא, שהרי יש בנין וסתירה 
בכלים. ושאלתי את הגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל, 
ואמר לי איך אדע אם זה מותר או לא, והלא איני יודע מהו 
שלך  הילדים  את  לביתי  תשלח  וביקש  בזה.  המשחק 
באמצע השבוע, וישחקו לפני, ואז אדע אם זה מותר או 
אסור... שיש בהלכות שבת פרטים רבים, וכדי לעמוד על 
שלי,  הבת  עם  היה  וכן  היטב.  לראות  צריך  אני  הדבר 
ארוכות  שערות  עם  לילך  ירושלים  בנות  של  שדרכן 
אחת  ופעם  לצניעות,   (braid) צמה  מהם  שעושים 
כשקמה בבוקר של שבת, ראתה שאין זה מסודר, ושאלה 
אותי אם מותר לסדר בשבת, אמרתי לה איני יודע (עיין 
בשו"ע הלכות שבת סימן שג סכ"ו), צריכים לשאול רב... 
והלכה לרב לשאול כאשר שערותיה אינם מסודרות כלל, 
משום חשש חילול שבת! יש הרבה שאלות בשבת, ואם 

האדם לא ילמד הלכות שבת, לא ידע כלל שיש שאלות.

בשביל זה הקהיל משה רבינו את כל קהל עדת ישראל, 
כולם ללא יוצא מן הכלל באו ונקבצו כדי לשמוע וללמוד 
שלא  אדם  רבים.  ופרטותיהן  שכללותיהן  שבת,  הלכות 
ילמד הלכות שבת, יכול שילך בשבת ל'טיש' של אדמו"ר 
יש  ב"ה  היום  החמורים!  שבת  באיסורי  ולהכשל  גדול, 
הרבה ספרים על הלכות שבת, שנכתבו במיוחד בשפה 

ברורה ונעימה, לבאר כל דבר קטן כגדול.

*

כתוב (שם פסוק ג): "לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום 
השבת" – נראה לומר ע"פ מוסר, שכתוב בסה"ק שבערב 

וזהו  כעס,  על  מיוחד  הרע  יצר  יש  עצמו,  ובשבת  שבת 
ביום   – אש  תבערו  לא  מיוחד,  בציווי  הכתוב  שהזהיר 
יתירה בשבת,  כי צריך שמירה  זה כעס.  'אש'  כי  השבת, 
שלא יבא לידי כעס. והטעם שבשבת יש יצר הרע גדול 
יום  הוא  ששבת  מפני  הוא  השבוע,  ימות  משאר  יותר 

קדוש, ובבחינת כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו. 

[וזהו הטעם שלבחורים ולצעירים יש יצר הרע יותר גדול, 
מפני שהם בבחינת 'כל הגדול מחבירו', כי הם העתיד של 
הדעת  מנקיי  זצ"ל  צינווירט  נטע  הר"ר  ישראל.  עם 
שבירושלים, היה מחזיק אצלו בבית, במקום מיוחד ושמור, 
כל דבר שמצא שכתוב בגמ' ובשו"ע 'יהא מונח עד שיבא 
אליהו', ושאלו אחד למה אתה כל כך מחזיק ושומר על 
זה? והשיב לו, שאם לא אעשה כן, ירא אני שמא ארד עוד 
פעם לזה העולם, ואינני יודע אם אצליח לעבור שוב את 

ימי הבחרות!].

'תנה בני לבך לי'

התורה האריכה מאד בחמשה פרשיות (תרומה – פקודי) 
כי  למה?  כך  וכל  והקמתו,  המשכן  עשיית  ופרטי  בכללי 
המשכן הוא מקום להשראת השכינה ובית להשי"ת, ועיקר 
וכמה  כמה  ה'לב',  ידי  על  נעשה  המשכן  בבנין  העבודה 
שלמה  לב,  הנדבת  ענין  את  התורה  הדגישה  פסוקים 
המלך אמר (משלי כג כו) "תנה בני לבך לי", ודבר זה צריך 

עבודה גדולה, כי זה נעשה על ידי הלב והרצון הזך.

פומרנץ,  הרב  השמים'  'שער  מישיבת  תלמיד  לי  היה 
שהוציא לאור ספר 'עם שרידי חרב', והיה גר בבני ברק 
והתעסק עם ספרים, פעם אחת עשה עיסקה עם איזה 
לשנה  אחת  בבת  שהרויח  והרגיש  ספר,  של  מהדורה 
'חכמי  ישיבת  ידי  על  עבר  תקופה  באותה  שלימה. 
לובלין' של הגר"ש וואזנר זצ"ל ושמע את קול התורה 
שבקע מבית המדרש, והדבר נגע לליבו על שאינו זוכה 
לישב באהלה של תורה, ובכה ואמר להקב"ה למה אין 
אתה נותן לי שאשב ואלמד תורה? באותו רגע קיבל על 
אסגר  לכך  הזאת,  לשנה  הרוויח  שכבר  שמכיון  עצמו, 
את עסקי עם הספרים לשנה אחת, והלך לבית המדרש 
ללמוד תורה, אומר ועושה, וזכה להוציא לאור עולם ד' 
חלקים של אסיפת זקנים עמ"ס נדה. והכל בא לו מכח 

הרגשת הלב של הרצון ללמוד תורה.

*

"ויאמר משה אל בני ישראל, ראו  כתוב (שם פסוק ל) 
קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה". ועם 
(פסוק  דן"  למטה  אחיסמך  בן  "אהליאב  היה  בצלאל 

שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א בביתו 

בעניני עבודת ימי הפורים וזהירות בשמירת שב"ק ועוד 
ליל ה' לפרשת פקודי תשע"ט ירושלים עיה"ק תובב"א
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דברי חיזוק והתעוררות
שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

שבצלאל  רש"י,  ופירש  לד). 
שבט   – השבטים  מגדולי  היה 
היה  אהליאב  ולעומתו  יהודה, 
משבט דן, הירודים שבשבטים 
מזה  למדנו  השפחות.  מבני 
והעני  העשיר  הקב"ה  שאצל 
הבדל  שום  ואין  ממש,  שוים 
יש  האדם,  אצל  גם  ביניהם. 
פעמים שעובדים את ה' מתוך 
ועושר, בבחינת  הרגשת אושר 
בעיקר  וזהו  יהודה,  שבט 
כראוי.  שמתפללים  התפילה, 
קודם  הקרבנות  אמירת  אבל 
'עלינו  ואמירת  התפילה, 
אצל  התפילה,  לשבח' שבסוף 
דן  שבט  בבחינת  הם  רבים 
שמזלזלין  עניות,  על  המורה 
כלל  מקפידים  ואינם  בהם 
מבית  שיוצאים  או  לאומרם, 
'עלינו  אמירת  קודם  הכנסת 
שאצל  לדעת  וצריך  לשבח'. 
ואדרבה  שוה,  הכל  הקב"ה 
זהירות  צריכים  קטנים  דברים 
חז"ל  שאמרו  וכמו  יתירה! 
המצוות  מאד  לשמור  שצריך 
זה  על  כי  בעקביו,  דש  שאדם 

היצר הרע נטפל ביותר.

   
                      2 0 0 9

E
ST

ABLISHEDSponsored and Printed by: www.ramapost.comלזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי



מרבין בשמחה – החלק המעשי!
הפורים  לחג  להתכונן  התחלנו  שעבר  בשבוע 
חג  לקראת  בשמחה  מרבים  כיצד  לבאר  במטרה 
הקדמנו  כך  לצורך  כולה.  השנה  בכל  וגם  הפורים 
תלויה  ואינה  רוח  מצב  אינה  שהשמחה  וביארנו 
בגורמים חיצוניים, אלא כל אדם בכל רגע נתון ובלי 

קשר לכלום – יכול להגיע למידת השמחה.

בשבוע  הארכנו  שבו  היסוד  על  בקצרה  נחזור 
שעבר: כשהבנים שמחים זו שמחה לאבא. כשאתה 
שמח – אתה משמח את ה'. כלומר, עצם זה שאתה 
שמח זה רצון ה'. ורצון ה' הוא שתהיה בשמחה. וזו 
לא סתם מעלה טובה, אלא ממש חיוב ורכיב בסיסי 

בכל הקשר שלנו עם הבורא ועם התורה והמצוות.

מדיבורים למעשים
לכן השלב המעשי הראשון כדי לעבוד על השמחה 
אדם  מכל  נדרש  וזה  עבודה  אכן  שזו  להבין  הוא 
וזה גם אפשרי ובהישג יד לכל אדם. תציב לעצמך 
מטרה לקנות את מידת השמחה, ולהפיח רוח חיים 
של שמחה בכל מה שאתה עושה, ותזכיר לעצמך 
שבסופו של דבר אתה המרוויח העיקרי כי השמחה 
היא הבסיס להצלחה בכל התחומים. תיקח דף נייר 

חלק ותכתוב בראשו את המטרה והרווחים:

המטרה – להיות בשמחה.
הרווחים – שמחת חיים, אור בחיים, סיפוק, רעננות, 
בכל  הצלחה  פרנסה,  ילדים,  חינוך  בית,  שלום 
התחומים, קשרים חברתיים בריאים ותקינים, להיות 
אהוב ומוערך ועוד ועוד. תתבונן על כל הרווחים תוך 
שימת לב לפרטים ותוך התבוננות כמה החיים שלך 
הולכים להשתנות עם כל גרם של שמחה שתכניס 

בהם ותזכיר לעצמך שהדבר תלוי בך ו... צא לדרך.

מרכיבי העבודה
ומה הלאה? העבודה על השמחה מורכבת מ:

א. לימוד, ב. תפילה, ג. מחשבה והתבוננות ד. דיבור 
ה. כתיבה.

דבר ראשון צריכים ללמוד ולשמוע שיעורים בנושא 
עמוקה,  לאמונה  ביטוי  היא  שמחה  כי  השמחה, 
ובפרט לאמונה בהשגחה הפרטית ולעבודת ה"שמח 
בחלקו", צריכים ללמוד ולהבין מה הפירוש המעשי 
של האמונה וכיצד האמונה משפיעה על השמחה, 
והיא למעשה התנאי היחיד לשמחה אמתית. לצורך 

כך כדאי להתחבר לקו האמונה )02-6444-250(.

זמן  לקבוע  האישית,  התפילה  הוא  השני  החלק 
ליישם  שתזכה  לומד  מה שאתה  כל  על  להתפלל 
ולקיים, ועל כך נרחיב יותר בהמשך.חלק נוסף הוא 
דברים  עושה  הוא  כי  שמח  לא  אדם  ההתבוננות 
בלי מחשבה, הוא עשיר גדול בתחומים רבים ומלא 
באור ופשוט לא מבחין בכך, לכן חלק נכבד ומרכזי 
ותשומת  מחשבה  להקדיש  להתחיל  הוא  בעבודה 
לב ולראות כמה סיבות טובות ונפלאות יש לכל אדם 
לשמוח ולא לראות רק את הרע והשחור שבחיים. 
לדוגמה: אדם צריך להתבונן במשמעות של התורה 
שרב  לך  אומרים  היו  אם  הבא:  באופן  והמצוות 
ראש  כמו  חשובה  דמות  להבדיל,  או  מאוד,  גדול 
כמה   – שלו  האישי  העוזר  שתהיה  רוצה  ממשלה, 
היית שמח ומאושר בזכות הזו, כמה היית מתפאר 
בזה, כמה היית מתרגש בכל פעולה ובכל הכנת כוס 
תה לאותה האישיות. ובכן, שים לב שאתה משרת 
ומשמש לא את ראש הממשלה ולא את גדול הדור 

אלא את בורא העולם!

ועם מחשבות כאלה אתה עובר לחלק הבא שהוא 
בפה  לעצמך  הדברים  את  לומר  הדיבורים,  חלק 
לעצמך:  תגיד  עצמך.  עם  לדבר  ממש  כן,  כן  מלא. 
"אני עובד את ה'! איזו זכות! אני עושה את רצונו! 
כמה עלי לשמוח! אשרינו ומה טוב חלקנו!" לדיבור 
יש כוח גדול מאוד לעורר את האדם ולהכניס בו את 
ההרגשה הנכונה. אפשר כמובן גם לקבוע עם חבר 

ולדבר ביחד ולחזק זה את זה.

חשבונאות של שמחה
דוגמה נוספת היא להתבונן בהצלחות וב"נכסים" 
הרוחניים. אדם מרגיש "סמרטוט" כי הוא לא שפ לב 
כמה מצוות יש לו ומה הערך העצום של כל מצווה 
שמצווה  ולהתבונן  להבין  עליו  ראשית  לכן  קטנה. 
אחת קטנה היא חיבור אינסופי עם ה' והיא סיבה 
כל החיים עשה רק מצווה אחת  גם אם  לשמחה 

ואפילו מצווה מדרבנן או איזה מנהג טוב.

ולאחר מכן יתבונן כמה הוא עטוף ומוצף במצוות 
ורבבות  ולא שתיים אלא אלפים  כאלה. לא אחת 
בכל שעה ממש. שהרי כל שנייה היא מצווה ובכל 
שנייה כל אחד ואחד מקיים כמה וכמה מצוות. כל 
את  מגלח  לא  שאדם  שנייה  כל  כיפה,  עם  שנייה 
זקנו בתער ולא מקצר את פיאותיו מתחת למינימום 
ההלכתי, כל מילה בתפילה ובתורה, כל רגע בבית 
כל  ומוסר,  אמונה  של  טובה  מחשבה  כל  הכנסת, 
הרהור תשובה, ולנשים זה גם בכל רגע שהבעל או 
הבנים לומדים תורה ומתפללים וגם בכל רגע ורגע 

שבו אתן מטפלות בבית ובילדים.

תכתוב ותרגיש את העוצמה
המעשי  החלק  שהוא  הבא  לחלק  מתקשר  וזה 
זו  הכתיבה. כאשר אתה מתחיל להתבונן   – ביותר 
חובה להעלות את הדברים על הכתב כי מעבר לכך 
פנימה,  הנפש  על  להשפיע  עצום  כוח  יש  שלכתב 
הכתב גם נותן יציבות ובסיס למחשבות. המחשבה 
הכתובים  הדברים  אבל  ונשכחת  ונעלמת  פורחת 
יציבים וקיימים ועומדים לנגד העיניים תמיד, מוחשיים 
ומורגשים יותר, כי עיקר העבודה היא לחדד ולהחיות 
את הרגש האמתי, הרגש שנשחק ונשכח במרוצת 
את  לעבוד  העצומה  והזכות  השמחה  של  החיים 

הבורא.

לעצמו  ולהוסיף  עצמו  את  לפנק  שרוצה  מי  ולכן 
ערך מוסף של שמחה לחיים חייב להקדיש מפסר 
הזאת.  ולכתיבה  האלה  לחשבונות  ביום  דקות 
תתחיל מכך שבכל שעה יש לך 3600 שניות ותכפיל 
התפילה  בשעת  )למשל  המצוות  בכמות  זה  את 

חוט של חסד
גיליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרב שלום ארוש שליט"א

מאמר

ראש הישיבה

פרשת ויקרא | שבת זכורבס"ד בר"ה 

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
 |  50226 ת.ד.   |  13 הנביא  שמואל  רח' 
 02-5812252 פקס:   |  02-5812210 טל: 
al5308000@gmail.com :לפניות בנושא העלון

ר"תיציאהכניסה

17:1118:2319:03ירושלים

17:2718:2519:01תל אביב

17:2018:2419:02חיפה

17:2918:2519:03באר שבע

גליון 613 | ט' אדר ב' תשע"ט

הערכה או ביקורת  פרק ו'

את המאמר משבוע שעבר, סיימנו עם 
משחק: 

ממציא  טובות"  "נקודות  הוא,  המשחק  שם 
)בסימן  מברסלב  נחמן  רבי  רביה"ק  הוא  המשחק 

רפ"ב בליקוטי מוהר"ן(.

כל ילד או מבוגר צריך למלא במשך מספר ימים 
על אחד מבני המשפחה "דו"ח נקודות טובות".

של  ובאישיותו  בהתנהגותו  להתבונן  צריך  הוא 
או  הנהגות   20 לפחות  ולמלא  האחות  או  האח 

תכונות חיוביות שראה.

"הכרת  למפגש  בסלון  נפגש  ימים  מספר  אחרי 
את  יספר  מבוגר  או  ילד  וכל  טובות"  הנקודות 
הדברים החיוביים של מי שהוא "עקב" אחריו. אח"כ 
אפשר להחליף זוגות. את דפי המעקב רצוי לשמור 

ולקרא מהם מידי פעם במפגשים משפחתיים.

נחמן  רבי  לשון  את  להביא  ממני  ביקשו  רבים 
בעצמו, על מנת ללמוד את דבריו עם הילדים:

הערכה עצמית במנות קטנות 
בעניין ההערכה: בליקוטי מוהר"ן חלק א' )בסימן 
הערכה  ע"י  כיצד  נחמן  רבי  אותנו  מלמד  רפב( 

עצמית אדם יכול לצאת מכל הרע שלו, וז"ל: 

"ַּדע ִּכי ָצִריְך ָלדּון ֶאת ָּכל ָאָדם ְלַכף ְזכּות, ַוֲאִפּלּו ִמי 
ֶׁשהּוא ָרָׁשע ָּגמּור, ָצִריְך ְלַחֵּפׂש ְוִלְמצֹא ּבֹו ֵאיֶזה ְמַעט 
טֹוב, ֶׁשְּבאֹותֹו ַהְּמַעט ֵאינֹו ָרָׁשע, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשּמֹוֵצא ּבֹו 
ְמַעט טֹוב, ְוָדן אֹותֹו ְלַכף ְזכּות, ַעל ְיֵדי ֶזה ַמֲעֶלה אֹותֹו 
ֶּבֱאֶמת ְלַכף ְזכּות, ְויּוַכל ַלֲהִׁשיבֹו ִּבְתׁשּוָבה, ְוֶזה ְּבִחיַנת

ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל  ְוֵאין ָרָׁשע  )ְּתִהִּלים ל"ז(: "ְועֹוד ְמַעט 
ַהּכֹל  ֶאת  ָלדּון  ַמְזִהיר  ֶׁשַהָּפסּוק  ַהְינּו  ְוֵאיֶנּנּו"  ְמקֹומֹו 

ְלַכף ְזכּות

 ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשהּוא ָרָׁשע ָּגמּור, ַאף ַעל 
ִּפי ֵכן ָצִריְך ַאָּתה ְלַחֵּפׂש ּוְלַבֵּקׁש ִלְמצֹא ּבֹו ְמַעט טֹוב 
ֶׁשָּצִריְך  ָרָׁשע,  ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  ְוֶזהּו  ָרָׁשע  ֵאינֹו  ם  ֶׁשּׁשָ

ם  ֲעַדִין, ֶׁשּׁשָ ְלַבֵּקׁש ּבֹו עֹוד ְמַעט טֹוב ֶׁשֵּיׁש ּבֹו  ַאָּתה 
ֶאְפָׁשר  ֵאיְך  ָרָׁשע,  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  ִּכי  ָרָׁשע,  ֵאינֹו 
ִּכי ֵאיְך ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ָעָׂשה  ֲעַדִין,  ֶׁשֵאין ּבֹו ְמַעט טֹוב 

ֵאיֶזה ִמְצָוה אֹו ָּדָבר טֹוב ִמָּיָמיו

ם  ְיֵדי ֶזה ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ּבֹו עֹוד ְמַעט טֹוב ֶׁשּשָׁ ְוַעל 
ֵאינֹו ָרָׁשע, ְוַאָּתה ָּדן אֹותֹו ְלַכף ְזכּות, ַעל ְיֵדי ֶזה ַאָּתה 
ַמֲעֶלה אֹותֹו ֶּבֱאֶמת ִמַּכף חֹוָבה ְלַכף ְזכּות, ַעד ֶׁשָּיׁשּוב 

ִּבְתׁשּוָבה ַעל ְיֵדי ֶזה.

ְוֶזהּו "ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע", ַעל ְיֵדי ֶׁשּמֹוֵצא ְּבָהָרָׁשע 
ם ֵאינֹו ָרָׁשע, ַעל ְיֵדי ֶזה "ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  עֹוד ְמַעט טֹוב, ֶׁשּׁשָ
ַעל  ְוִתְסַּתֵּכל  ְּכֶׁשִּתְתּבֹוֵנן  ַהְינּו  ְוֵאיֶנּנּו",  ְמקֹומֹו  ַעל 
ִּכי  ָהִראׁשֹון,  ְמקֹומֹו  ַעל  ָׁשם  ְוֵאיֶנּנּו  ּוַמְדֵרָגתֹו,  ְמקֹומֹו 
ַעל ְיֵדי ֶׁשּמֹוְצִאין ּבֹו עֹוד ְמַעט טֹוב, ֵאיֶזה ְנֻקָּדה טֹוָבה, 

ְוָדִנין אֹותֹו ְלַכף ְזכּות.

ְלַכף  חֹוָבה  ִמַּכף  ֶּבֱאֶמת  אֹותֹו  מֹוִציִאין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 
ְזכּות... 

ָידּוַע  ֶזה  ִּכי  ְּבַעְצמֹו,  ַּגם  ִלְמצֹא  ָהָאָדם  ָצִריְך  ְוֵכן 
ָּתִמיד,  ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות  ְמאֹד  ִלָּזֵהר  ָהָאָדם  ֶׁשָּצִריְך 
ּוְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות ְמאֹד ְמאֹד )ַּכְמבָֹאר ֶאְצֵלנּו ַּכָּמה 

ְּפָעִמים(.

ֶׁשֵאין  ְורֹוֶאה  ְּבַעְצמֹו  ְלִהְסַּתֵּכל  ְּכֶׁשַּמְתִחיל  ַוֲאִפּלּו 
ּבֹו ׁשּום טֹוב, ְוהּוא ָמֵלא ֲחָטִאים, ְורֹוֶצה ַהַּבַעל ָּדָבר 
ְלַהִּפילֹו ַעל ְיֵדי ֶזה ְּבַעְצבּות ּוָמָרה ְׁשחֹוָרה, ַחס ְוָׁשלֹום, 
ְלַחֵּפׂש  ָצִריְך  ַרק  ִמֶּזה,  ִלּפֹל  לֹו  ֵכן ָאסּור  ִּפי  ַעל  ַאף 

ְוִלְמצֹא ְּבַעְצמֹו ֵאיֶזה ְמַעט טֹוב.

אֹו  ִמְצָוה  ֵאיֶזה  ִמָּיָמיו  ָעָׂשה  ֶׁשֹּלא  ֶאְפָׁשר  ֵאיְך  ִּכי 
ַהָּדָבר  ְלִהְסַּתֵּכל ְּבאֹותֹו  ֶׁשְּכֶׁשַּמְתִחיל  ְוַאף  ָּדָבר טֹוב, 
ַהּטֹוב, הּוא רֹוֶאה ֶׁשהּוא ַּגם ֵּכן ָמֵלא ְּפָצִעים ְוֵאין ּבֹו 
ה  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ְוַהָּדָבר  ַהִּמְצָוה  ֶׁשַּגם  ֶׁשרֹוֶאה  ַהְינּו  ְמתֹם, 
ּוַמֲחָׁשבֹות  ְּפִנּיֹות  ָמֵלא  ֵּכן  ַּגם  הּוא  ַלֲעׂשֹות,  ֶׁשָּזָכה 

ָזרֹות ּוְפָגִמים ַהְרֵּבה

ִעם ָּכל ֶזה ֵאיְך ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ְּבאֹוָתּה ַהִּמְצָוה 
ה ֵאיֶזה ְמַעט טֹוב, ִּכי ַעל ָּכל ָּפִנים ֵאיְך  ְוַהָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ֶׁשהּוא, ַעל ָּכל ָּפִנים ָהָיה ֵאיֶזה ְנֻקָּדה טֹוָבה ְּבַהִּמְצָוה 
ּוְלַבֵּקׁש  ְלַחֵּפׂש  ָהָאָדם  ָצִריְך  ִּכי  ֶׁשָעָׂשה,  ְוַהָּדָבר טֹוב 

ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ְּכֵדי  טֹוב,  ְמַעט  ֵאיֶזה  ְּבַעְצמֹו  ִלְמצֹא 
ַעְצמֹו, ְוָלבֹוא ִליֵדי ִׂשְמָחה ַּכַּנ"ל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשְּמַחֵּפׂש 
יֹוֵצא  ְיֵדי ֶזה הּוא  ֲעַדִין ְמַעט טֹוב. ַעל  ּומֹוֵצא ְּבַעְצמֹו 
ְויּוַכל ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה,  ֶּבֱאֶמת ִמַּכף חֹוָבה ְלַכף ְזכּות 
ִּבְבִחינֹות "ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל ְמקֹומֹו 

ְוֵאיֶנּנּו" ַּכַּנ"ל.

עיקר הנפילה היא בדעת
וכותב על זה רבי נתן מברסלב: "ְוִהְזִהיר ַרֵּבנּו ז"ל 
ָּגדֹול  ְיסֹוד  הּוא  ִּכי  ַהּזֹאת,  ַהּתֹוָרה  ִעם  ֵליֵלְך  ְמאֹד 
ם ִיְתָּבַרְך, ּוְלַבל יֹאַבד  ְלָכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשֵׁ
עֹוָלמֹו ְלַגְמֵרי ַחס ְוָׁשלֹום, ִּכי רֹב ְּבֵני ָאָדם ֶׁשְרחֹוִקים 
ָמָרה  ֵמֲחַמת  הּוא  ִרחּוָקם  ִעַּקר  ִיְתָּבַרְך,  ם  ֵמַהּׁשֵ
ֵמֲחַמת  ְּבַדְעָּתם,  ֶׁשּנֹוְפִלים  ֵמֲחַמת  ְוַעְצבּות,  ְׁשחֹוָרה 
ֶׁשרֹוִאים ְּבַעְצָמם ּגֶֹדל ִקְלקּוָלם ֶׁשִּקְלְקלּו ַמֲעֵׂשיֶהם ָּכל 
ּיֹוֵדַע ְּבַעְצמֹו ֶאת ִנְגֵעי ְלָבבֹו ּוַמְכאֹוָביו ֶאָחד ְּכִפי ַמה ּׁשֶ

ְמָיֲאִׁשים  ְוֻרָּבן  ְּבַדְעָּתם,  נֹוְפִלים  ֵהם  ֶזה  ּוֵמֲחַמת 
ַעְצָמן ְלַגְמֵרי, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵאיָנם ִמְתַּפְּלִלים ְּבַכָּוָנה ְּכָלל, 

ָהיּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ֲעַדִין.  ְוֵאיָנם עֹוִׂשים ֲאִפּלּו ַמה ּׁשֶ

ַעל ֵּכן ָצִריְך ָהָאָדם ְלַהְׂשִּכיל ְמאֹד ַעל ָּדָבר ֶזה, ִּכי ָּכל 
ַהְּנִפילֹות ֶׁשְּבַדְעּתֹו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ֵמֲחַמת ַמֲעִׂשים 
ָרִעים ֶׁשָעָׂשה ֶּבֱאֶמת, ִעם ָּכל ֶזה, ַהְּנִפיָלה ֶׁשְּבַדְעּתֹו, 
ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ָעָליו  ֶׁשּנֹוֵפל  ְׁשחֹוָרה  ְוַהָּמָרה  ְוָהַעְצבּות 
ַהּכֹל הּוא ַרק ַמֲעֵׂשי ַהֵּיֶצר ָהַרע, ֶׁשַּמֲחִליׁש ַּדְעּתֹו ְּכֵדי 

ְלַהִּפילֹו ְלַגְמֵרי, ַחס ְוָׁשלֹום. 

ַהּתֹוָרה  ִעם  ֵליֵלְך  ְמאֹד,  ְלִהְתַחֵּזק  ְצִריִכין  ֵּכן  ַעל 
ַהּזֹאת- ְלַחֵּפׂש ּוְלַבֵּקׁש ְּבַעְצמֹו ְּבָכל ַּפַעם ֵאיֶזה ְמַעט 

טֹוב ּוְנֻקּדֹות טֹובֹות ְוכּו' ַּכַּנ"ל.

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיַחֶּיה ִויַשַֹּמח ֶאת ַעְצמֹו, ִויַצֶּפה ִליׁשּוָעה 
ִּבְבִחיַנת  ַלה',  ּוְלהֹודֹות  ּוְלַזֵּמר  ְלִהְתַּפֵּלל  ְויּוַכל  ֲעַדִין, 
ָלׁשּוב  ִיְזֶּכה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַּכַּנ"ל,  ְּבעֹוִדי  ֵלאֹלַקי  ֲאַזְּמָרה 

ֶּבֱאֶמת ֶאל ה'... בהצלחה! 

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

בדיחות הדעת

בוס: "מדוע לא באת אתמול לעבוד?" עובד: 
"הייתי ביום התנ"ך" בוס: "מה זה יום התנ"ך", 
יום  לי  אמר  והוא  הרופא  אצל  "הייתי  עובד: 

אתה עובד יום אתה נח"

נגן מנגן את שיר התודה

שהתקבל  תודה  סיפור  אליכם  מוגש   
במערכת העלון וזכה בהגרלה:

חצי  לפני  וחצי,  בן אחת עשרה  ילד  אני 
שנה אבי קנה לי נגן.

אוהב  מאוד  שמאוד  ילד  אני  מטבעי 
שימלאו  מהורי  ביקשתי  שירים.  לשמוע 
שירים.  הרבה  בשירים,  עבורי  הנגן  את 
נהנה  לשירים,  מקשיב  הייתי  לילה  בכל 
האוזניות  זוג  ולמילים.  לצלילים  להקשיב 

תלויות על אוזניי כמעט עד שנרדמתי...

לקחת  שלי  למגירה  הגעתי  אחד  לילה 
הנגן,  את  להדליק  כשניסיתי  הנגן  את 
לצערי הוא לא נדלק. ניסיתי שוב ושוב אך 

לשווא.

לנסות  דרכים  מיני  כל  על  חשבתי  
חשבתי  למשל,  בחזרה,  אותו  ולהדליק 
נגמרה הסוללה. שמתי את  אולי   לעצמי 
מוטען  היה  שהנגן  ואחרי  במטען,  הנגן 

היטב החלטתי לנסות להדליק שוב ושוב 
לחדרי  אבי  נכנס  כך  כדי  תוך  לשווא.  אך 

וראה אותי מתאמץ להדליק את הנגן.

אמירת  מעלת  על  אבי  לי  סיפר  ואז 
התודה והודאה לה' יתברך על מה שטוב 
וגם על מה שלא הולך. אבא אמר לי להגיד 
תודה לה' על כך שיש לי את הנגן, ועל כך 
שעבד לי הנגן עד כה. אח"כ לומר תודה 
על הנגן שלא עובד שהרי גם זו לטובה. על 

אף שזה לא נראה לטובה.

 15 במשך  תודה   להגיד  לי  הציע  והוא 
דקות רצוף.

יצא  אבי  אבי.  כעצת  עשיתי  כמובן 
מהחדר ומייד התחלתי להגיד תודה.

שמתי סטופר בשעון ל- 15 דקות ובמשך 
ממש  תודה,  אמרתי  רק  הזה  הזמן  כל 
ולכך  לתודה  מתחבר  אני  איך  הרגשתי 
שהכל מה' ולטובה. כשהסתיים  הזמן הזה 

אמרת  "נו,  אותי  ושאל  לחדרי  אבי  נכנס 
אבי  רגע  באותו  בחיוב,  לו  עניתי  תודה?" 

לקח את הנגן וניסה להדליק,

והנגן---נדלק!!!

שוב  יכול  אני  קץ,  הייתה  לא  לשמחתי 
להנות עם השירים שאני כל כך אוהב, ואני 
שאמרתי  שמחתי  מהכל  שיותר  מרגיש 

קודם תודה, זה נתן לי סיפוק בתוך הלב.

לכם,  אומר  אני  אז 
להשם  תודו  תמיד  
כשיש  ובפרט  יתברך 

לכם בעיה,

לה'  תודו 
ו  א ר ת ו

ניסים!

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים

052-2240696
מתנה ושמה תודה

הזוכה השבועי בהגרלה
יהודה סמט )11.5, ירושלים( 
גם אתה יכול לזכות, שלח לנו סיפור תודה
ותיכנס להגרלה

al5308000@gmail.com

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

מה המשותף לשבועות ולפורים? 
ָיִמים ֵּתָעֶׂשה  פתרון "ויקהל": )שמות פרק לה ב( "ֵׁשֶׁשת 
ְמָלאָכה" ובכן מצוות עשה. )שמות פרק כ י( "ֹלא ַתֲעֶׂשה ָכל 

ְמָלאָכה" ובכן מצות לא תעשה )על מצות השבת(

הזוכה: לוי יצחק פרויליך, מודיעין עילית

פתרונות לשלוח למייל | פקס: 
al5308000@gmail.com | 02-5812252

בין הפותרים יוגרלו מתנות

ְסַגן ְנִׂשיא אּוְקָראְיָנה 
ָהִייִתי ְּבֵאיזֹו ֲחֻתָּנה ֶׁשַעְכָׁשו ָעלּו ָלָאֶרץ. ְסַגן ַהָּנִׂשיא 
ִהְתַרֵּגׁש  אֹוִתי,  ָרָאה  הּוא  ָׁשם.  ָהָיה  אּוְקָראְיָנה  ֶׁשל 
ְּכמֹו ֶיֶלד ָקָטן. הּוא ָאַמר ִלי: "ֲאִני קֹוֵרא ֶאת ַהְּסָפִרים 
ֶׁשְּלָך!  ַהְּסָפִרים  ֶאת  קֹוֵרא  ֲאִני  ָׁשִנים  ְּכָבר  ֶׁשְּלָך! 
ִלי  ֲאִני ֵמִפיץ אֹוָתם...", הּוא ָאַמר  ֲאִני ְמַצֵּטט ֵמֶהם! 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות: "ְּכָבר ֵהַפְצִּתי ַּכֻּמּיֹות ֵמַהְּסָפִרים ֶׁשְּלָך!", 
ִמיֶׁשהּו  ַּכּמּוָבן,  רּוִסית,  ְמַדֵּבר  הּוא  ִהְתַרֵּגׁש.  ַמָּמׁש 

ִּתְרֵּגם ִלי. 

ט ּוֵמִאיר. ַאֶּתם ֹלא  ֵאיְך ָהאֹור ֶׁשל ָהֱאמּוָנה ִמְתַּפּׁשֵ
נֹוֵגַע  ֶׁשַרק  ִמי  ָהֱאמּוָנה!  ֶׁשל  ָהאֹור  ֶזה  ָמה  יֹוְדִעים 
ִנְהֶיה  טֹוִבים,  ַחִּיים  לֹו  ִלְהיֹות  ַמְתִחיִלים  ַהֶּזה,  ָּבאֹור 
ְוַתְלִמידֹו  ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב  ֵעֶדן. ֶזה ָהאֹור ֶׁשל ר'  ַּגן  לֹו 
ְּבָלׁשֹון  ֶזה  ֶאת  ְלהֹוִריד  ָּפׁשּוט  ָזִכינּו  ֶׁשֲאַנְחנּו  ָנָתן,  ר' 
ְּפׁשּוָטה ֶׁשַּמְתִאיָמה ַלּדֹור. ָּכל ָהאֹור ֶׁשל ָהֱאמּוָנה ֶזה 
ֶׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים  ִמְּבֶרְסֶלב, ְּכמֹו  ַנְחָמן  ַהַּדַעת ֶׁשל ר' 
ַרֵּבנּו, ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר, ֶׁשִאם  ְּבַיַחד ַּבֵּסֶפר ֶׁשל  ְוקֹוְרִאים 
ֵיׁש ַּדַעת ֵאין ׁשּום ָצרֹות! ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּדַעת, ֵאין לֹו ׁשּום 

ִיּסּוִרים! ָלֵכן, ָמה ָחֵסר ְלַעם ִיְׂשָרֵאל? ַרק ַּדַעת! 

ָנַסְעִּתי ִלְפֵני ְּתקּוָפה, ְּבַחְסֵדי ה', ְּבַרֲחֵבי ָהעֹוָלם. ָהִיינּו 
ְּבָחֵמׁש ֲאָרצֹות, ָּכל ֶאֶרץ ֶׁשִהַּגְענּו, ָּכל יֹום ָהָיה ִׁשעּור 
ְּבָמקֹום ַאֵחר, ּוָבאּו ּוִמְּלאּו אּוָלמֹות! ּוָבאּו ִלְׁשמַֹע ֶאת 
עּוִרים, ְוָלְקחּו ְסָפִרים, ָלְקחּו ִּדיְסִקים! ּוְכֶׁשִּקַּבְלִּתי  ַהּׁשִ
 – "!You changed my life :ָקָהל, ָּכל ֶאָחד אֹוֵמר ְלָך

ִׁשִּניָת ִלי ֶאת ַהַחִּיים", ָּכל ֶאָחד! ִּבְסָפַרִּדית, ְּבַאְנְּגִלית, 
ְּבָצְרָפִתית! ֵּתְדעּו ֶׁשֶאְפָׁשר ַהּיֹום ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה 

ֵלָמה ְּבִלי ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּבִחיָרה! ַהּׁשְ

ָּכל ִמי ֶׁשְיַנֶּסה ְלָקֵרב ֲאָנִׁשים, ְּבַקּלּות ְיָקֵרב ֲאָנִׁשים. 
ִּכי הְּתִפּלֹות ֶׁשל ַאְלֵפי ָׁשִנים ֶׁשל ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ִקּוּוי 
ֶׁשְּכָבר  ַלה',  ְמַקִּוים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ָׁשִנים  ַאְלֵפי  ֶׁשל 
ְּבבֹוֵרא  ַיֲאִמינּו  ֶׁשֻּכָּלם  ָּבעֹוָלם,  ָהֱאמּוָנה  ִּתְתַגֶּלה 
עֹוָלם. ָּכל ִמי ֶׁשֵּיֵלְך ְלָקֵרב ֲאָנִׁשים הּוא ְיָקֵרב ְּבַקּלּות. 
ְוַתֲחנּוִנים  ַיֲחׁשֹב ֶׁשֶּזה ֵמַהּכַֹח ֶׁשּלֹו. ֶזה ְּתִפּלֹות  ֶׁשֹּלא 
ֶׁשִּתְתַּפְרֵסם  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשְּמַקִּוים  ָׁשִנים  ַאְלֵפי  ֶׁשל 
ַרִּבים  ֶׁשַרִּבים  ְּכמֹו  רֹוִאים,  ַהּיֹום  ָּבעֹוָלם!  ָהֱאמּוָנה 

ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד ּוְלַסֵּפר ֵאיְך ה' ֵקֵרב אֹוָתם.

ֶעֶׂשר  ַיְקִּדיׁשּו  ּוַבחּוָרה  ָּבחּור  ָּכל  ה,  ְוִאּׁשָ ִאיׁש  ָּכל 
ָמה  ַעל  ִיְׂשָרֵאל!  ַעם  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  יֹום  ָּכל  ַּדּקֹות 
ְצִריִכים ְלִהְתַּפֵּלל? ֶׁשַּיִּגיעּו ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ָּכל ַהְּסָפִרים, 
ָהעֹוָלם  ְלָכל  ֶׁשַּיִּגיעּו  ְוַגם  ְוַהִּדיְסִקים.  ַהַּמְרָּגִלּיֹות 
ְּבתֹוָדה',  'ְׁשָעָריו  ָהעֹוָלִמי",  ָהֱאמּוָנה  "ְּבַגן  ַהְּסָפִרים 
ְוַגם ַהֵּסֶפר ֶׁשל  ְוַהְּסָפִרים,  ְוָכל ַהַּמְרָּגִלּיֹות, ַהִּדיְסִקים 

ַהִּסּפּוִרים: 'ָאַמְרִּתי ּתֹוָדה ְונֹוַׁשְעִּתי'.

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com
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העיקר המרכזי
על שלום בית יש להתפלל בכל יום ויום. אך אין 
ובעיות  קשיים  שנוצרות  עד  התפילה  עם  להמתין 
לפני  עוד  התפילה  את  להקדים  יש  אלא  בבית. 

שהאדם מוצא את הזיווג שלו.

הצלחת  את  שתבטיח  העיקרית  ההכנה  כי 
הנישואין ושלום הבית באמת היא התפילה.

 והעיקר הוא מה שמכינים תפילות אפילו עוד לפני 
שמתחתנים. גבר או אשה שרוצים להתחתן צריכים 
להכין שקים וחבילות של תפילות ולהגיע לחופה עם 
אוצר עצום של תפילות על כל פרט ופרט שבחיים 
כל  לאורך  הזוג  את  שילוו  תפילות  המשותפים, 
תפילות  להכין  צריכים  ובפרט  המשותפים,  חייהם 

רבות על האהבה, הקשר והחיבור שביניהם.

לכן העצה היעוצה היא להקדיש בכל יום לפחות 
על  התבודדות  של  שעה(  אפשר  )ואם  שעה  חצי 
כל  על  להתפלל  המינימלי  הזמן  זהו  הזיווג.  נושא 
הפרטים הרבים שבחיי הנישואים, על מנת שכאשר 

כבר יתחתנו, הכל ילך כמה שיותר טוב וחלק.

כי אף על פי שגם אחרי שמתחתנים אפשר לתקן 
ולשפר את החיים על ידי תפילות, אבל זה לא דומה 
גדולה של תפילות,  לאדם שבא מראש עם הכנה 
שאז הוא נכנס לחתונה ברגל ימין, ויש לו סייעתא 
דשמיא בכל העניינים, כי יש לו מלאכים רבים שהוא 

ברא על ידי תפילותיו שיסייעו לו.

וזהו יסוד באמונה, שהחיים של האדם נראים כפי 
שקובעים לו בבית דין של מעלה.

וכאשר האדם מקדים תפילות עוד לפני החתונה, 
כלומר לפני שיש דין, אזי על ידי התפילות הוא מצייר 
לצייר  ויכול  וחדש,  את כל עתידו כמו על דף חלק 
עוד  מוסיפה  רק  שמוסיף  תפילה  וכל  שרוצה,  מה 

יופי ואור בציור.

שמתחתן,  אחרי  רק  ומתפלל  מחכה  אם  אבל 
דהיינו אחר שכבר נקבעו הדינים ואף התעוררו דינים 
חדשים, אזי לשנות את הציור הקיים זה הרבה יותר 
קשה. וזו החשיבות להרבות בתפילה לפני החתונה.

ביניהם  ובעקר שתהיה  הכל!  על  להתפלל  וצריך 
והבנה אמתית, שמה שלא  ואמתית  גדולה  אהבה 
הבנה,  ביניהם  תהיה   - שיעברו  קושי  ואיזה  יהיה, 

סבלנות, סלחנות, עזרה הדדית, קשר, חיבור וכו'.

שותפות  להם  שתהיה  הרבה  להתפלל  וצריך   
ורעות שיזכו להיות  אמיתית, שלום אמיתי, חברות 

אחד השני לעזר ולא חס ושלום להיפך.

לכן צריכים להתפלל שתהיה להם דרך משותפת, 
דעות  משותפים,  רצונות  משותפות,  שאיפות 
משותפות וכיוצא בזה - דברים שיהוו מכנה משותף 
ובסיס לאחדות שלמה ביניהם. עוד צריכים להתפלל, 
שלא יהיו עקרים, שיהיו להם ילדים טובים ובריאים, 
על  והסכמה  המשפחות  בין  והבנה  שלום  שיהיו 

מקום המגורים וכיוצא בזה.

כמובן, שאת התפילות הללו, אין לזנוח גם לאחר 
הנישואין, ויש להקדיש כל יום תפילות מפורטות על 

כל הדברים לעיל שיתקיימו וימשיכו להתקיים.

יותר  פועלת  שהתפילה  דבר  של  כללו   
מהשתדלות ובמיוחד בעניין זה של ניגודים 
כל כך גדולים בין גבר לאשה, שדורש אכן 

סייעתא דשמיא מיוחדת.

בעניין זה יש לציין שבשביל שהאדם ידע על מה 
הוא צריך להתפלל, הוא חייב ללמוד.לכן ילמד היטב 
את הספרים "בגן השלום" )לגברים( "חכמת נשים" 
)לנשים( ואת הדיסקים, שיש בהם הרבה חומר וידע 

וחיזוק הנדרשים לשם כינון שלום בית אמיתי.

ויסכם  דעתו  יישב  שלומד  ופרט  פרט  כל  ועל 
ענין  בכל  לנהוג  האמת  דרך  ומה  למד  מה  לעצמו 

וענין. ויתפלל הרבה לקיים הכל.

והעיקר, כאמור, הוא לפני החתונה - לפני שטועים, 
לפני שהורסים, לפני שמקלקלים, כי אחרי כן הרבה 

יותר קשה לתקן.

שרוצה  מי  לכל  מאד  נפלאה  ודרך  עצה  זו  לכן 
שהוא  בכך  ויכיר  לפניו  עומד  מה  שידע  להתחתן, 
ועם  הספר  עם  וילך  תפילות,  הרבה  להכין  צריכך 
פרט  כל  על  ויתפלל  בהם  וילמד  הנ“ל,  הדיסקים 

ופרט הרבה מאוד.

שידוך תמורת מחילה
"רבי, בשעה טובה מחתן אני את בתי, זקוק אני 
להלוואה מהגמ"ח", ביקש יהודי תושב וילנא הלוואה 
מהגמ"ח שניהל רב העיר – רבי שמואל שטראשון – 

לטובת תושבי עירו.

הרב נענה לבקשה והלווה לו סכום כסף רב, לא 
הלוואה,  בקשת  טופס  על  אותו  שהחתים  לפני 
כשהוא מתחייב לפרוע את הכסף עד תאריך פלוני.

עברו חלפו להם הימים, הגיע זמן פירעון ההלוואה 
והלווה הגיע כשהכסף בידו, הן אדם הגון הוא ולא 

יאחר מלשלם 
את חובו לרב 
שהיטיב עימו.

ישב  הרב   
עת  באותה 
לימודו  בחדר 
ושקוע  טרוד 
בסוגיה  כולו 
 , ו י נ פ ל ש
עיניו  הרים 
והקשיב ללווה 
כי  שהסביר 
ב"ה עלה בידו 
את  להחזיר 
הסכום  כל 

בזמן.

הנהן  הרב 
 , ו ש א ר ב
את  הכניס 
ת  ס י פ ח
ת  ו ר ט ש ה
כרך  בתוך 

רב.  במרץ  ללמוד  ממשיך  כשהוא  שלפניו,  הגמרא 
לאחר שנסתיים סדר לימודו שכח הרב לחלוטין את 
שהוחזרה  לגמ"ח  השייכת  הכסף  שטרות  חבילת 
לציין בפנקס  זכר הרב  בוודאי שלא  הלווה.  ידי  על 

הגמ"ח שהלה החזיר את אשר קיבל.

***

כשלפתע  הגמ"ח,  בפנקסי  סדר  ועשה  ישב  הרב 
צדה עינו את שמו של אותו אדם שלווה ממנו סכום 
הלווה  את  הרב  זימן  זאת.  שהחזיר  צוין  ולא  כסף 

ושאלו מתי חושב הוא לפרוע את הלוואה.

היה  חודשים  מספר  שלפני  לרב  הסביר  היהודי 
אצלו והשיב את ההלוואה, אף ציין שהרב היה עסוק 
החוב  החזר  את  ציין  לא  כך  משום  ואולי  בלימודו 

בפנקסו.

הרב שמע את דבריו, אך ציין שהיות והכסף אינו 
שלו, לפי דין תורה מחויב הלווה או להישבע שהשיב 
או שישלם שוב  נוסף,  וייפטר מתשלום  את הכסף 
אלוקים  ירא  איש  שהיה  הלווה  להישבע.  לא  כדי 

הון  שום  בעד  אמת,  על  אפילו  להישבע,  סירב 
שבעולם והעדיף לשלם שנית!

קבעו  שברחוב  המהלכות  השמועות  אולם, 
יסכים  הגון  אדם  איזה  האיש!  הוא  גנב  נחרצות: 
ידו? מה גם שביכולתו  לשלם שוב חוב שנפרע על 

להיפטר על ידי שבועה.

צער רב ובושת פנים גדולה נגמרה לאיש מהסיפור, 
אך מעמדתו לא נסוג, הוא ישלם ולא יישבע.

פסח  ערב 
ותוך  הגיע, 
ניקוי  כדי 
ו  י ת ו ר מ ג
הרב  של 
מאחד  נשר 
ם  י כ ר כ ה
כסף  סכום 
ה  ו ו ש ה
ק  י ו ד מ ב
לסכום שלווה 
לפני  האיש 
שנה  כחצי 

מהרב. 

של  זכרונו 
נצטלל,  הרב 
עמום  מראה 
לזכרונו  שב 
החזיר  היאך 
את  הלווה 
בעת  הכסף 
של  לימודו 

הרב.

והתחנן:  האיש  של  לביתו  הרב  רץ  רבה  בבהלה 
הייתי  צריך  שוגג.  ואני  הצדיק  לי. אתה  אנא, מחל 
ההלוואה  החזר  את  ולכתוב  מלימודי  להפסיק 

בפנקס.

אך האיש לא הסכים למחול: "מי ישיב לי את שמי 
הטוב שנפגע", הקשה בכאב. "מי ישתדך עם ילדי?!". 
קשה היה לשכנע אותו לסלוח לרב בלב שלם, וגם 
הצהרתו של הרב שהוא יפרסם בכל העיר שהלווה 
צדק והרב טעה לא קיררו את דעת האיש. "אנשים 
יאמרו שהרב אומר שאני צודק רק לפנים משורת 

הדין".

באמת?",  לי  למחול  לך  ויגרום  אותך  יפייס  "מה 
יאמר  אשר  ככל  לעשות  נכון  כשהוא  הרב,  שאל 

האיש.

 – כחתן  לבתי  מתתיהו,  בנו,  את  הרב  ייתן  "אם 
אני  נקי  כולם שבאמת  יבינו  אז  בלב שלם.  אסלח 
וחף מפשע". למרות היותו אדם פשוט, הסכים הרב 
להשתדך עימו ובלבד לקבל את מחילתו בלב שלם.   

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

וגם  והתפילין  הטלית  וגם  התפילה  עצם  גם  זה 
הכיפה הזקן והפיאות וגם השהות בבית הכנסת 
ותכפיל  ועוד(  רגע  בכל  כשלעצמה  מצווה  שהיא 
את השעות בימים ובשבועות ובכל פעם מחדש 
ההון  של  ואינסופי  העצום  מההיקף  תתפעל 

הרוחני שלך.

העבודה משתלמת
אך כפי שצייננו קודם, העיקר היסודי ביותר הוא 
להתפלל על הכול ובעיקר על האמונה. וזו הנקודה 
לאנשים  כי  בעייתית,  כנקודה  לרבים  שנראית 
בדורנו נדמה שאין להם זמן להשקיע בעצמם. הם 
כל היום בריצות סביב עצמם וברדיפה אחרי לא 
לעבוד.  ופשוט  לשבת  הזמן  להם  ואין  מה  ברור 
לכן חייבים להקדים שאין מה לעשות ואין תחליף 

לעבודה. פשוט אין קיצורי דרך.

בשביל כסף עובדים, בשביל אוכל עובדים, וגם 
צריכים  בעצמם  החיים  ובשביל  בשביל השמחה 
עבודה. בלי עבודה החיים שלך ישארו בדיוק כפי 
שהם ואין סיכוי לשינוי משמעותי. זה אחד מכללי 
שלא  למי  לעזור  אפשר  אי  החיים:  של  הברזל 
היא  הגדולה  הבשורה  אבל  לעצמו.  לעזור  רוצה 
כמו  לפעולתכם,  שכר  יש  משתלמת.  שהעבודה 
שכתבתם לעצמכם בדף המטרות והרווחים. וחוץ 
העצבות  סוגי  כל  כי  חשבונך,  על  לא  זה   – מזה 
בכבדות  שמתבטאת  ה"עדינה"  העצבות  ואפילו 
זמן  יותר  הרבה  ממך  גוזלים   – בחיים  כללית 
על  בעבודה  משקיע  אתה  כאשר  ומשאבים. 
השמחה אתה תצטרך לאכול פחות ולישון פחות, 
במרץ  מלא  בחיות,  מלא  תהיה  פשוט  אתה 
כך   – ובפרנסה  בזמן  ברכה  לך  ותהיה  ובזריזות 

שזה ממש לא על חשבונך.

ושאיפה  מטרה  לך  שיש  זה  עצם  מזה,  חוץ 
ועושה  הזה  בכיוון  מתקדם  ואתה  משהו  להשיג 
את הצעדים הנכונים – דבר זה עצמו נותן שמחה, 
כי אחד הגורמים המרכזיים לעצבות הוא שאדם 
בחיים  מטרה  עצמו.  של  המטרות  את  חי  לא 
נותנת משמעות לחיים וממילא זה מביא לאדם 

שמחה וסיפוק.

מתחילים עכשיו
לעבוד. מתי? עכשיו.  עושים? מתחילים  אז מה 
ומדבר  ומתבונן  יושב  שאתה  ביום  זמן  לך  תכנן 
לעצמך  תכנן  וכותב.  חבר  עם  או  עצמך  עם 
שבזמן שאתה נוסע לעבודה או בעבודה אם זה 
אפשרי בסוג העבודה שלך – אתה שומע שיעורים 
שמתאים  הסגנון  את  חפש  בנושא.  ומתעמק 
זמן  לך  שתקבע  הוא  והעיקר  אותך.  ומעורר  לך 
לעבודת התפילה שהיא הכלי העיקרי לזכות לכל 

דבר בחיים.

בדרך הזו תכין את עצמך ותגביר את השמחה 
לפורים אחר  תזכה  ובוודאי  הפורים  חג  לקראת 
תזכה  הזו  שבדרך  הוא,  העיקר  אבל  לגמרי, 
לשמחה של פורים בכל השנה כולה. אל תשכח 
שאתה בן שלך מלך ומגיע לך לחיות חיים מלאי 
שמחה, ה' רוצה שתשמח וה' שמח בשמחה שלך. 
גדולה מאוד בפני  ה'  השמחה שלך היא עבודת 
והמשפחה  אתה  זה  הראשון  והמרוויח  עצמה, 

שלך! פורים שמח ושנה של שמחה!

בברכת שבת שלום ומבורך 

יש כמה בחינות בהם צריך אדם ללמוד לצמצם 
את עצמו, היינו להקטין את עצמו, כמו שעשה משה 
בבואו למשכן, כפי שנרמז באות אלף הקטנה של 
מילת ויקרא. כי צריך אדם לצמצם את עצמו בפני 
הבורא, בפני גדולים ממנו, בפני בני אדם כערכו, ובפני 
עצמו. ולמה צריך לעשות זאת, כי התורה מצווה עלינו 
ללכת בדרכיו, להדמות לו, היינו לפעולותיו, והפעולה 
האלהית הראשונה היא הצמצום, היינו מה שפינה 
הבורא את אורו מהמרחב על מנת לחולל מקום, בו 
ייברא עולם. והצמצום החשוב ביותר הוא הצמצום 
זה  צמצום  של  המעשי  ופרושו  לחברו.  אדם  שבין 
הוא הנכונות שלנו להצטנע, לא לבלוט ואף לשתוק 
אם צריך, וזאת כדי לפנות מקום לאחר. זו המתכונת 
הבטוחה ביותר לשלום בית, לחינוך ילדים,  ליחסים 
תקינים בין עובד למעביד, ולכל היחסים שבין אדם 
מהתסכולים  הרבה  רואות,  שעינינו  כפי  לחברו. 
האנושיים מקורן בחוסר נראות, האדם חווה תסכול 
כשלא רואים אותו, זה מתורגם אצלו ללא אוהבים 
ותחושת העדר האהבה היא תחושה קשה,  אותו, 
עושה  כך! אך כשאני  להרגיש  אוהב  לא  אף אדם 
מקום לשני, היינו אני מצמצם את עצמי, מאפשר לו 
לתפוס מקום, הוא מרגיש שרואים אותו וזה מרגיע 

אותו, שיש משמעות לקיום שלו.

לזולתו  וכן צריך החכם שברצונו להעביר חכמתו 
לצמצם עצמו, כמו שאומר רבי נחמן )ל"מ ל( שצריך 
השגות  תחתון,  בשכל  עליון  שכל  להלביש  החכם 
גבוהות במילים פשוטות, כי אם אין לו את היכולת 

לא  ביחס לתלמידיו, הם  הזאת לצמצם את עצמו 
תתבזבז  חכמתו  ובכך  תועלת  ממנו  להפיק  יוכלו 
צריך  שהאדם  הצמצום  את  ויש  לטמיון.   ותרד 
לעשות בינו לבין עצמו, כי לאדם יש הרבה שאיפות, 
ולא תמיד הוא יכול לממש את כולן, ולפעמים חלקן 
היכולת  לו  שתהיה  לו  וטוב  מציאותיות,  לא  כלל 
לא לתפוס את עצמו ככל יכול, וגם לא לתת דרור 
מניצחונו את  היא  חיות האדם  עיקר  כי  לתאוותיו, 
עצמו, כשכלו גובר על גופו. וכן צריך לצמצם עצמו 
הוריו  כלפי  ובמניין,  בחכמה  ממנו,  לגדולים  ביחס 
נתינת כבוד, של  עניין של  זה הוא  וצמצום  ורבותיו, 
אותו  מידע  שם  שיש  פנימי  ביטול  מתוך  הקשבה 

הביא הזמן. 

כמו כן חייב אדם לצמצם עצמו כלפי הבורא לא 
לפרוץ ולבוא בגאווה, כמו משה רבנו שהסתיר את 
פניו כי היה ירא מהביט אל האלוהים וכמו רשב"י 
שנאמר בו "יראת מלהביט כי רב לה" וכמו שאומר 
רבנו שצריך לצמצם ההתלהבות, כדי שיישאר בלב 
חלל, כמ"ש "ולבי חלל בקרבי". ועל ידי הצמצום של 
הינו  מהמידות,  להתגלות  לבוא  יוכל  ההתלהבות, 
לעבד את השם יתברך בהדרגה ובמידה. וכן הגדלות 
השכל בעיונים הנעלים צריכים להיות במידה, שלא 
המח  משוטט  יהיה  שלא  הקדושה,  מגבול  יצא 
)חגיגה  בבחינת  מדרגתו,  לפי  רשות  לו  שאין  במה 
אל  ממך  במכסה  תדרוש,  אל  ממך  'במופלא  י"ג(: 
תחקור', וזה נקרא ללכת בדרכיו, כי הדרך הראשונה 
זו  הצמצום,  דרך  היא  לנבראיו  הבורא  שהתווה 

ומי  כנ"ל,  הבורא  עשה  אותה  הראשונה  הפעולה 
שרוצה להדמות לו וללכת בדרכיו חייב לאמץ לעצמו 
את דרך הצמצום, ולזה רומזת התורה באלף זעירא 
הבורא,  בפני  להצטמצם  שלנו  לצורך  ויקרא,  של 
ובפני  מאתנו,  הגדולים  בפני  אדם,  בני  שאר  בפני 
מקום,  בשום  מקום  מדי  יותר  לתפוס  לא  עצמנו, 
לאנשים  לאפשר  כדי  פנוי  חלל  לחולל  אדרבא, 

אחרים ולעצמנו להתהוות מחדש במרחב.

עיקרי הדינים לשבת זכור ופורים
בשבת שלפני הפורים מוציאים שני ספרי תורה,  א. 
"זכור את אשר  קוראים בפרשת  ובספר השני 
מעשה  להסמיך  כדי  והטעם  עמלק"  לך  עשה 
ונחלקו  כ"ט(  מגילה  )רש"י  עמלק.  למעשה  המן 
הראשונים האם מצווה זו מדאורייתא או מדרבנן, 
ולכן צריכים ליזהר בקריאתה מאד ולכוין לצאת 

ידי חובה. שולחן ערוך )סימן קמ"ו סעיף ב'(.

שיכוונו  לציבור  להודיע  ציבור  השליח  צריך  ב. 
ומחייתו  זכירת עמלק  ידי חובת מצוות  לצאת 
שהיא מצוות עשה מן התורה, ושגם הוא מכוין 
להוציא את השומעים ידי חובתם. שלחן ערוך 
סימן תקפ"ט )סעיף ט'(. ועיקר הכוונה לצאת ידי 
צריך  ואין  ציבור  השליח  של  בקריאתו  חובה 
עליו  תבא  והמחמיר  בברכות,  לצאת  לכוין 

ברכה. הגרי"י קנייבסקי )ארחות רבנו חלק ג' עמוד לב(.

בקריאת  חייבות  נשים  האם  הפוסקים  נחלקו  ג. 
עובדיה  הרב  מרן  פסק  ולהלכה  זכור,  פרשת 
שאף שהאשה המקילה יש לה על מה לסמוך, 

מכל מקום המחמירה תבוא עליה ברכה.

מתנות לאביונים

לשני  מתנות  שתי  לפחות  ליתן  אדם  כל  חייב  א. 
עניים, דהיינו מתנה אחת לכל אביון, ועיקר המצוה 
היא בנתינת מעות. שלחן ערוך )סימן תרצ"ד סעיף א'( 

ובחזון עובדיה פסק שעיקר המצוה היא בנתינת מעות. 

אביון,  לכל  אחת  פרוטה  בנתינת  סגי  הדין  מן  ב. 

ובזמן הזה מטבע 10 אגורות חשוב כמו פרוטה, 
יפות,  פנים  ובסבר  יפה  בעין  יתן  שמים  וירא 
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גרם(. בן איש חי )שנה א' פרשת תצוה אות ט"ו(.

כולל  סכום  לגבאי  לתת  שלא  מחמירים  יש  ג. 
שיתנו לשני עניים, אלא מחלקים את המתנות 
לשתים. שו"ת תורה לשמה )סי' קצ(.  ומרן הרב 
הסכום  את  לחלק  צריך  שאינו  פסק  עובדיה 

לשתים. חזון עובדיה )עמוד קס"ז(.

כף  בלילה.  ולא  ביום  לאביונים  מתנות  מצוות  ד. 
אחר  ויעשנה  נ'(.  קטן  סעיף  תרצ"ה  )סימן  החיים 

קריאת המגילה. שער הכוונות )דף קט עמוד א'(.

משלוח מנות

חייב לשלוח לחבירו שתי מנות בשר או של כל  א. 
מיני אוכלים, שנאמר ומשלוח מנות איש לרעהו, 
לשלוח  המרבה  וכל  אחד  לאיש  מתנות  שתי 

לריעים משובח. שלחן ערוך )סימן תרצ"ה סעי' ד'(. 

בזה  וכיוצא  יין  ובקבוק  בשר  לחבירו  השולח  ב. 
יוצא בזה ידי חובת משלוח מנות, שגם המשקה 
)ז(.  וכמו שאמרו במגילה  נחשב ל"מנה" אחת. 
ידי  יוצא  בלבד  משקים  מיני  שני  שלח  ואפילו 
החיים  צרור  בספר  מבואר  כן  מנות.  משלוח  חובת 
לרבינו חיים בן שמואל תלמיד הרשב"א )עמ' קי"ח(. וטוב 

להדר ולשלוח שני מיני "אוכלים". כן פסק בילקוט 
יוסף )סימן תרצ"ה אות יא(.

השולח לחבירו משלוח מנות בעילום שם, לא  ג. 

מי  יודע  המקבל  שאין  חובתו, שמכיון  ידי  יצא 
שלח אליו את המנות לא יצא ידי חובה. שו"ת 
כתב סופר )אורח חיים סימן קמ"א אות ב'( ובחזון עובדיה 
)עמוד קנ"ב( ומרן הרב אלישיב )יבקשו מפיהו - פורים פרק 

א' אות כ"ב(. והוא הדין להיפך שאדם שאינו נמצא 

בביתו ביום פורים ושולחים מביתו משלוח מנות 
עבורו לחבירו, והוא אינו יודע למי הם שולחים, 
שאינו יוצא ידי חובה. ערוך השלחן )סימן תרצ"ו סעיף 

ג'( וכן כתב בספר מקראי קודש )פורים סימן ל"ו(.

לו,  ששלח  למי  מנות  לשלוח  כלל  חובה  אין  ד. 
אמנם כיום מנהג העולם שאחד מחזיר לחברו 
זה  ידי  ועל  לו,  שאין  מי  את  לבייש  שלא  כדי 
איש  מנות  "ומשלוח  מצוות  שניהם  יקיימו 

לרעהו". )ספר "יוקח נא" סימן תרצ"ה סעיף קטן ל'(. 

סעודת פורים

מצוה להרבות בסעודת פורים, ובסעודה אחת  א. 
יוצאים ידי חובה.

זמנה של הסעודה הוא ביום הפורים ולא בלילה,  ב. 
ידי  יצא  לא  בלילה  שעשאה  פורים  וסעודת 
חובתו, ומכל מקום אף בלילה ישמח וירבה קצת 

בסעודה. שלחן ערוך והרמ"א )סי' תרצ"ה סעיף א'(. 

יש להדר לאכול פת בסעודה זו, ובדיעבד אינו  ג. 
מעכב. חזון עובדיה )עמ' קעג(.

לכתחילה ישתדל לקנות לכבוד סעודה זו בשר  ד. 
בקר, אמנם בדיעבד יוצא ידי חובתו אף בבשר 
עוף או בדגים. שו"ת שבט הלוי )חלק י' סימן יח אות ג'(.

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ַאַנ"ׁש  ֵּבין  ֶׁשָהָיה  ְוַהִהְתַלֲהבּות  ַהִהְתעֹוְררּות 
ְּבפּוִרים ִּבְפַרט ְּבֵעת ְקִריַאת ַהְּמִגיָלה, ָהָיה יֹוֵתר 
ּוַמָּמׁש  ִנְדֵרי,  ָּכל  ַּבֲאִמיַרת  ֵמַהִהְתעֹוְררּות ֶׁשָהָיה 
ִהְרִּגיׁשּו ְוָראּו ְּבמּוָחׁש ֶׁשּיֹום ִּכּפּוִרים הּוא ֶּבֱאֶמת 
יֹום ְּכ-פּוִרים ְּכִדְבֵרי ַהִּתּקּוֵני זַֹהר. )שיש"ק ד-צט(

ָהיּו  ְּבפּוִרים  ִׁשְכרּוָתם  ְּבֵעת  ַאְנֵׁשי-ְׁשלֹוֵמנּו 
ָּבֶזה  ְוָידּוַע  ַרּבֹות,  ְיׁשּועֹות  ְּבִבְרָכָתם  ּפֹוֲעִלים 
ַהְרֵּבה ִסּפּוִרים. ְוִסֵּפר ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל, ֶׁשַּפַעם 
עֹוד ִּבְהיֹותֹו ְּבאּוַמאן ָּבא ֵאָליו ֶאָחד ֶׁשֹּלא ִהִּכירֹו 
ֹלא  ַז"ל  ִיְצָחק  ֵלִוי  ְוַרִּבי  ַסְנְּדָקאּות,  ַעל  ְלַהְזִמינֹו 
ְמַכְּבֵדִני  ַאָּתה  ּוַמּדּוַע  ַאָּתה  ִמי  ּוְׁשָאלֹו:  ִהִּכירֹו, 
ָּבֶזה, ָעָנה לֹו ַהָּלה: ְּבֵעת ִׁשְכרּוְתֶכם ְּביֹום ַהּפּוִרים 
ָזִכיִתי  ֶׁשֹּלא  ָזָכר  ְלֶבן  ְּבָרָכה  ִמֶּכם  ִּבַּקְׁשִּתי 
ּפּוִרים  ַאַחר  ֵּתֶכף  ְוָאֵכן  ָׁשִנים,  ַּכָּמה  ְּכָבר  ָלֶזה 
ִנְפַקְדנּו ְלטֹוָבה ּוָבטּוַח ֲאִני ֶׁשִּבְרַכְתֶכם ִהיא ִהיא 

ֶׁשהֹוִעיָלה ִלי. )שם ה – שצג(

פנינים
052-2240696חסידות ברסלב

הבית לשלום  הסדרה 

אם גם לכם "בגן השלום" ו-"חכמות נשים"
שינה את החיים
al5308000@gmail.com :שתפו אותנו
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העיקר המרכזי
על שלום בית יש להתפלל בכל יום ויום. אך אין 
ובעיות  קשיים  שנוצרות  עד  התפילה  עם  להמתין 
לפני  עוד  התפילה  את  להקדים  יש  אלא  בבית. 

שהאדם מוצא את הזיווג שלו.

הצלחת  את  שתבטיח  העיקרית  ההכנה  כי 
הנישואין ושלום הבית באמת היא התפילה.

 והעיקר הוא מה שמכינים תפילות אפילו עוד לפני 
שמתחתנים. גבר או אשה שרוצים להתחתן צריכים 
להכין שקים וחבילות של תפילות ולהגיע לחופה עם 
אוצר עצום של תפילות על כל פרט ופרט שבחיים 
כל  לאורך  הזוג  את  שילוו  תפילות  המשותפים, 
תפילות  להכין  צריכים  ובפרט  המשותפים,  חייהם 

רבות על האהבה, הקשר והחיבור שביניהם.

לכן העצה היעוצה היא להקדיש בכל יום לפחות 
על  התבודדות  של  שעה(  אפשר  )ואם  שעה  חצי 
כל  על  להתפלל  המינימלי  הזמן  זהו  הזיווג.  נושא 
הפרטים הרבים שבחיי הנישואים, על מנת שכאשר 

כבר יתחתנו, הכל ילך כמה שיותר טוב וחלק.

כי אף על פי שגם אחרי שמתחתנים אפשר לתקן 
ולשפר את החיים על ידי תפילות, אבל זה לא דומה 
גדולה של תפילות,  לאדם שבא מראש עם הכנה 
שאז הוא נכנס לחתונה ברגל ימין, ויש לו סייעתא 
דשמיא בכל העניינים, כי יש לו מלאכים רבים שהוא 

ברא על ידי תפילותיו שיסייעו לו.

וזהו יסוד באמונה, שהחיים של האדם נראים כפי 
שקובעים לו בבית דין של מעלה.

וכאשר האדם מקדים תפילות עוד לפני החתונה, 
כלומר לפני שיש דין, אזי על ידי התפילות הוא מצייר 
לצייר  ויכול  וחדש,  את כל עתידו כמו על דף חלק 
עוד  מוסיפה  רק  שמוסיף  תפילה  וכל  שרוצה,  מה 

יופי ואור בציור.

שמתחתן,  אחרי  רק  ומתפלל  מחכה  אם  אבל 
דהיינו אחר שכבר נקבעו הדינים ואף התעוררו דינים 
חדשים, אזי לשנות את הציור הקיים זה הרבה יותר 
קשה. וזו החשיבות להרבות בתפילה לפני החתונה.

ביניהם  ובעקר שתהיה  הכל!  על  להתפלל  וצריך 
והבנה אמתית, שמה שלא  ואמתית  גדולה  אהבה 
הבנה,  ביניהם  תהיה   - שיעברו  קושי  ואיזה  יהיה, 

סבלנות, סלחנות, עזרה הדדית, קשר, חיבור וכו'.

שותפות  להם  שתהיה  הרבה  להתפלל  וצריך   
ורעות שיזכו להיות  אמיתית, שלום אמיתי, חברות 

אחד השני לעזר ולא חס ושלום להיפך.

לכן צריכים להתפלל שתהיה להם דרך משותפת, 
דעות  משותפים,  רצונות  משותפות,  שאיפות 
משותפות וכיוצא בזה - דברים שיהוו מכנה משותף 
ובסיס לאחדות שלמה ביניהם. עוד צריכים להתפלל, 
שלא יהיו עקרים, שיהיו להם ילדים טובים ובריאים, 
על  והסכמה  המשפחות  בין  והבנה  שלום  שיהיו 

מקום המגורים וכיוצא בזה.

כמובן, שאת התפילות הללו, אין לזנוח גם לאחר 
הנישואין, ויש להקדיש כל יום תפילות מפורטות על 

כל הדברים לעיל שיתקיימו וימשיכו להתקיים.

יותר  פועלת  שהתפילה  דבר  של  כללו   
מהשתדלות ובמיוחד בעניין זה של ניגודים 
כל כך גדולים בין גבר לאשה, שדורש אכן 

סייעתא דשמיא מיוחדת.

בעניין זה יש לציין שבשביל שהאדם ידע על מה 
הוא צריך להתפלל, הוא חייב ללמוד.לכן ילמד היטב 
את הספרים "בגן השלום" )לגברים( "חכמת נשים" 
)לנשים( ואת הדיסקים, שיש בהם הרבה חומר וידע 

וחיזוק הנדרשים לשם כינון שלום בית אמיתי.

ויסכם  דעתו  יישב  שלומד  ופרט  פרט  כל  ועל 
ענין  בכל  לנהוג  האמת  דרך  ומה  למד  מה  לעצמו 

וענין. ויתפלל הרבה לקיים הכל.

והעיקר, כאמור, הוא לפני החתונה - לפני שטועים, 
לפני שהורסים, לפני שמקלקלים, כי אחרי כן הרבה 

יותר קשה לתקן.

שרוצה  מי  לכל  מאד  נפלאה  ודרך  עצה  זו  לכן 
שהוא  בכך  ויכיר  לפניו  עומד  מה  שידע  להתחתן, 
ועם  הספר  עם  וילך  תפילות,  הרבה  להכין  צריכך 
פרט  כל  על  ויתפלל  בהם  וילמד  הנ“ל,  הדיסקים 

ופרט הרבה מאוד.

שידוך תמורת מחילה
"רבי, בשעה טובה מחתן אני את בתי, זקוק אני 
להלוואה מהגמ"ח", ביקש יהודי תושב וילנא הלוואה 
מהגמ"ח שניהל רב העיר – רבי שמואל שטראשון – 

לטובת תושבי עירו.

הרב נענה לבקשה והלווה לו סכום כסף רב, לא 
הלוואה,  בקשת  טופס  על  אותו  שהחתים  לפני 
כשהוא מתחייב לפרוע את הכסף עד תאריך פלוני.

עברו חלפו להם הימים, הגיע זמן פירעון ההלוואה 
והלווה הגיע כשהכסף בידו, הן אדם הגון הוא ולא 

יאחר מלשלם 
את חובו לרב 
שהיטיב עימו.

ישב  הרב   
עת  באותה 
לימודו  בחדר 
ושקוע  טרוד 
בסוגיה  כולו 
 , ו י נ פ ל ש
עיניו  הרים 
והקשיב ללווה 
כי  שהסביר 
ב"ה עלה בידו 
את  להחזיר 
הסכום  כל 

בזמן.

הנהן  הרב 
 , ו ש א ר ב
את  הכניס 
ת  ס י פ ח
ת  ו ר ט ש ה
כרך  בתוך 

רב.  במרץ  ללמוד  ממשיך  כשהוא  שלפניו,  הגמרא 
לאחר שנסתיים סדר לימודו שכח הרב לחלוטין את 
שהוחזרה  לגמ"ח  השייכת  הכסף  שטרות  חבילת 
לציין בפנקס  זכר הרב  בוודאי שלא  הלווה.  ידי  על 

הגמ"ח שהלה החזיר את אשר קיבל.

***

כשלפתע  הגמ"ח,  בפנקסי  סדר  ועשה  ישב  הרב 
צדה עינו את שמו של אותו אדם שלווה ממנו סכום 
הלווה  את  הרב  זימן  זאת.  שהחזיר  צוין  ולא  כסף 

ושאלו מתי חושב הוא לפרוע את הלוואה.

היה  חודשים  מספר  שלפני  לרב  הסביר  היהודי 
אצלו והשיב את ההלוואה, אף ציין שהרב היה עסוק 
החוב  החזר  את  ציין  לא  כך  משום  ואולי  בלימודו 

בפנקסו.

הרב שמע את דבריו, אך ציין שהיות והכסף אינו 
שלו, לפי דין תורה מחויב הלווה או להישבע שהשיב 
או שישלם שוב  נוסף,  וייפטר מתשלום  את הכסף 
אלוקים  ירא  איש  שהיה  הלווה  להישבע.  לא  כדי 

הון  שום  בעד  אמת,  על  אפילו  להישבע,  סירב 
שבעולם והעדיף לשלם שנית!

קבעו  שברחוב  המהלכות  השמועות  אולם, 
יסכים  הגון  אדם  איזה  האיש!  הוא  גנב  נחרצות: 
ידו? מה גם שביכולתו  לשלם שוב חוב שנפרע על 

להיפטר על ידי שבועה.

צער רב ובושת פנים גדולה נגמרה לאיש מהסיפור, 
אך מעמדתו לא נסוג, הוא ישלם ולא יישבע.

פסח  ערב 
ותוך  הגיע, 
ניקוי  כדי 
ו  י ת ו ר מ ג
הרב  של 
מאחד  נשר 
ם  י כ ר כ ה
כסף  סכום 
ה  ו ו ש ה
ק  י ו ד מ ב
לסכום שלווה 
לפני  האיש 
שנה  כחצי 

מהרב. 

של  זכרונו 
נצטלל,  הרב 
עמום  מראה 
לזכרונו  שב 
החזיר  היאך 
את  הלווה 
בעת  הכסף 
של  לימודו 

הרב.

והתחנן:  האיש  של  לביתו  הרב  רץ  רבה  בבהלה 
הייתי  צריך  שוגג.  ואני  הצדיק  לי. אתה  אנא, מחל 
ההלוואה  החזר  את  ולכתוב  מלימודי  להפסיק 

בפנקס.

אך האיש לא הסכים למחול: "מי ישיב לי את שמי 
הטוב שנפגע", הקשה בכאב. "מי ישתדך עם ילדי?!". 
קשה היה לשכנע אותו לסלוח לרב בלב שלם, וגם 
הצהרתו של הרב שהוא יפרסם בכל העיר שהלווה 
צדק והרב טעה לא קיררו את דעת האיש. "אנשים 
יאמרו שהרב אומר שאני צודק רק לפנים משורת 

הדין".

באמת?",  לי  למחול  לך  ויגרום  אותך  יפייס  "מה 
יאמר  אשר  ככל  לעשות  נכון  כשהוא  הרב,  שאל 

האיש.

 – כחתן  לבתי  מתתיהו,  בנו,  את  הרב  ייתן  "אם 
אני  נקי  כולם שבאמת  יבינו  אז  בלב שלם.  אסלח 
וחף מפשע". למרות היותו אדם פשוט, הסכים הרב 
להשתדך עימו ובלבד לקבל את מחילתו בלב שלם.   

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

וגם  והתפילין  הטלית  וגם  התפילה  עצם  גם  זה 
הכיפה הזקן והפיאות וגם השהות בבית הכנסת 
ותכפיל  ועוד(  רגע  בכל  כשלעצמה  מצווה  שהיא 
את השעות בימים ובשבועות ובכל פעם מחדש 
ההון  של  ואינסופי  העצום  מההיקף  תתפעל 

הרוחני שלך.

העבודה משתלמת
אך כפי שצייננו קודם, העיקר היסודי ביותר הוא 
להתפלל על הכול ובעיקר על האמונה. וזו הנקודה 
לאנשים  כי  בעייתית,  כנקודה  לרבים  שנראית 
בדורנו נדמה שאין להם זמן להשקיע בעצמם. הם 
כל היום בריצות סביב עצמם וברדיפה אחרי לא 
לעבוד.  ופשוט  לשבת  הזמן  להם  ואין  מה  ברור 
לכן חייבים להקדים שאין מה לעשות ואין תחליף 

לעבודה. פשוט אין קיצורי דרך.

בשביל כסף עובדים, בשביל אוכל עובדים, וגם 
צריכים  בעצמם  החיים  ובשביל  בשביל השמחה 
עבודה. בלי עבודה החיים שלך ישארו בדיוק כפי 
שהם ואין סיכוי לשינוי משמעותי. זה אחד מכללי 
שלא  למי  לעזור  אפשר  אי  החיים:  של  הברזל 
היא  הגדולה  הבשורה  אבל  לעצמו.  לעזור  רוצה 
כמו  לפעולתכם,  שכר  יש  משתלמת.  שהעבודה 
שכתבתם לעצמכם בדף המטרות והרווחים. וחוץ 
העצבות  סוגי  כל  כי  חשבונך,  על  לא  זה   – מזה 
בכבדות  שמתבטאת  ה"עדינה"  העצבות  ואפילו 
זמן  יותר  הרבה  ממך  גוזלים   – בחיים  כללית 
על  בעבודה  משקיע  אתה  כאשר  ומשאבים. 
השמחה אתה תצטרך לאכול פחות ולישון פחות, 
במרץ  מלא  בחיות,  מלא  תהיה  פשוט  אתה 
כך   – ובפרנסה  בזמן  ברכה  לך  ותהיה  ובזריזות 

שזה ממש לא על חשבונך.

ושאיפה  מטרה  לך  שיש  זה  עצם  מזה,  חוץ 
ועושה  הזה  בכיוון  מתקדם  ואתה  משהו  להשיג 
את הצעדים הנכונים – דבר זה עצמו נותן שמחה, 
כי אחד הגורמים המרכזיים לעצבות הוא שאדם 
בחיים  מטרה  עצמו.  של  המטרות  את  חי  לא 
נותנת משמעות לחיים וממילא זה מביא לאדם 

שמחה וסיפוק.

מתחילים עכשיו
לעבוד. מתי? עכשיו.  עושים? מתחילים  אז מה 
ומדבר  ומתבונן  יושב  שאתה  ביום  זמן  לך  תכנן 
לעצמך  תכנן  וכותב.  חבר  עם  או  עצמך  עם 
שבזמן שאתה נוסע לעבודה או בעבודה אם זה 
אפשרי בסוג העבודה שלך – אתה שומע שיעורים 
שמתאים  הסגנון  את  חפש  בנושא.  ומתעמק 
זמן  לך  שתקבע  הוא  והעיקר  אותך.  ומעורר  לך 
לעבודת התפילה שהיא הכלי העיקרי לזכות לכל 

דבר בחיים.

בדרך הזו תכין את עצמך ותגביר את השמחה 
לפורים אחר  תזכה  ובוודאי  הפורים  חג  לקראת 
תזכה  הזו  שבדרך  הוא,  העיקר  אבל  לגמרי, 
לשמחה של פורים בכל השנה כולה. אל תשכח 
שאתה בן שלך מלך ומגיע לך לחיות חיים מלאי 
שמחה, ה' רוצה שתשמח וה' שמח בשמחה שלך. 
גדולה מאוד בפני  ה'  השמחה שלך היא עבודת 
והמשפחה  אתה  זה  הראשון  והמרוויח  עצמה, 

שלך! פורים שמח ושנה של שמחה!

בברכת שבת שלום ומבורך 

יש כמה בחינות בהם צריך אדם ללמוד לצמצם 
את עצמו, היינו להקטין את עצמו, כמו שעשה משה 
בבואו למשכן, כפי שנרמז באות אלף הקטנה של 
מילת ויקרא. כי צריך אדם לצמצם את עצמו בפני 
הבורא, בפני גדולים ממנו, בפני בני אדם כערכו, ובפני 
עצמו. ולמה צריך לעשות זאת, כי התורה מצווה עלינו 
ללכת בדרכיו, להדמות לו, היינו לפעולותיו, והפעולה 
האלהית הראשונה היא הצמצום, היינו מה שפינה 
הבורא את אורו מהמרחב על מנת לחולל מקום, בו 
ייברא עולם. והצמצום החשוב ביותר הוא הצמצום 
זה  צמצום  של  המעשי  ופרושו  לחברו.  אדם  שבין 
הוא הנכונות שלנו להצטנע, לא לבלוט ואף לשתוק 
אם צריך, וזאת כדי לפנות מקום לאחר. זו המתכונת 
הבטוחה ביותר לשלום בית, לחינוך ילדים,  ליחסים 
תקינים בין עובד למעביד, ולכל היחסים שבין אדם 
מהתסכולים  הרבה  רואות,  שעינינו  כפי  לחברו. 
האנושיים מקורן בחוסר נראות, האדם חווה תסכול 
כשלא רואים אותו, זה מתורגם אצלו ללא אוהבים 
ותחושת העדר האהבה היא תחושה קשה,  אותו, 
עושה  כך! אך כשאני  להרגיש  אוהב  לא  אף אדם 
מקום לשני, היינו אני מצמצם את עצמי, מאפשר לו 
לתפוס מקום, הוא מרגיש שרואים אותו וזה מרגיע 

אותו, שיש משמעות לקיום שלו.

לזולתו  וכן צריך החכם שברצונו להעביר חכמתו 
לצמצם עצמו, כמו שאומר רבי נחמן )ל"מ ל( שצריך 
השגות  תחתון,  בשכל  עליון  שכל  להלביש  החכם 
גבוהות במילים פשוטות, כי אם אין לו את היכולת 

לא  ביחס לתלמידיו, הם  הזאת לצמצם את עצמו 
תתבזבז  חכמתו  ובכך  תועלת  ממנו  להפיק  יוכלו 
צריך  שהאדם  הצמצום  את  ויש  לטמיון.   ותרד 
לעשות בינו לבין עצמו, כי לאדם יש הרבה שאיפות, 
ולא תמיד הוא יכול לממש את כולן, ולפעמים חלקן 
היכולת  לו  שתהיה  לו  וטוב  מציאותיות,  לא  כלל 
לא לתפוס את עצמו ככל יכול, וגם לא לתת דרור 
מניצחונו את  היא  חיות האדם  עיקר  כי  לתאוותיו, 
עצמו, כשכלו גובר על גופו. וכן צריך לצמצם עצמו 
הוריו  כלפי  ובמניין,  בחכמה  ממנו,  לגדולים  ביחס 
נתינת כבוד, של  עניין של  זה הוא  וצמצום  ורבותיו, 
אותו  מידע  שם  שיש  פנימי  ביטול  מתוך  הקשבה 

הביא הזמן. 

כמו כן חייב אדם לצמצם עצמו כלפי הבורא לא 
לפרוץ ולבוא בגאווה, כמו משה רבנו שהסתיר את 
פניו כי היה ירא מהביט אל האלוהים וכמו רשב"י 
שנאמר בו "יראת מלהביט כי רב לה" וכמו שאומר 
רבנו שצריך לצמצם ההתלהבות, כדי שיישאר בלב 
חלל, כמ"ש "ולבי חלל בקרבי". ועל ידי הצמצום של 
הינו  מהמידות,  להתגלות  לבוא  יוכל  ההתלהבות, 
לעבד את השם יתברך בהדרגה ובמידה. וכן הגדלות 
השכל בעיונים הנעלים צריכים להיות במידה, שלא 
המח  משוטט  יהיה  שלא  הקדושה,  מגבול  יצא 
)חגיגה  בבחינת  מדרגתו,  לפי  רשות  לו  שאין  במה 
אל  ממך  במכסה  תדרוש,  אל  ממך  'במופלא  י"ג(: 
תחקור', וזה נקרא ללכת בדרכיו, כי הדרך הראשונה 
זו  הצמצום,  דרך  היא  לנבראיו  הבורא  שהתווה 

ומי  כנ"ל,  הבורא  עשה  אותה  הראשונה  הפעולה 
שרוצה להדמות לו וללכת בדרכיו חייב לאמץ לעצמו 
את דרך הצמצום, ולזה רומזת התורה באלף זעירא 
הבורא,  בפני  להצטמצם  שלנו  לצורך  ויקרא,  של 
ובפני  מאתנו,  הגדולים  בפני  אדם,  בני  שאר  בפני 
מקום,  בשום  מקום  מדי  יותר  לתפוס  לא  עצמנו, 
לאנשים  לאפשר  כדי  פנוי  חלל  לחולל  אדרבא, 

אחרים ולעצמנו להתהוות מחדש במרחב.

עיקרי הדינים לשבת זכור ופורים
בשבת שלפני הפורים מוציאים שני ספרי תורה,  א. 
"זכור את אשר  קוראים בפרשת  ובספר השני 
מעשה  להסמיך  כדי  והטעם  עמלק"  לך  עשה 
ונחלקו  כ"ט(  מגילה  )רש"י  עמלק.  למעשה  המן 
הראשונים האם מצווה זו מדאורייתא או מדרבנן, 
ולכן צריכים ליזהר בקריאתה מאד ולכוין לצאת 

ידי חובה. שולחן ערוך )סימן קמ"ו סעיף ב'(.

שיכוונו  לציבור  להודיע  ציבור  השליח  צריך  ב. 
ומחייתו  זכירת עמלק  ידי חובת מצוות  לצאת 
שהיא מצוות עשה מן התורה, ושגם הוא מכוין 
להוציא את השומעים ידי חובתם. שלחן ערוך 
סימן תקפ"ט )סעיף ט'(. ועיקר הכוונה לצאת ידי 
צריך  ואין  ציבור  השליח  של  בקריאתו  חובה 
עליו  תבא  והמחמיר  בברכות,  לצאת  לכוין 

ברכה. הגרי"י קנייבסקי )ארחות רבנו חלק ג' עמוד לב(.

בקריאת  חייבות  נשים  האם  הפוסקים  נחלקו  ג. 
עובדיה  הרב  מרן  פסק  ולהלכה  זכור,  פרשת 
שאף שהאשה המקילה יש לה על מה לסמוך, 

מכל מקום המחמירה תבוא עליה ברכה.

מתנות לאביונים

לשני  מתנות  שתי  לפחות  ליתן  אדם  כל  חייב  א. 
עניים, דהיינו מתנה אחת לכל אביון, ועיקר המצוה 
היא בנתינת מעות. שלחן ערוך )סימן תרצ"ד סעיף א'( 

ובחזון עובדיה פסק שעיקר המצוה היא בנתינת מעות. 

אביון,  לכל  אחת  פרוטה  בנתינת  סגי  הדין  מן  ב. 

ובזמן הזה מטבע 10 אגורות חשוב כמו פרוטה, 
יפות,  פנים  ובסבר  יפה  בעין  יתן  שמים  וירא 
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גרם(. בן איש חי )שנה א' פרשת תצוה אות ט"ו(.

כולל  סכום  לגבאי  לתת  שלא  מחמירים  יש  ג. 
שיתנו לשני עניים, אלא מחלקים את המתנות 
לשתים. שו"ת תורה לשמה )סי' קצ(.  ומרן הרב 
הסכום  את  לחלק  צריך  שאינו  פסק  עובדיה 

לשתים. חזון עובדיה )עמוד קס"ז(.

כף  בלילה.  ולא  ביום  לאביונים  מתנות  מצוות  ד. 
אחר  ויעשנה  נ'(.  קטן  סעיף  תרצ"ה  )סימן  החיים 

קריאת המגילה. שער הכוונות )דף קט עמוד א'(.

משלוח מנות

חייב לשלוח לחבירו שתי מנות בשר או של כל  א. 
מיני אוכלים, שנאמר ומשלוח מנות איש לרעהו, 
לשלוח  המרבה  וכל  אחד  לאיש  מתנות  שתי 

לריעים משובח. שלחן ערוך )סימן תרצ"ה סעי' ד'(. 

בזה  וכיוצא  יין  ובקבוק  בשר  לחבירו  השולח  ב. 
יוצא בזה ידי חובת משלוח מנות, שגם המשקה 
)ז(.  וכמו שאמרו במגילה  נחשב ל"מנה" אחת. 
ידי  יוצא  בלבד  משקים  מיני  שני  שלח  ואפילו 
החיים  צרור  בספר  מבואר  כן  מנות.  משלוח  חובת 
לרבינו חיים בן שמואל תלמיד הרשב"א )עמ' קי"ח(. וטוב 

להדר ולשלוח שני מיני "אוכלים". כן פסק בילקוט 
יוסף )סימן תרצ"ה אות יא(.

השולח לחבירו משלוח מנות בעילום שם, לא  ג. 

מי  יודע  המקבל  שאין  חובתו, שמכיון  ידי  יצא 
שלח אליו את המנות לא יצא ידי חובה. שו"ת 
כתב סופר )אורח חיים סימן קמ"א אות ב'( ובחזון עובדיה 
)עמוד קנ"ב( ומרן הרב אלישיב )יבקשו מפיהו - פורים פרק 

א' אות כ"ב(. והוא הדין להיפך שאדם שאינו נמצא 

בביתו ביום פורים ושולחים מביתו משלוח מנות 
עבורו לחבירו, והוא אינו יודע למי הם שולחים, 
שאינו יוצא ידי חובה. ערוך השלחן )סימן תרצ"ו סעיף 

ג'( וכן כתב בספר מקראי קודש )פורים סימן ל"ו(.

לו,  ששלח  למי  מנות  לשלוח  כלל  חובה  אין  ד. 
אמנם כיום מנהג העולם שאחד מחזיר לחברו 
זה  ידי  ועל  לו,  שאין  מי  את  לבייש  שלא  כדי 
איש  מנות  "ומשלוח  מצוות  שניהם  יקיימו 

לרעהו". )ספר "יוקח נא" סימן תרצ"ה סעיף קטן ל'(. 

סעודת פורים

מצוה להרבות בסעודת פורים, ובסעודה אחת  א. 
יוצאים ידי חובה.

זמנה של הסעודה הוא ביום הפורים ולא בלילה,  ב. 
ידי  יצא  לא  בלילה  שעשאה  פורים  וסעודת 
חובתו, ומכל מקום אף בלילה ישמח וירבה קצת 

בסעודה. שלחן ערוך והרמ"א )סי' תרצ"ה סעיף א'(. 

יש להדר לאכול פת בסעודה זו, ובדיעבד אינו  ג. 
מעכב. חזון עובדיה )עמ' קעג(.

לכתחילה ישתדל לקנות לכבוד סעודה זו בשר  ד. 
בקר, אמנם בדיעבד יוצא ידי חובתו אף בבשר 
עוף או בדגים. שו"ת שבט הלוי )חלק י' סימן יח אות ג'(.

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ַאַנ"ׁש  ֵּבין  ֶׁשָהָיה  ְוַהִהְתַלֲהבּות  ַהִהְתעֹוְררּות 
ְּבפּוִרים ִּבְפַרט ְּבֵעת ְקִריַאת ַהְּמִגיָלה, ָהָיה יֹוֵתר 
ּוַמָּמׁש  ִנְדֵרי,  ָּכל  ַּבֲאִמיַרת  ֵמַהִהְתעֹוְררּות ֶׁשָהָיה 
ִהְרִּגיׁשּו ְוָראּו ְּבמּוָחׁש ֶׁשּיֹום ִּכּפּוִרים הּוא ֶּבֱאֶמת 
יֹום ְּכ-פּוִרים ְּכִדְבֵרי ַהִּתּקּוֵני זַֹהר. )שיש"ק ד-צט(

ָהיּו  ְּבפּוִרים  ִׁשְכרּוָתם  ְּבֵעת  ַאְנֵׁשי-ְׁשלֹוֵמנּו 
ָּבֶזה  ְוָידּוַע  ַרּבֹות,  ְיׁשּועֹות  ְּבִבְרָכָתם  ּפֹוֲעִלים 
ַהְרֵּבה ִסּפּוִרים. ְוִסֵּפר ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל, ֶׁשַּפַעם 
עֹוד ִּבְהיֹותֹו ְּבאּוַמאן ָּבא ֵאָליו ֶאָחד ֶׁשֹּלא ִהִּכירֹו 
ֹלא  ַז"ל  ִיְצָחק  ֵלִוי  ְוַרִּבי  ַסְנְּדָקאּות,  ַעל  ְלַהְזִמינֹו 
ְמַכְּבֵדִני  ַאָּתה  ּוַמּדּוַע  ַאָּתה  ִמי  ּוְׁשָאלֹו:  ִהִּכירֹו, 
ָּבֶזה, ָעָנה לֹו ַהָּלה: ְּבֵעת ִׁשְכרּוְתֶכם ְּביֹום ַהּפּוִרים 
ָזִכיִתי  ֶׁשֹּלא  ָזָכר  ְלֶבן  ְּבָרָכה  ִמֶּכם  ִּבַּקְׁשִּתי 
ּפּוִרים  ַאַחר  ֵּתֶכף  ְוָאֵכן  ָׁשִנים,  ַּכָּמה  ְּכָבר  ָלֶזה 
ִנְפַקְדנּו ְלטֹוָבה ּוָבטּוַח ֲאִני ֶׁשִּבְרַכְתֶכם ִהיא ִהיא 

ֶׁשהֹוִעיָלה ִלי. )שם ה – שצג(

פנינים
052-2240696חסידות ברסלב

הבית לשלום  הסדרה 

אם גם לכם "בגן השלום" ו-"חכמות נשים"
שינה את החיים
al5308000@gmail.com :שתפו אותנו
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העיקר המרכזי
על שלום בית יש להתפלל בכל יום ויום. אך אין 
ובעיות  קשיים  שנוצרות  עד  התפילה  עם  להמתין 
לפני  עוד  התפילה  את  להקדים  יש  אלא  בבית. 

שהאדם מוצא את הזיווג שלו.

הצלחת  את  שתבטיח  העיקרית  ההכנה  כי 
הנישואין ושלום הבית באמת היא התפילה.

 והעיקר הוא מה שמכינים תפילות אפילו עוד לפני 
שמתחתנים. גבר או אשה שרוצים להתחתן צריכים 
להכין שקים וחבילות של תפילות ולהגיע לחופה עם 
אוצר עצום של תפילות על כל פרט ופרט שבחיים 
כל  לאורך  הזוג  את  שילוו  תפילות  המשותפים, 
תפילות  להכין  צריכים  ובפרט  המשותפים,  חייהם 

רבות על האהבה, הקשר והחיבור שביניהם.

לכן העצה היעוצה היא להקדיש בכל יום לפחות 
על  התבודדות  של  שעה(  אפשר  )ואם  שעה  חצי 
כל  על  להתפלל  המינימלי  הזמן  זהו  הזיווג.  נושא 
הפרטים הרבים שבחיי הנישואים, על מנת שכאשר 

כבר יתחתנו, הכל ילך כמה שיותר טוב וחלק.

כי אף על פי שגם אחרי שמתחתנים אפשר לתקן 
ולשפר את החיים על ידי תפילות, אבל זה לא דומה 
גדולה של תפילות,  לאדם שבא מראש עם הכנה 
שאז הוא נכנס לחתונה ברגל ימין, ויש לו סייעתא 
דשמיא בכל העניינים, כי יש לו מלאכים רבים שהוא 

ברא על ידי תפילותיו שיסייעו לו.

וזהו יסוד באמונה, שהחיים של האדם נראים כפי 
שקובעים לו בבית דין של מעלה.

וכאשר האדם מקדים תפילות עוד לפני החתונה, 
כלומר לפני שיש דין, אזי על ידי התפילות הוא מצייר 
לצייר  ויכול  וחדש,  את כל עתידו כמו על דף חלק 
עוד  מוסיפה  רק  שמוסיף  תפילה  וכל  שרוצה,  מה 

יופי ואור בציור.

שמתחתן,  אחרי  רק  ומתפלל  מחכה  אם  אבל 
דהיינו אחר שכבר נקבעו הדינים ואף התעוררו דינים 
חדשים, אזי לשנות את הציור הקיים זה הרבה יותר 
קשה. וזו החשיבות להרבות בתפילה לפני החתונה.

ביניהם  ובעקר שתהיה  הכל!  על  להתפלל  וצריך 
והבנה אמתית, שמה שלא  ואמתית  גדולה  אהבה 
הבנה,  ביניהם  תהיה   - שיעברו  קושי  ואיזה  יהיה, 

סבלנות, סלחנות, עזרה הדדית, קשר, חיבור וכו'.

שותפות  להם  שתהיה  הרבה  להתפלל  וצריך   
ורעות שיזכו להיות  אמיתית, שלום אמיתי, חברות 

אחד השני לעזר ולא חס ושלום להיפך.

לכן צריכים להתפלל שתהיה להם דרך משותפת, 
דעות  משותפים,  רצונות  משותפות,  שאיפות 
משותפות וכיוצא בזה - דברים שיהוו מכנה משותף 
ובסיס לאחדות שלמה ביניהם. עוד צריכים להתפלל, 
שלא יהיו עקרים, שיהיו להם ילדים טובים ובריאים, 
על  והסכמה  המשפחות  בין  והבנה  שלום  שיהיו 

מקום המגורים וכיוצא בזה.

כמובן, שאת התפילות הללו, אין לזנוח גם לאחר 
הנישואין, ויש להקדיש כל יום תפילות מפורטות על 

כל הדברים לעיל שיתקיימו וימשיכו להתקיים.

יותר  פועלת  שהתפילה  דבר  של  כללו   
מהשתדלות ובמיוחד בעניין זה של ניגודים 
כל כך גדולים בין גבר לאשה, שדורש אכן 

סייעתא דשמיא מיוחדת.

בעניין זה יש לציין שבשביל שהאדם ידע על מה 
הוא צריך להתפלל, הוא חייב ללמוד.לכן ילמד היטב 
את הספרים "בגן השלום" )לגברים( "חכמת נשים" 
)לנשים( ואת הדיסקים, שיש בהם הרבה חומר וידע 

וחיזוק הנדרשים לשם כינון שלום בית אמיתי.

ויסכם  דעתו  יישב  שלומד  ופרט  פרט  כל  ועל 
ענין  בכל  לנהוג  האמת  דרך  ומה  למד  מה  לעצמו 

וענין. ויתפלל הרבה לקיים הכל.

והעיקר, כאמור, הוא לפני החתונה - לפני שטועים, 
לפני שהורסים, לפני שמקלקלים, כי אחרי כן הרבה 

יותר קשה לתקן.

שרוצה  מי  לכל  מאד  נפלאה  ודרך  עצה  זו  לכן 
שהוא  בכך  ויכיר  לפניו  עומד  מה  שידע  להתחתן, 
ועם  הספר  עם  וילך  תפילות,  הרבה  להכין  צריכך 
פרט  כל  על  ויתפלל  בהם  וילמד  הנ“ל,  הדיסקים 

ופרט הרבה מאוד.

שידוך תמורת מחילה
"רבי, בשעה טובה מחתן אני את בתי, זקוק אני 
להלוואה מהגמ"ח", ביקש יהודי תושב וילנא הלוואה 
מהגמ"ח שניהל רב העיר – רבי שמואל שטראשון – 

לטובת תושבי עירו.

הרב נענה לבקשה והלווה לו סכום כסף רב, לא 
הלוואה,  בקשת  טופס  על  אותו  שהחתים  לפני 
כשהוא מתחייב לפרוע את הכסף עד תאריך פלוני.

עברו חלפו להם הימים, הגיע זמן פירעון ההלוואה 
והלווה הגיע כשהכסף בידו, הן אדם הגון הוא ולא 

יאחר מלשלם 
את חובו לרב 
שהיטיב עימו.

ישב  הרב   
עת  באותה 
לימודו  בחדר 
ושקוע  טרוד 
בסוגיה  כולו 
 , ו י נ פ ל ש
עיניו  הרים 
והקשיב ללווה 
כי  שהסביר 
ב"ה עלה בידו 
את  להחזיר 
הסכום  כל 

בזמן.

הנהן  הרב 
 , ו ש א ר ב
את  הכניס 
ת  ס י פ ח
ת  ו ר ט ש ה
כרך  בתוך 

רב.  במרץ  ללמוד  ממשיך  כשהוא  שלפניו,  הגמרא 
לאחר שנסתיים סדר לימודו שכח הרב לחלוטין את 
שהוחזרה  לגמ"ח  השייכת  הכסף  שטרות  חבילת 
לציין בפנקס  זכר הרב  בוודאי שלא  הלווה.  ידי  על 

הגמ"ח שהלה החזיר את אשר קיבל.

***

כשלפתע  הגמ"ח,  בפנקסי  סדר  ועשה  ישב  הרב 
צדה עינו את שמו של אותו אדם שלווה ממנו סכום 
הלווה  את  הרב  זימן  זאת.  שהחזיר  צוין  ולא  כסף 

ושאלו מתי חושב הוא לפרוע את הלוואה.

היה  חודשים  מספר  שלפני  לרב  הסביר  היהודי 
אצלו והשיב את ההלוואה, אף ציין שהרב היה עסוק 
החוב  החזר  את  ציין  לא  כך  משום  ואולי  בלימודו 

בפנקסו.

הרב שמע את דבריו, אך ציין שהיות והכסף אינו 
שלו, לפי דין תורה מחויב הלווה או להישבע שהשיב 
או שישלם שוב  נוסף,  וייפטר מתשלום  את הכסף 
אלוקים  ירא  איש  שהיה  הלווה  להישבע.  לא  כדי 

הון  שום  בעד  אמת,  על  אפילו  להישבע,  סירב 
שבעולם והעדיף לשלם שנית!

קבעו  שברחוב  המהלכות  השמועות  אולם, 
יסכים  הגון  אדם  איזה  האיש!  הוא  גנב  נחרצות: 
ידו? מה גם שביכולתו  לשלם שוב חוב שנפרע על 

להיפטר על ידי שבועה.

צער רב ובושת פנים גדולה נגמרה לאיש מהסיפור, 
אך מעמדתו לא נסוג, הוא ישלם ולא יישבע.

פסח  ערב 
ותוך  הגיע, 
ניקוי  כדי 
ו  י ת ו ר מ ג
הרב  של 
מאחד  נשר 
ם  י כ ר כ ה
כסף  סכום 
ה  ו ו ש ה
ק  י ו ד מ ב
לסכום שלווה 
לפני  האיש 
שנה  כחצי 

מהרב. 

של  זכרונו 
נצטלל,  הרב 
עמום  מראה 
לזכרונו  שב 
החזיר  היאך 
את  הלווה 
בעת  הכסף 
של  לימודו 

הרב.

והתחנן:  האיש  של  לביתו  הרב  רץ  רבה  בבהלה 
הייתי  צריך  שוגג.  ואני  הצדיק  לי. אתה  אנא, מחל 
ההלוואה  החזר  את  ולכתוב  מלימודי  להפסיק 

בפנקס.

אך האיש לא הסכים למחול: "מי ישיב לי את שמי 
הטוב שנפגע", הקשה בכאב. "מי ישתדך עם ילדי?!". 
קשה היה לשכנע אותו לסלוח לרב בלב שלם, וגם 
הצהרתו של הרב שהוא יפרסם בכל העיר שהלווה 
צדק והרב טעה לא קיררו את דעת האיש. "אנשים 
יאמרו שהרב אומר שאני צודק רק לפנים משורת 

הדין".

באמת?",  לי  למחול  לך  ויגרום  אותך  יפייס  "מה 
יאמר  אשר  ככל  לעשות  נכון  כשהוא  הרב,  שאל 

האיש.

 – כחתן  לבתי  מתתיהו,  בנו,  את  הרב  ייתן  "אם 
אני  נקי  כולם שבאמת  יבינו  אז  בלב שלם.  אסלח 
וחף מפשע". למרות היותו אדם פשוט, הסכים הרב 
להשתדך עימו ובלבד לקבל את מחילתו בלב שלם.   

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

וגם  והתפילין  הטלית  וגם  התפילה  עצם  גם  זה 
הכיפה הזקן והפיאות וגם השהות בבית הכנסת 
ותכפיל  ועוד(  רגע  בכל  כשלעצמה  מצווה  שהיא 
את השעות בימים ובשבועות ובכל פעם מחדש 
ההון  של  ואינסופי  העצום  מההיקף  תתפעל 

הרוחני שלך.

העבודה משתלמת
אך כפי שצייננו קודם, העיקר היסודי ביותר הוא 
להתפלל על הכול ובעיקר על האמונה. וזו הנקודה 
לאנשים  כי  בעייתית,  כנקודה  לרבים  שנראית 
בדורנו נדמה שאין להם זמן להשקיע בעצמם. הם 
כל היום בריצות סביב עצמם וברדיפה אחרי לא 
לעבוד.  ופשוט  לשבת  הזמן  להם  ואין  מה  ברור 
לכן חייבים להקדים שאין מה לעשות ואין תחליף 

לעבודה. פשוט אין קיצורי דרך.

בשביל כסף עובדים, בשביל אוכל עובדים, וגם 
צריכים  בעצמם  החיים  ובשביל  בשביל השמחה 
עבודה. בלי עבודה החיים שלך ישארו בדיוק כפי 
שהם ואין סיכוי לשינוי משמעותי. זה אחד מכללי 
שלא  למי  לעזור  אפשר  אי  החיים:  של  הברזל 
היא  הגדולה  הבשורה  אבל  לעצמו.  לעזור  רוצה 
כמו  לפעולתכם,  שכר  יש  משתלמת.  שהעבודה 
שכתבתם לעצמכם בדף המטרות והרווחים. וחוץ 
העצבות  סוגי  כל  כי  חשבונך,  על  לא  זה   – מזה 
בכבדות  שמתבטאת  ה"עדינה"  העצבות  ואפילו 
זמן  יותר  הרבה  ממך  גוזלים   – בחיים  כללית 
על  בעבודה  משקיע  אתה  כאשר  ומשאבים. 
השמחה אתה תצטרך לאכול פחות ולישון פחות, 
במרץ  מלא  בחיות,  מלא  תהיה  פשוט  אתה 
כך   – ובפרנסה  בזמן  ברכה  לך  ותהיה  ובזריזות 

שזה ממש לא על חשבונך.

ושאיפה  מטרה  לך  שיש  זה  עצם  מזה,  חוץ 
ועושה  הזה  בכיוון  מתקדם  ואתה  משהו  להשיג 
את הצעדים הנכונים – דבר זה עצמו נותן שמחה, 
כי אחד הגורמים המרכזיים לעצבות הוא שאדם 
בחיים  מטרה  עצמו.  של  המטרות  את  חי  לא 
נותנת משמעות לחיים וממילא זה מביא לאדם 

שמחה וסיפוק.

מתחילים עכשיו
לעבוד. מתי? עכשיו.  עושים? מתחילים  אז מה 
ומדבר  ומתבונן  יושב  שאתה  ביום  זמן  לך  תכנן 
לעצמך  תכנן  וכותב.  חבר  עם  או  עצמך  עם 
שבזמן שאתה נוסע לעבודה או בעבודה אם זה 
אפשרי בסוג העבודה שלך – אתה שומע שיעורים 
שמתאים  הסגנון  את  חפש  בנושא.  ומתעמק 
זמן  לך  שתקבע  הוא  והעיקר  אותך.  ומעורר  לך 
לעבודת התפילה שהיא הכלי העיקרי לזכות לכל 

דבר בחיים.

בדרך הזו תכין את עצמך ותגביר את השמחה 
לפורים אחר  תזכה  ובוודאי  הפורים  חג  לקראת 
תזכה  הזו  שבדרך  הוא,  העיקר  אבל  לגמרי, 
לשמחה של פורים בכל השנה כולה. אל תשכח 
שאתה בן שלך מלך ומגיע לך לחיות חיים מלאי 
שמחה, ה' רוצה שתשמח וה' שמח בשמחה שלך. 
גדולה מאוד בפני  ה'  השמחה שלך היא עבודת 
והמשפחה  אתה  זה  הראשון  והמרוויח  עצמה, 

שלך! פורים שמח ושנה של שמחה!

בברכת שבת שלום ומבורך 

יש כמה בחינות בהם צריך אדם ללמוד לצמצם 
את עצמו, היינו להקטין את עצמו, כמו שעשה משה 
בבואו למשכן, כפי שנרמז באות אלף הקטנה של 
מילת ויקרא. כי צריך אדם לצמצם את עצמו בפני 
הבורא, בפני גדולים ממנו, בפני בני אדם כערכו, ובפני 
עצמו. ולמה צריך לעשות זאת, כי התורה מצווה עלינו 
ללכת בדרכיו, להדמות לו, היינו לפעולותיו, והפעולה 
האלהית הראשונה היא הצמצום, היינו מה שפינה 
הבורא את אורו מהמרחב על מנת לחולל מקום, בו 
ייברא עולם. והצמצום החשוב ביותר הוא הצמצום 
זה  צמצום  של  המעשי  ופרושו  לחברו.  אדם  שבין 
הוא הנכונות שלנו להצטנע, לא לבלוט ואף לשתוק 
אם צריך, וזאת כדי לפנות מקום לאחר. זו המתכונת 
הבטוחה ביותר לשלום בית, לחינוך ילדים,  ליחסים 
תקינים בין עובד למעביד, ולכל היחסים שבין אדם 
מהתסכולים  הרבה  רואות,  שעינינו  כפי  לחברו. 
האנושיים מקורן בחוסר נראות, האדם חווה תסכול 
כשלא רואים אותו, זה מתורגם אצלו ללא אוהבים 
ותחושת העדר האהבה היא תחושה קשה,  אותו, 
עושה  כך! אך כשאני  להרגיש  אוהב  לא  אף אדם 
מקום לשני, היינו אני מצמצם את עצמי, מאפשר לו 
לתפוס מקום, הוא מרגיש שרואים אותו וזה מרגיע 

אותו, שיש משמעות לקיום שלו.

לזולתו  וכן צריך החכם שברצונו להעביר חכמתו 
לצמצם עצמו, כמו שאומר רבי נחמן )ל"מ ל( שצריך 
השגות  תחתון,  בשכל  עליון  שכל  להלביש  החכם 
גבוהות במילים פשוטות, כי אם אין לו את היכולת 

לא  ביחס לתלמידיו, הם  הזאת לצמצם את עצמו 
תתבזבז  חכמתו  ובכך  תועלת  ממנו  להפיק  יוכלו 
צריך  שהאדם  הצמצום  את  ויש  לטמיון.   ותרד 
לעשות בינו לבין עצמו, כי לאדם יש הרבה שאיפות, 
ולא תמיד הוא יכול לממש את כולן, ולפעמים חלקן 
היכולת  לו  שתהיה  לו  וטוב  מציאותיות,  לא  כלל 
לא לתפוס את עצמו ככל יכול, וגם לא לתת דרור 
מניצחונו את  היא  חיות האדם  עיקר  כי  לתאוותיו, 
עצמו, כשכלו גובר על גופו. וכן צריך לצמצם עצמו 
הוריו  כלפי  ובמניין,  בחכמה  ממנו,  לגדולים  ביחס 
נתינת כבוד, של  עניין של  זה הוא  וצמצום  ורבותיו, 
אותו  מידע  שם  שיש  פנימי  ביטול  מתוך  הקשבה 

הביא הזמן. 

כמו כן חייב אדם לצמצם עצמו כלפי הבורא לא 
לפרוץ ולבוא בגאווה, כמו משה רבנו שהסתיר את 
פניו כי היה ירא מהביט אל האלוהים וכמו רשב"י 
שנאמר בו "יראת מלהביט כי רב לה" וכמו שאומר 
רבנו שצריך לצמצם ההתלהבות, כדי שיישאר בלב 
חלל, כמ"ש "ולבי חלל בקרבי". ועל ידי הצמצום של 
הינו  מהמידות,  להתגלות  לבוא  יוכל  ההתלהבות, 
לעבד את השם יתברך בהדרגה ובמידה. וכן הגדלות 
השכל בעיונים הנעלים צריכים להיות במידה, שלא 
המח  משוטט  יהיה  שלא  הקדושה,  מגבול  יצא 
)חגיגה  בבחינת  מדרגתו,  לפי  רשות  לו  שאין  במה 
אל  ממך  במכסה  תדרוש,  אל  ממך  'במופלא  י"ג(: 
תחקור', וזה נקרא ללכת בדרכיו, כי הדרך הראשונה 
זו  הצמצום,  דרך  היא  לנבראיו  הבורא  שהתווה 

ומי  כנ"ל,  הבורא  עשה  אותה  הראשונה  הפעולה 
שרוצה להדמות לו וללכת בדרכיו חייב לאמץ לעצמו 
את דרך הצמצום, ולזה רומזת התורה באלף זעירא 
הבורא,  בפני  להצטמצם  שלנו  לצורך  ויקרא,  של 
ובפני  מאתנו,  הגדולים  בפני  אדם,  בני  שאר  בפני 
מקום,  בשום  מקום  מדי  יותר  לתפוס  לא  עצמנו, 
לאנשים  לאפשר  כדי  פנוי  חלל  לחולל  אדרבא, 

אחרים ולעצמנו להתהוות מחדש במרחב.

עיקרי הדינים לשבת זכור ופורים
בשבת שלפני הפורים מוציאים שני ספרי תורה,  א. 
"זכור את אשר  קוראים בפרשת  ובספר השני 
מעשה  להסמיך  כדי  והטעם  עמלק"  לך  עשה 
ונחלקו  כ"ט(  מגילה  )רש"י  עמלק.  למעשה  המן 
הראשונים האם מצווה זו מדאורייתא או מדרבנן, 
ולכן צריכים ליזהר בקריאתה מאד ולכוין לצאת 

ידי חובה. שולחן ערוך )סימן קמ"ו סעיף ב'(.

שיכוונו  לציבור  להודיע  ציבור  השליח  צריך  ב. 
ומחייתו  זכירת עמלק  ידי חובת מצוות  לצאת 
שהיא מצוות עשה מן התורה, ושגם הוא מכוין 
להוציא את השומעים ידי חובתם. שלחן ערוך 
סימן תקפ"ט )סעיף ט'(. ועיקר הכוונה לצאת ידי 
צריך  ואין  ציבור  השליח  של  בקריאתו  חובה 
עליו  תבא  והמחמיר  בברכות,  לצאת  לכוין 

ברכה. הגרי"י קנייבסקי )ארחות רבנו חלק ג' עמוד לב(.

בקריאת  חייבות  נשים  האם  הפוסקים  נחלקו  ג. 
עובדיה  הרב  מרן  פסק  ולהלכה  זכור,  פרשת 
שאף שהאשה המקילה יש לה על מה לסמוך, 

מכל מקום המחמירה תבוא עליה ברכה.

מתנות לאביונים

לשני  מתנות  שתי  לפחות  ליתן  אדם  כל  חייב  א. 
עניים, דהיינו מתנה אחת לכל אביון, ועיקר המצוה 
היא בנתינת מעות. שלחן ערוך )סימן תרצ"ד סעיף א'( 

ובחזון עובדיה פסק שעיקר המצוה היא בנתינת מעות. 

אביון,  לכל  אחת  פרוטה  בנתינת  סגי  הדין  מן  ב. 

ובזמן הזה מטבע 10 אגורות חשוב כמו פרוטה, 
יפות,  פנים  ובסבר  יפה  בעין  יתן  שמים  וירא 
 160( 2 לחמניות  קניית  יתן מחיר  ולכל הפחות 

גרם(. בן איש חי )שנה א' פרשת תצוה אות ט"ו(.

כולל  סכום  לגבאי  לתת  שלא  מחמירים  יש  ג. 
שיתנו לשני עניים, אלא מחלקים את המתנות 
לשתים. שו"ת תורה לשמה )סי' קצ(.  ומרן הרב 
הסכום  את  לחלק  צריך  שאינו  פסק  עובדיה 

לשתים. חזון עובדיה )עמוד קס"ז(.

כף  בלילה.  ולא  ביום  לאביונים  מתנות  מצוות  ד. 
אחר  ויעשנה  נ'(.  קטן  סעיף  תרצ"ה  )סימן  החיים 

קריאת המגילה. שער הכוונות )דף קט עמוד א'(.

משלוח מנות

חייב לשלוח לחבירו שתי מנות בשר או של כל  א. 
מיני אוכלים, שנאמר ומשלוח מנות איש לרעהו, 
לשלוח  המרבה  וכל  אחד  לאיש  מתנות  שתי 

לריעים משובח. שלחן ערוך )סימן תרצ"ה סעי' ד'(. 

בזה  וכיוצא  יין  ובקבוק  בשר  לחבירו  השולח  ב. 
יוצא בזה ידי חובת משלוח מנות, שגם המשקה 
)ז(.  וכמו שאמרו במגילה  נחשב ל"מנה" אחת. 
ידי  יוצא  בלבד  משקים  מיני  שני  שלח  ואפילו 
החיים  צרור  בספר  מבואר  כן  מנות.  משלוח  חובת 
לרבינו חיים בן שמואל תלמיד הרשב"א )עמ' קי"ח(. וטוב 

להדר ולשלוח שני מיני "אוכלים". כן פסק בילקוט 
יוסף )סימן תרצ"ה אות יא(.

השולח לחבירו משלוח מנות בעילום שם, לא  ג. 

מי  יודע  המקבל  שאין  חובתו, שמכיון  ידי  יצא 
שלח אליו את המנות לא יצא ידי חובה. שו"ת 
כתב סופר )אורח חיים סימן קמ"א אות ב'( ובחזון עובדיה 
)עמוד קנ"ב( ומרן הרב אלישיב )יבקשו מפיהו - פורים פרק 

א' אות כ"ב(. והוא הדין להיפך שאדם שאינו נמצא 

בביתו ביום פורים ושולחים מביתו משלוח מנות 
עבורו לחבירו, והוא אינו יודע למי הם שולחים, 
שאינו יוצא ידי חובה. ערוך השלחן )סימן תרצ"ו סעיף 

ג'( וכן כתב בספר מקראי קודש )פורים סימן ל"ו(.

לו,  ששלח  למי  מנות  לשלוח  כלל  חובה  אין  ד. 
אמנם כיום מנהג העולם שאחד מחזיר לחברו 
זה  ידי  ועל  לו,  שאין  מי  את  לבייש  שלא  כדי 
איש  מנות  "ומשלוח  מצוות  שניהם  יקיימו 

לרעהו". )ספר "יוקח נא" סימן תרצ"ה סעיף קטן ל'(. 

סעודת פורים

מצוה להרבות בסעודת פורים, ובסעודה אחת  א. 
יוצאים ידי חובה.

זמנה של הסעודה הוא ביום הפורים ולא בלילה,  ב. 
ידי  יצא  לא  בלילה  שעשאה  פורים  וסעודת 
חובתו, ומכל מקום אף בלילה ישמח וירבה קצת 

בסעודה. שלחן ערוך והרמ"א )סי' תרצ"ה סעיף א'(. 

יש להדר לאכול פת בסעודה זו, ובדיעבד אינו  ג. 
מעכב. חזון עובדיה )עמ' קעג(.

לכתחילה ישתדל לקנות לכבוד סעודה זו בשר  ד. 
בקר, אמנם בדיעבד יוצא ידי חובתו אף בבשר 
עוף או בדגים. שו"ת שבט הלוי )חלק י' סימן יח אות ג'(.

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ַאַנ"ׁש  ֵּבין  ֶׁשָהָיה  ְוַהִהְתַלֲהבּות  ַהִהְתעֹוְררּות 
ְּבפּוִרים ִּבְפַרט ְּבֵעת ְקִריַאת ַהְּמִגיָלה, ָהָיה יֹוֵתר 
ּוַמָּמׁש  ִנְדֵרי,  ָּכל  ַּבֲאִמיַרת  ֵמַהִהְתעֹוְררּות ֶׁשָהָיה 
ִהְרִּגיׁשּו ְוָראּו ְּבמּוָחׁש ֶׁשּיֹום ִּכּפּוִרים הּוא ֶּבֱאֶמת 
יֹום ְּכ-פּוִרים ְּכִדְבֵרי ַהִּתּקּוֵני זַֹהר. )שיש"ק ד-צט(

ָהיּו  ְּבפּוִרים  ִׁשְכרּוָתם  ְּבֵעת  ַאְנֵׁשי-ְׁשלֹוֵמנּו 
ָּבֶזה  ְוָידּוַע  ַרּבֹות,  ְיׁשּועֹות  ְּבִבְרָכָתם  ּפֹוֲעִלים 
ַהְרֵּבה ִסּפּוִרים. ְוִסֵּפר ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל, ֶׁשַּפַעם 
עֹוד ִּבְהיֹותֹו ְּבאּוַמאן ָּבא ֵאָליו ֶאָחד ֶׁשֹּלא ִהִּכירֹו 
ֹלא  ַז"ל  ִיְצָחק  ֵלִוי  ְוַרִּבי  ַסְנְּדָקאּות,  ַעל  ְלַהְזִמינֹו 
ְמַכְּבֵדִני  ַאָּתה  ּוַמּדּוַע  ַאָּתה  ִמי  ּוְׁשָאלֹו:  ִהִּכירֹו, 
ָּבֶזה, ָעָנה לֹו ַהָּלה: ְּבֵעת ִׁשְכרּוְתֶכם ְּביֹום ַהּפּוִרים 
ָזִכיִתי  ֶׁשֹּלא  ָזָכר  ְלֶבן  ְּבָרָכה  ִמֶּכם  ִּבַּקְׁשִּתי 
ּפּוִרים  ַאַחר  ֵּתֶכף  ְוָאֵכן  ָׁשִנים,  ַּכָּמה  ְּכָבר  ָלֶזה 
ִנְפַקְדנּו ְלטֹוָבה ּוָבטּוַח ֲאִני ֶׁשִּבְרַכְתֶכם ִהיא ִהיא 

ֶׁשהֹוִעיָלה ִלי. )שם ה – שצג(

פנינים
052-2240696חסידות ברסלב

הבית לשלום  הסדרה 

אם גם לכם "בגן השלום" ו-"חכמות נשים"
שינה את החיים
al5308000@gmail.com :שתפו אותנו
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מרבין בשמחה – החלק המעשי!
הפורים  לחג  להתכונן  התחלנו  שעבר  בשבוע 
חג  לקראת  בשמחה  מרבים  כיצד  לבאר  במטרה 
הקדמנו  כך  לצורך  כולה.  השנה  בכל  וגם  הפורים 
תלויה  ואינה  רוח  מצב  אינה  שהשמחה  וביארנו 
בגורמים חיצוניים, אלא כל אדם בכל רגע נתון ובלי 

קשר לכלום – יכול להגיע למידת השמחה.

בשבוע  הארכנו  שבו  היסוד  על  בקצרה  נחזור 
שעבר: כשהבנים שמחים זו שמחה לאבא. כשאתה 
שמח – אתה משמח את ה'. כלומר, עצם זה שאתה 
שמח זה רצון ה'. ורצון ה' הוא שתהיה בשמחה. וזו 
לא סתם מעלה טובה, אלא ממש חיוב ורכיב בסיסי 

בכל הקשר שלנו עם הבורא ועם התורה והמצוות.

מדיבורים למעשים
לכן השלב המעשי הראשון כדי לעבוד על השמחה 
אדם  מכל  נדרש  וזה  עבודה  אכן  שזו  להבין  הוא 
וזה גם אפשרי ובהישג יד לכל אדם. תציב לעצמך 
מטרה לקנות את מידת השמחה, ולהפיח רוח חיים 
של שמחה בכל מה שאתה עושה, ותזכיר לעצמך 
שבסופו של דבר אתה המרוויח העיקרי כי השמחה 
היא הבסיס להצלחה בכל התחומים. תיקח דף נייר 

חלק ותכתוב בראשו את המטרה והרווחים:

המטרה – להיות בשמחה.
הרווחים – שמחת חיים, אור בחיים, סיפוק, רעננות, 
בכל  הצלחה  פרנסה,  ילדים,  חינוך  בית,  שלום 
התחומים, קשרים חברתיים בריאים ותקינים, להיות 
אהוב ומוערך ועוד ועוד. תתבונן על כל הרווחים תוך 
שימת לב לפרטים ותוך התבוננות כמה החיים שלך 
הולכים להשתנות עם כל גרם של שמחה שתכניס 

בהם ותזכיר לעצמך שהדבר תלוי בך ו... צא לדרך.

מרכיבי העבודה
ומה הלאה? העבודה על השמחה מורכבת מ:

א. לימוד, ב. תפילה, ג. מחשבה והתבוננות ד. דיבור 
ה. כתיבה.

דבר ראשון צריכים ללמוד ולשמוע שיעורים בנושא 
עמוקה,  לאמונה  ביטוי  היא  שמחה  כי  השמחה, 
ובפרט לאמונה בהשגחה הפרטית ולעבודת ה"שמח 
בחלקו", צריכים ללמוד ולהבין מה הפירוש המעשי 
של האמונה וכיצד האמונה משפיעה על השמחה, 
והיא למעשה התנאי היחיד לשמחה אמתית. לצורך 

כך כדאי להתחבר לקו האמונה )02-6444-250(.

זמן  לקבוע  האישית,  התפילה  הוא  השני  החלק 
ליישם  שתזכה  לומד  מה שאתה  כל  על  להתפלל 
ולקיים, ועל כך נרחיב יותר בהמשך.חלק נוסף הוא 
דברים  עושה  הוא  כי  שמח  לא  אדם  ההתבוננות 
בלי מחשבה, הוא עשיר גדול בתחומים רבים ומלא 
באור ופשוט לא מבחין בכך, לכן חלק נכבד ומרכזי 
ותשומת  מחשבה  להקדיש  להתחיל  הוא  בעבודה 
לב ולראות כמה סיבות טובות ונפלאות יש לכל אדם 
לשמוח ולא לראות רק את הרע והשחור שבחיים. 
לדוגמה: אדם צריך להתבונן במשמעות של התורה 
שרב  לך  אומרים  היו  אם  הבא:  באופן  והמצוות 
ראש  כמו  חשובה  דמות  להבדיל,  או  מאוד,  גדול 
כמה   – שלו  האישי  העוזר  שתהיה  רוצה  ממשלה, 
היית שמח ומאושר בזכות הזו, כמה היית מתפאר 
בזה, כמה היית מתרגש בכל פעולה ובכל הכנת כוס 
תה לאותה האישיות. ובכן, שים לב שאתה משרת 
ומשמש לא את ראש הממשלה ולא את גדול הדור 

אלא את בורא העולם!

ועם מחשבות כאלה אתה עובר לחלק הבא שהוא 
בפה  לעצמך  הדברים  את  לומר  הדיבורים,  חלק 
לעצמך:  תגיד  עצמך.  עם  לדבר  ממש  כן,  כן  מלא. 
"אני עובד את ה'! איזו זכות! אני עושה את רצונו! 
כמה עלי לשמוח! אשרינו ומה טוב חלקנו!" לדיבור 
יש כוח גדול מאוד לעורר את האדם ולהכניס בו את 
ההרגשה הנכונה. אפשר כמובן גם לקבוע עם חבר 

ולדבר ביחד ולחזק זה את זה.

חשבונאות של שמחה
דוגמה נוספת היא להתבונן בהצלחות וב"נכסים" 
הרוחניים. אדם מרגיש "סמרטוט" כי הוא לא שפ לב 
כמה מצוות יש לו ומה הערך העצום של כל מצווה 
שמצווה  ולהתבונן  להבין  עליו  ראשית  לכן  קטנה. 
אחת קטנה היא חיבור אינסופי עם ה' והיא סיבה 
כל החיים עשה רק מצווה אחת  גם אם  לשמחה 

ואפילו מצווה מדרבנן או איזה מנהג טוב.

ולאחר מכן יתבונן כמה הוא עטוף ומוצף במצוות 
ורבבות  ולא שתיים אלא אלפים  כאלה. לא אחת 
בכל שעה ממש. שהרי כל שנייה היא מצווה ובכל 
שנייה כל אחד ואחד מקיים כמה וכמה מצוות. כל 
את  מגלח  לא  שאדם  שנייה  כל  כיפה,  עם  שנייה 
זקנו בתער ולא מקצר את פיאותיו מתחת למינימום 
ההלכתי, כל מילה בתפילה ובתורה, כל רגע בבית 
כל  ומוסר,  אמונה  של  טובה  מחשבה  כל  הכנסת, 
הרהור תשובה, ולנשים זה גם בכל רגע שהבעל או 
הבנים לומדים תורה ומתפללים וגם בכל רגע ורגע 

שבו אתן מטפלות בבית ובילדים.

תכתוב ותרגיש את העוצמה
המעשי  החלק  שהוא  הבא  לחלק  מתקשר  וזה 
זו  הכתיבה. כאשר אתה מתחיל להתבונן   – ביותר 
חובה להעלות את הדברים על הכתב כי מעבר לכך 
פנימה,  הנפש  על  להשפיע  עצום  כוח  יש  שלכתב 
הכתב גם נותן יציבות ובסיס למחשבות. המחשבה 
הכתובים  הדברים  אבל  ונשכחת  ונעלמת  פורחת 
יציבים וקיימים ועומדים לנגד העיניים תמיד, מוחשיים 
ומורגשים יותר, כי עיקר העבודה היא לחדד ולהחיות 
את הרגש האמתי, הרגש שנשחק ונשכח במרוצת 
את  לעבוד  העצומה  והזכות  השמחה  של  החיים 

הבורא.

לעצמו  ולהוסיף  עצמו  את  לפנק  שרוצה  מי  ולכן 
ערך מוסף של שמחה לחיים חייב להקדיש מפסר 
הזאת.  ולכתיבה  האלה  לחשבונות  ביום  דקות 
תתחיל מכך שבכל שעה יש לך 3600 שניות ותכפיל 
התפילה  בשעת  )למשל  המצוות  בכמות  זה  את 
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הערכה או ביקורת  פרק ו'

את המאמר משבוע שעבר, סיימנו עם 
משחק: 

ממציא  טובות"  "נקודות  הוא,  המשחק  שם 
)בסימן  מברסלב  נחמן  רבי  רביה"ק  הוא  המשחק 

רפ"ב בליקוטי מוהר"ן(.

כל ילד או מבוגר צריך למלא במשך מספר ימים 
על אחד מבני המשפחה "דו"ח נקודות טובות".

של  ובאישיותו  בהתנהגותו  להתבונן  צריך  הוא 
או  הנהגות   20 לפחות  ולמלא  האחות  או  האח 

תכונות חיוביות שראה.

"הכרת  למפגש  בסלון  נפגש  ימים  מספר  אחרי 
את  יספר  מבוגר  או  ילד  וכל  טובות"  הנקודות 
הדברים החיוביים של מי שהוא "עקב" אחריו. אח"כ 
אפשר להחליף זוגות. את דפי המעקב רצוי לשמור 

ולקרא מהם מידי פעם במפגשים משפחתיים.

נחמן  רבי  לשון  את  להביא  ממני  ביקשו  רבים 
בעצמו, על מנת ללמוד את דבריו עם הילדים:

הערכה עצמית במנות קטנות 
בעניין ההערכה: בליקוטי מוהר"ן חלק א' )בסימן 
הערכה  ע"י  כיצד  נחמן  רבי  אותנו  מלמד  רפב( 

עצמית אדם יכול לצאת מכל הרע שלו, וז"ל: 

"ַּדע ִּכי ָצִריְך ָלדּון ֶאת ָּכל ָאָדם ְלַכף ְזכּות, ַוֲאִפּלּו ִמי 
ֶׁשהּוא ָרָׁשע ָּגמּור, ָצִריְך ְלַחֵּפׂש ְוִלְמצֹא ּבֹו ֵאיֶזה ְמַעט 
טֹוב, ֶׁשְּבאֹותֹו ַהְּמַעט ֵאינֹו ָרָׁשע, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשּמֹוֵצא ּבֹו 
ְמַעט טֹוב, ְוָדן אֹותֹו ְלַכף ְזכּות, ַעל ְיֵדי ֶזה ַמֲעֶלה אֹותֹו 
ֶּבֱאֶמת ְלַכף ְזכּות, ְויּוַכל ַלֲהִׁשיבֹו ִּבְתׁשּוָבה, ְוֶזה ְּבִחיַנת

ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל  ְוֵאין ָרָׁשע  )ְּתִהִּלים ל"ז(: "ְועֹוד ְמַעט 
ַהּכֹל  ֶאת  ָלדּון  ַמְזִהיר  ֶׁשַהָּפסּוק  ַהְינּו  ְוֵאיֶנּנּו"  ְמקֹומֹו 

ְלַכף ְזכּות

 ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשהּוא ָרָׁשע ָּגמּור, ַאף ַעל 
ִּפי ֵכן ָצִריְך ַאָּתה ְלַחֵּפׂש ּוְלַבֵּקׁש ִלְמצֹא ּבֹו ְמַעט טֹוב 
ֶׁשָּצִריְך  ָרָׁשע,  ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  ְוֶזהּו  ָרָׁשע  ֵאינֹו  ם  ֶׁשּׁשָ

ם  ֲעַדִין, ֶׁשּׁשָ ְלַבֵּקׁש ּבֹו עֹוד ְמַעט טֹוב ֶׁשֵּיׁש ּבֹו  ַאָּתה 
ֶאְפָׁשר  ֵאיְך  ָרָׁשע,  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  ִּכי  ָרָׁשע,  ֵאינֹו 
ִּכי ֵאיְך ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ָעָׂשה  ֲעַדִין,  ֶׁשֵאין ּבֹו ְמַעט טֹוב 

ֵאיֶזה ִמְצָוה אֹו ָּדָבר טֹוב ִמָּיָמיו

ם  ְיֵדי ֶזה ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ּבֹו עֹוד ְמַעט טֹוב ֶׁשּשָׁ ְוַעל 
ֵאינֹו ָרָׁשע, ְוַאָּתה ָּדן אֹותֹו ְלַכף ְזכּות, ַעל ְיֵדי ֶזה ַאָּתה 
ַמֲעֶלה אֹותֹו ֶּבֱאֶמת ִמַּכף חֹוָבה ְלַכף ְזכּות, ַעד ֶׁשָּיׁשּוב 

ִּבְתׁשּוָבה ַעל ְיֵדי ֶזה.

ְוֶזהּו "ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע", ַעל ְיֵדי ֶׁשּמֹוֵצא ְּבָהָרָׁשע 
ם ֵאינֹו ָרָׁשע, ַעל ְיֵדי ֶזה "ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  עֹוד ְמַעט טֹוב, ֶׁשּׁשָ
ַעל  ְוִתְסַּתֵּכל  ְּכֶׁשִּתְתּבֹוֵנן  ַהְינּו  ְוֵאיֶנּנּו",  ְמקֹומֹו  ַעל 
ִּכי  ָהִראׁשֹון,  ְמקֹומֹו  ַעל  ָׁשם  ְוֵאיֶנּנּו  ּוַמְדֵרָגתֹו,  ְמקֹומֹו 
ַעל ְיֵדי ֶׁשּמֹוְצִאין ּבֹו עֹוד ְמַעט טֹוב, ֵאיֶזה ְנֻקָּדה טֹוָבה, 

ְוָדִנין אֹותֹו ְלַכף ְזכּות.

ְלַכף  חֹוָבה  ִמַּכף  ֶּבֱאֶמת  אֹותֹו  מֹוִציִאין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 
ְזכּות... 

ָידּוַע  ֶזה  ִּכי  ְּבַעְצמֹו,  ַּגם  ִלְמצֹא  ָהָאָדם  ָצִריְך  ְוֵכן 
ָּתִמיד,  ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות  ְמאֹד  ִלָּזֵהר  ָהָאָדם  ֶׁשָּצִריְך 
ּוְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות ְמאֹד ְמאֹד )ַּכְמבָֹאר ֶאְצֵלנּו ַּכָּמה 

ְּפָעִמים(.

ֶׁשֵאין  ְורֹוֶאה  ְּבַעְצמֹו  ְלִהְסַּתֵּכל  ְּכֶׁשַּמְתִחיל  ַוֲאִפּלּו 
ּבֹו ׁשּום טֹוב, ְוהּוא ָמֵלא ֲחָטִאים, ְורֹוֶצה ַהַּבַעל ָּדָבר 
ְלַהִּפילֹו ַעל ְיֵדי ֶזה ְּבַעְצבּות ּוָמָרה ְׁשחֹוָרה, ַחס ְוָׁשלֹום, 
ְלַחֵּפׂש  ָצִריְך  ַרק  ִמֶּזה,  ִלּפֹל  לֹו  ֵכן ָאסּור  ִּפי  ַעל  ַאף 

ְוִלְמצֹא ְּבַעְצמֹו ֵאיֶזה ְמַעט טֹוב.

אֹו  ִמְצָוה  ֵאיֶזה  ִמָּיָמיו  ָעָׂשה  ֶׁשֹּלא  ֶאְפָׁשר  ֵאיְך  ִּכי 
ַהָּדָבר  ְלִהְסַּתֵּכל ְּבאֹותֹו  ֶׁשְּכֶׁשַּמְתִחיל  ְוַאף  ָּדָבר טֹוב, 
ַהּטֹוב, הּוא רֹוֶאה ֶׁשהּוא ַּגם ֵּכן ָמֵלא ְּפָצִעים ְוֵאין ּבֹו 
ה  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ְוַהָּדָבר  ַהִּמְצָוה  ֶׁשַּגם  ֶׁשרֹוֶאה  ַהְינּו  ְמתֹם, 
ּוַמֲחָׁשבֹות  ְּפִנּיֹות  ָמֵלא  ֵּכן  ַּגם  הּוא  ַלֲעׂשֹות,  ֶׁשָּזָכה 

ָזרֹות ּוְפָגִמים ַהְרֵּבה

ִעם ָּכל ֶזה ֵאיְך ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ְּבאֹוָתּה ַהִּמְצָוה 
ה ֵאיֶזה ְמַעט טֹוב, ִּכי ַעל ָּכל ָּפִנים ֵאיְך  ְוַהָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ֶׁשהּוא, ַעל ָּכל ָּפִנים ָהָיה ֵאיֶזה ְנֻקָּדה טֹוָבה ְּבַהִּמְצָוה 
ּוְלַבֵּקׁש  ְלַחֵּפׂש  ָהָאָדם  ָצִריְך  ִּכי  ֶׁשָעָׂשה,  ְוַהָּדָבר טֹוב 

ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ְּכֵדי  טֹוב,  ְמַעט  ֵאיֶזה  ְּבַעְצמֹו  ִלְמצֹא 
ַעְצמֹו, ְוָלבֹוא ִליֵדי ִׂשְמָחה ַּכַּנ"ל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשְּמַחֵּפׂש 
יֹוֵצא  ְיֵדי ֶזה הּוא  ֲעַדִין ְמַעט טֹוב. ַעל  ּומֹוֵצא ְּבַעְצמֹו 
ְויּוַכל ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה,  ֶּבֱאֶמת ִמַּכף חֹוָבה ְלַכף ְזכּות 
ִּבְבִחינֹות "ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל ְמקֹומֹו 

ְוֵאיֶנּנּו" ַּכַּנ"ל.

עיקר הנפילה היא בדעת
וכותב על זה רבי נתן מברסלב: "ְוִהְזִהיר ַרֵּבנּו ז"ל 
ָּגדֹול  ְיסֹוד  הּוא  ִּכי  ַהּזֹאת,  ַהּתֹוָרה  ִעם  ֵליֵלְך  ְמאֹד 
ם ִיְתָּבַרְך, ּוְלַבל יֹאַבד  ְלָכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשֵׁ
עֹוָלמֹו ְלַגְמֵרי ַחס ְוָׁשלֹום, ִּכי רֹב ְּבֵני ָאָדם ֶׁשְרחֹוִקים 
ָמָרה  ֵמֲחַמת  הּוא  ִרחּוָקם  ִעַּקר  ִיְתָּבַרְך,  ם  ֵמַהּׁשֵ
ֵמֲחַמת  ְּבַדְעָּתם,  ֶׁשּנֹוְפִלים  ֵמֲחַמת  ְוַעְצבּות,  ְׁשחֹוָרה 
ֶׁשרֹוִאים ְּבַעְצָמם ּגֶֹדל ִקְלקּוָלם ֶׁשִּקְלְקלּו ַמֲעֵׂשיֶהם ָּכל 
ּיֹוֵדַע ְּבַעְצמֹו ֶאת ִנְגֵעי ְלָבבֹו ּוַמְכאֹוָביו ֶאָחד ְּכִפי ַמה ּׁשֶ

ְמָיֲאִׁשים  ְוֻרָּבן  ְּבַדְעָּתם,  נֹוְפִלים  ֵהם  ֶזה  ּוֵמֲחַמת 
ַעְצָמן ְלַגְמֵרי, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵאיָנם ִמְתַּפְּלִלים ְּבַכָּוָנה ְּכָלל, 

ָהיּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ֲעַדִין.  ְוֵאיָנם עֹוִׂשים ֲאִפּלּו ַמה ּׁשֶ

ַעל ֵּכן ָצִריְך ָהָאָדם ְלַהְׂשִּכיל ְמאֹד ַעל ָּדָבר ֶזה, ִּכי ָּכל 
ַהְּנִפילֹות ֶׁשְּבַדְעּתֹו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ֵמֲחַמת ַמֲעִׂשים 
ָרִעים ֶׁשָעָׂשה ֶּבֱאֶמת, ִעם ָּכל ֶזה, ַהְּנִפיָלה ֶׁשְּבַדְעּתֹו, 
ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ָעָליו  ֶׁשּנֹוֵפל  ְׁשחֹוָרה  ְוַהָּמָרה  ְוָהַעְצבּות 
ַהּכֹל הּוא ַרק ַמֲעֵׂשי ַהֵּיֶצר ָהַרע, ֶׁשַּמֲחִליׁש ַּדְעּתֹו ְּכֵדי 

ְלַהִּפילֹו ְלַגְמֵרי, ַחס ְוָׁשלֹום. 

ַהּתֹוָרה  ִעם  ֵליֵלְך  ְמאֹד,  ְלִהְתַחֵּזק  ְצִריִכין  ֵּכן  ַעל 
ַהּזֹאת- ְלַחֵּפׂש ּוְלַבֵּקׁש ְּבַעְצמֹו ְּבָכל ַּפַעם ֵאיֶזה ְמַעט 

טֹוב ּוְנֻקּדֹות טֹובֹות ְוכּו' ַּכַּנ"ל.

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיַחֶּיה ִויַשַֹּמח ֶאת ַעְצמֹו, ִויַצֶּפה ִליׁשּוָעה 
ִּבְבִחיַנת  ַלה',  ּוְלהֹודֹות  ּוְלַזֵּמר  ְלִהְתַּפֵּלל  ְויּוַכל  ֲעַדִין, 
ָלׁשּוב  ִיְזֶּכה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַּכַּנ"ל,  ְּבעֹוִדי  ֵלאֹלַקי  ֲאַזְּמָרה 

ֶּבֱאֶמת ֶאל ה'... בהצלחה! 

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

בדיחות הדעת

בוס: "מדוע לא באת אתמול לעבוד?" עובד: 
"הייתי ביום התנ"ך" בוס: "מה זה יום התנ"ך", 
יום  לי  אמר  והוא  הרופא  אצל  "הייתי  עובד: 

אתה עובד יום אתה נח"

נגן מנגן את שיר התודה

שהתקבל  תודה  סיפור  אליכם  מוגש   
במערכת העלון וזכה בהגרלה:

חצי  לפני  וחצי,  בן אחת עשרה  ילד  אני 
שנה אבי קנה לי נגן.

אוהב  מאוד  שמאוד  ילד  אני  מטבעי 
שימלאו  מהורי  ביקשתי  שירים.  לשמוע 
שירים.  הרבה  בשירים,  עבורי  הנגן  את 
נהנה  לשירים,  מקשיב  הייתי  לילה  בכל 
האוזניות  זוג  ולמילים.  לצלילים  להקשיב 

תלויות על אוזניי כמעט עד שנרדמתי...

לקחת  שלי  למגירה  הגעתי  אחד  לילה 
הנגן,  את  להדליק  כשניסיתי  הנגן  את 
לצערי הוא לא נדלק. ניסיתי שוב ושוב אך 

לשווא.

לנסות  דרכים  מיני  כל  על  חשבתי  
חשבתי  למשל,  בחזרה,  אותו  ולהדליק 
נגמרה הסוללה. שמתי את  אולי   לעצמי 
מוטען  היה  שהנגן  ואחרי  במטען,  הנגן 

היטב החלטתי לנסות להדליק שוב ושוב 
לחדרי  אבי  נכנס  כך  כדי  תוך  לשווא.  אך 

וראה אותי מתאמץ להדליק את הנגן.

אמירת  מעלת  על  אבי  לי  סיפר  ואז 
התודה והודאה לה' יתברך על מה שטוב 
וגם על מה שלא הולך. אבא אמר לי להגיד 
תודה לה' על כך שיש לי את הנגן, ועל כך 
שעבד לי הנגן עד כה. אח"כ לומר תודה 
על הנגן שלא עובד שהרי גם זו לטובה. על 

אף שזה לא נראה לטובה.

 15 במשך  תודה   להגיד  לי  הציע  והוא 
דקות רצוף.

יצא  אבי  אבי.  כעצת  עשיתי  כמובן 
מהחדר ומייד התחלתי להגיד תודה.

שמתי סטופר בשעון ל- 15 דקות ובמשך 
ממש  תודה,  אמרתי  רק  הזה  הזמן  כל 
ולכך  לתודה  מתחבר  אני  איך  הרגשתי 
שהכל מה' ולטובה. כשהסתיים  הזמן הזה 

אמרת  "נו,  אותי  ושאל  לחדרי  אבי  נכנס 
אבי  רגע  באותו  בחיוב,  לו  עניתי  תודה?" 

לקח את הנגן וניסה להדליק,

והנגן---נדלק!!!

שוב  יכול  אני  קץ,  הייתה  לא  לשמחתי 
להנות עם השירים שאני כל כך אוהב, ואני 
שאמרתי  שמחתי  מהכל  שיותר  מרגיש 

קודם תודה, זה נתן לי סיפוק בתוך הלב.

לכם,  אומר  אני  אז 
להשם  תודו  תמיד  
כשיש  ובפרט  יתברך 

לכם בעיה,

לה'  תודו 
ו  א ר ת ו

ניסים!

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים

052-2240696
מתנה ושמה תודה

הזוכה השבועי בהגרלה
יהודה סמט )11.5, ירושלים( 
גם אתה יכול לזכות, שלח לנו סיפור תודה
ותיכנס להגרלה

al5308000@gmail.com

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

מה המשותף לשבועות ולפורים? 
ָיִמים ֵּתָעֶׂשה  פתרון "ויקהל": )שמות פרק לה ב( "ֵׁשֶׁשת 
ְמָלאָכה" ובכן מצוות עשה. )שמות פרק כ י( "ֹלא ַתֲעֶׂשה ָכל 

ְמָלאָכה" ובכן מצות לא תעשה )על מצות השבת(

הזוכה: לוי יצחק פרויליך, מודיעין עילית

פתרונות לשלוח למייל | פקס: 
al5308000@gmail.com | 02-5812252

בין הפותרים יוגרלו מתנות

ְסַגן ְנִׂשיא אּוְקָראְיָנה 
ָהִייִתי ְּבֵאיזֹו ֲחֻתָּנה ֶׁשַעְכָׁשו ָעלּו ָלָאֶרץ. ְסַגן ַהָּנִׂשיא 
ִהְתַרֵּגׁש  אֹוִתי,  ָרָאה  הּוא  ָׁשם.  ָהָיה  אּוְקָראְיָנה  ֶׁשל 
ְּכמֹו ֶיֶלד ָקָטן. הּוא ָאַמר ִלי: "ֲאִני קֹוֵרא ֶאת ַהְּסָפִרים 
ֶׁשְּלָך!  ַהְּסָפִרים  ֶאת  קֹוֵרא  ֲאִני  ָׁשִנים  ְּכָבר  ֶׁשְּלָך! 
ִלי  ֲאִני ֵמִפיץ אֹוָתם...", הּוא ָאַמר  ֲאִני ְמַצֵּטט ֵמֶהם! 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות: "ְּכָבר ֵהַפְצִּתי ַּכֻּמּיֹות ֵמַהְּסָפִרים ֶׁשְּלָך!", 
ִמיֶׁשהּו  ַּכּמּוָבן,  רּוִסית,  ְמַדֵּבר  הּוא  ִהְתַרֵּגׁש.  ַמָּמׁש 

ִּתְרֵּגם ִלי. 

ט ּוֵמִאיר. ַאֶּתם ֹלא  ֵאיְך ָהאֹור ֶׁשל ָהֱאמּוָנה ִמְתַּפּׁשֵ
נֹוֵגַע  ֶׁשַרק  ִמי  ָהֱאמּוָנה!  ֶׁשל  ָהאֹור  ֶזה  ָמה  יֹוְדִעים 
ִנְהֶיה  טֹוִבים,  ַחִּיים  לֹו  ִלְהיֹות  ַמְתִחיִלים  ַהֶּזה,  ָּבאֹור 
ְוַתְלִמידֹו  ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב  ֵעֶדן. ֶזה ָהאֹור ֶׁשל ר'  ַּגן  לֹו 
ְּבָלׁשֹון  ֶזה  ֶאת  ְלהֹוִריד  ָּפׁשּוט  ָזִכינּו  ֶׁשֲאַנְחנּו  ָנָתן,  ר' 
ְּפׁשּוָטה ֶׁשַּמְתִאיָמה ַלּדֹור. ָּכל ָהאֹור ֶׁשל ָהֱאמּוָנה ֶזה 
ֶׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים  ִמְּבֶרְסֶלב, ְּכמֹו  ַנְחָמן  ַהַּדַעת ֶׁשל ר' 
ַרֵּבנּו, ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר, ֶׁשִאם  ְּבַיַחד ַּבֵּסֶפר ֶׁשל  ְוקֹוְרִאים 
ֵיׁש ַּדַעת ֵאין ׁשּום ָצרֹות! ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּדַעת, ֵאין לֹו ׁשּום 

ִיּסּוִרים! ָלֵכן, ָמה ָחֵסר ְלַעם ִיְׂשָרֵאל? ַרק ַּדַעת! 

ָנַסְעִּתי ִלְפֵני ְּתקּוָפה, ְּבַחְסֵדי ה', ְּבַרֲחֵבי ָהעֹוָלם. ָהִיינּו 
ְּבָחֵמׁש ֲאָרצֹות, ָּכל ֶאֶרץ ֶׁשִהַּגְענּו, ָּכל יֹום ָהָיה ִׁשעּור 
ְּבָמקֹום ַאֵחר, ּוָבאּו ּוִמְּלאּו אּוָלמֹות! ּוָבאּו ִלְׁשמַֹע ֶאת 
עּוִרים, ְוָלְקחּו ְסָפִרים, ָלְקחּו ִּדיְסִקים! ּוְכֶׁשִּקַּבְלִּתי  ַהּׁשִ
 – "!You changed my life :ָקָהל, ָּכל ֶאָחד אֹוֵמר ְלָך

ִׁשִּניָת ִלי ֶאת ַהַחִּיים", ָּכל ֶאָחד! ִּבְסָפַרִּדית, ְּבַאְנְּגִלית, 
ְּבָצְרָפִתית! ֵּתְדעּו ֶׁשֶאְפָׁשר ַהּיֹום ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה 

ֵלָמה ְּבִלי ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּבִחיָרה! ַהּׁשְ

ָּכל ִמי ֶׁשְיַנֶּסה ְלָקֵרב ֲאָנִׁשים, ְּבַקּלּות ְיָקֵרב ֲאָנִׁשים. 
ִּכי הְּתִפּלֹות ֶׁשל ַאְלֵפי ָׁשִנים ֶׁשל ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ִקּוּוי 
ֶׁשְּכָבר  ַלה',  ְמַקִּוים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ָׁשִנים  ַאְלֵפי  ֶׁשל 
ְּבבֹוֵרא  ַיֲאִמינּו  ֶׁשֻּכָּלם  ָּבעֹוָלם,  ָהֱאמּוָנה  ִּתְתַגֶּלה 
עֹוָלם. ָּכל ִמי ֶׁשֵּיֵלְך ְלָקֵרב ֲאָנִׁשים הּוא ְיָקֵרב ְּבַקּלּות. 
ְוַתֲחנּוִנים  ַיֲחׁשֹב ֶׁשֶּזה ֵמַהּכַֹח ֶׁשּלֹו. ֶזה ְּתִפּלֹות  ֶׁשֹּלא 
ֶׁשִּתְתַּפְרֵסם  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשְּמַקִּוים  ָׁשִנים  ַאְלֵפי  ֶׁשל 
ַרִּבים  ֶׁשַרִּבים  ְּכמֹו  רֹוִאים,  ַהּיֹום  ָּבעֹוָלם!  ָהֱאמּוָנה 

ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד ּוְלַסֵּפר ֵאיְך ה' ֵקֵרב אֹוָתם.

ֶעֶׂשר  ַיְקִּדיׁשּו  ּוַבחּוָרה  ָּבחּור  ָּכל  ה,  ְוִאּׁשָ ִאיׁש  ָּכל 
ָמה  ַעל  ִיְׂשָרֵאל!  ַעם  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  יֹום  ָּכל  ַּדּקֹות 
ְצִריִכים ְלִהְתַּפֵּלל? ֶׁשַּיִּגיעּו ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ָּכל ַהְּסָפִרים, 
ָהעֹוָלם  ְלָכל  ֶׁשַּיִּגיעּו  ְוַגם  ְוַהִּדיְסִקים.  ַהַּמְרָּגִלּיֹות 
ְּבתֹוָדה',  'ְׁשָעָריו  ָהעֹוָלִמי",  ָהֱאמּוָנה  "ְּבַגן  ַהְּסָפִרים 
ְוַגם ַהֵּסֶפר ֶׁשל  ְוַהְּסָפִרים,  ְוָכל ַהַּמְרָּגִלּיֹות, ַהִּדיְסִקים 

ַהִּסּפּוִרים: 'ָאַמְרִּתי ּתֹוָדה ְונֹוַׁשְעִּתי'.

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com
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מרבין בשמחה – החלק המעשי!
הפורים  לחג  להתכונן  התחלנו  שעבר  בשבוע 
חג  לקראת  בשמחה  מרבים  כיצד  לבאר  במטרה 
הקדמנו  כך  לצורך  כולה.  השנה  בכל  וגם  הפורים 
תלויה  ואינה  רוח  מצב  אינה  שהשמחה  וביארנו 
בגורמים חיצוניים, אלא כל אדם בכל רגע נתון ובלי 

קשר לכלום – יכול להגיע למידת השמחה.

בשבוע  הארכנו  שבו  היסוד  על  בקצרה  נחזור 
שעבר: כשהבנים שמחים זו שמחה לאבא. כשאתה 
שמח – אתה משמח את ה'. כלומר, עצם זה שאתה 
שמח זה רצון ה'. ורצון ה' הוא שתהיה בשמחה. וזו 
לא סתם מעלה טובה, אלא ממש חיוב ורכיב בסיסי 

בכל הקשר שלנו עם הבורא ועם התורה והמצוות.

מדיבורים למעשים
לכן השלב המעשי הראשון כדי לעבוד על השמחה 
אדם  מכל  נדרש  וזה  עבודה  אכן  שזו  להבין  הוא 
וזה גם אפשרי ובהישג יד לכל אדם. תציב לעצמך 
מטרה לקנות את מידת השמחה, ולהפיח רוח חיים 
של שמחה בכל מה שאתה עושה, ותזכיר לעצמך 
שבסופו של דבר אתה המרוויח העיקרי כי השמחה 
היא הבסיס להצלחה בכל התחומים. תיקח דף נייר 

חלק ותכתוב בראשו את המטרה והרווחים:

המטרה – להיות בשמחה.
הרווחים – שמחת חיים, אור בחיים, סיפוק, רעננות, 
בכל  הצלחה  פרנסה,  ילדים,  חינוך  בית,  שלום 
התחומים, קשרים חברתיים בריאים ותקינים, להיות 
אהוב ומוערך ועוד ועוד. תתבונן על כל הרווחים תוך 
שימת לב לפרטים ותוך התבוננות כמה החיים שלך 
הולכים להשתנות עם כל גרם של שמחה שתכניס 

בהם ותזכיר לעצמך שהדבר תלוי בך ו... צא לדרך.

מרכיבי העבודה
ומה הלאה? העבודה על השמחה מורכבת מ:

א. לימוד, ב. תפילה, ג. מחשבה והתבוננות ד. דיבור 
ה. כתיבה.

דבר ראשון צריכים ללמוד ולשמוע שיעורים בנושא 
עמוקה,  לאמונה  ביטוי  היא  שמחה  כי  השמחה, 
ובפרט לאמונה בהשגחה הפרטית ולעבודת ה"שמח 
בחלקו", צריכים ללמוד ולהבין מה הפירוש המעשי 
של האמונה וכיצד האמונה משפיעה על השמחה, 
והיא למעשה התנאי היחיד לשמחה אמתית. לצורך 

כך כדאי להתחבר לקו האמונה )02-6444-250(.

זמן  לקבוע  האישית,  התפילה  הוא  השני  החלק 
ליישם  שתזכה  לומד  מה שאתה  כל  על  להתפלל 
ולקיים, ועל כך נרחיב יותר בהמשך.חלק נוסף הוא 
דברים  עושה  הוא  כי  שמח  לא  אדם  ההתבוננות 
בלי מחשבה, הוא עשיר גדול בתחומים רבים ומלא 
באור ופשוט לא מבחין בכך, לכן חלק נכבד ומרכזי 
ותשומת  מחשבה  להקדיש  להתחיל  הוא  בעבודה 
לב ולראות כמה סיבות טובות ונפלאות יש לכל אדם 
לשמוח ולא לראות רק את הרע והשחור שבחיים. 
לדוגמה: אדם צריך להתבונן במשמעות של התורה 
שרב  לך  אומרים  היו  אם  הבא:  באופן  והמצוות 
ראש  כמו  חשובה  דמות  להבדיל,  או  מאוד,  גדול 
כמה   – שלו  האישי  העוזר  שתהיה  רוצה  ממשלה, 
היית שמח ומאושר בזכות הזו, כמה היית מתפאר 
בזה, כמה היית מתרגש בכל פעולה ובכל הכנת כוס 
תה לאותה האישיות. ובכן, שים לב שאתה משרת 
ומשמש לא את ראש הממשלה ולא את גדול הדור 

אלא את בורא העולם!

ועם מחשבות כאלה אתה עובר לחלק הבא שהוא 
בפה  לעצמך  הדברים  את  לומר  הדיבורים,  חלק 
לעצמך:  תגיד  עצמך.  עם  לדבר  ממש  כן,  כן  מלא. 
"אני עובד את ה'! איזו זכות! אני עושה את רצונו! 
כמה עלי לשמוח! אשרינו ומה טוב חלקנו!" לדיבור 
יש כוח גדול מאוד לעורר את האדם ולהכניס בו את 
ההרגשה הנכונה. אפשר כמובן גם לקבוע עם חבר 

ולדבר ביחד ולחזק זה את זה.

חשבונאות של שמחה
דוגמה נוספת היא להתבונן בהצלחות וב"נכסים" 
הרוחניים. אדם מרגיש "סמרטוט" כי הוא לא שפ לב 
כמה מצוות יש לו ומה הערך העצום של כל מצווה 
שמצווה  ולהתבונן  להבין  עליו  ראשית  לכן  קטנה. 
אחת קטנה היא חיבור אינסופי עם ה' והיא סיבה 
כל החיים עשה רק מצווה אחת  גם אם  לשמחה 

ואפילו מצווה מדרבנן או איזה מנהג טוב.

ולאחר מכן יתבונן כמה הוא עטוף ומוצף במצוות 
ורבבות  ולא שתיים אלא אלפים  כאלה. לא אחת 
בכל שעה ממש. שהרי כל שנייה היא מצווה ובכל 
שנייה כל אחד ואחד מקיים כמה וכמה מצוות. כל 
את  מגלח  לא  שאדם  שנייה  כל  כיפה,  עם  שנייה 
זקנו בתער ולא מקצר את פיאותיו מתחת למינימום 
ההלכתי, כל מילה בתפילה ובתורה, כל רגע בבית 
כל  ומוסר,  אמונה  של  טובה  מחשבה  כל  הכנסת, 
הרהור תשובה, ולנשים זה גם בכל רגע שהבעל או 
הבנים לומדים תורה ומתפללים וגם בכל רגע ורגע 

שבו אתן מטפלות בבית ובילדים.

תכתוב ותרגיש את העוצמה
המעשי  החלק  שהוא  הבא  לחלק  מתקשר  וזה 
זו  הכתיבה. כאשר אתה מתחיל להתבונן   – ביותר 
חובה להעלות את הדברים על הכתב כי מעבר לכך 
פנימה,  הנפש  על  להשפיע  עצום  כוח  יש  שלכתב 
הכתב גם נותן יציבות ובסיס למחשבות. המחשבה 
הכתובים  הדברים  אבל  ונשכחת  ונעלמת  פורחת 
יציבים וקיימים ועומדים לנגד העיניים תמיד, מוחשיים 
ומורגשים יותר, כי עיקר העבודה היא לחדד ולהחיות 
את הרגש האמתי, הרגש שנשחק ונשכח במרוצת 
את  לעבוד  העצומה  והזכות  השמחה  של  החיים 

הבורא.

לעצמו  ולהוסיף  עצמו  את  לפנק  שרוצה  מי  ולכן 
ערך מוסף של שמחה לחיים חייב להקדיש מפסר 
הזאת.  ולכתיבה  האלה  לחשבונות  ביום  דקות 
תתחיל מכך שבכל שעה יש לך 3600 שניות ותכפיל 
התפילה  בשעת  )למשל  המצוות  בכמות  זה  את 
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הערכה או ביקורת  פרק ו'

את המאמר משבוע שעבר, סיימנו עם 
משחק: 

ממציא  טובות"  "נקודות  הוא,  המשחק  שם 
)בסימן  מברסלב  נחמן  רבי  רביה"ק  הוא  המשחק 

רפ"ב בליקוטי מוהר"ן(.

כל ילד או מבוגר צריך למלא במשך מספר ימים 
על אחד מבני המשפחה "דו"ח נקודות טובות".

של  ובאישיותו  בהתנהגותו  להתבונן  צריך  הוא 
או  הנהגות   20 לפחות  ולמלא  האחות  או  האח 

תכונות חיוביות שראה.

"הכרת  למפגש  בסלון  נפגש  ימים  מספר  אחרי 
את  יספר  מבוגר  או  ילד  וכל  טובות"  הנקודות 
הדברים החיוביים של מי שהוא "עקב" אחריו. אח"כ 
אפשר להחליף זוגות. את דפי המעקב רצוי לשמור 

ולקרא מהם מידי פעם במפגשים משפחתיים.

נחמן  רבי  לשון  את  להביא  ממני  ביקשו  רבים 
בעצמו, על מנת ללמוד את דבריו עם הילדים:

הערכה עצמית במנות קטנות 
בעניין ההערכה: בליקוטי מוהר"ן חלק א' )בסימן 
הערכה  ע"י  כיצד  נחמן  רבי  אותנו  מלמד  רפב( 

עצמית אדם יכול לצאת מכל הרע שלו, וז"ל: 

"ַּדע ִּכי ָצִריְך ָלדּון ֶאת ָּכל ָאָדם ְלַכף ְזכּות, ַוֲאִפּלּו ִמי 
ֶׁשהּוא ָרָׁשע ָּגמּור, ָצִריְך ְלַחֵּפׂש ְוִלְמצֹא ּבֹו ֵאיֶזה ְמַעט 
טֹוב, ֶׁשְּבאֹותֹו ַהְּמַעט ֵאינֹו ָרָׁשע, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשּמֹוֵצא ּבֹו 
ְמַעט טֹוב, ְוָדן אֹותֹו ְלַכף ְזכּות, ַעל ְיֵדי ֶזה ַמֲעֶלה אֹותֹו 
ֶּבֱאֶמת ְלַכף ְזכּות, ְויּוַכל ַלֲהִׁשיבֹו ִּבְתׁשּוָבה, ְוֶזה ְּבִחיַנת

ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל  ְוֵאין ָרָׁשע  )ְּתִהִּלים ל"ז(: "ְועֹוד ְמַעט 
ַהּכֹל  ֶאת  ָלדּון  ַמְזִהיר  ֶׁשַהָּפסּוק  ַהְינּו  ְוֵאיֶנּנּו"  ְמקֹומֹו 

ְלַכף ְזכּות

 ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשהּוא ָרָׁשע ָּגמּור, ַאף ַעל 
ִּפי ֵכן ָצִריְך ַאָּתה ְלַחֵּפׂש ּוְלַבֵּקׁש ִלְמצֹא ּבֹו ְמַעט טֹוב 
ֶׁשָּצִריְך  ָרָׁשע,  ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  ְוֶזהּו  ָרָׁשע  ֵאינֹו  ם  ֶׁשּׁשָ

ם  ֲעַדִין, ֶׁשּׁשָ ְלַבֵּקׁש ּבֹו עֹוד ְמַעט טֹוב ֶׁשֵּיׁש ּבֹו  ַאָּתה 
ֶאְפָׁשר  ֵאיְך  ָרָׁשע,  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  ִּכי  ָרָׁשע,  ֵאינֹו 
ִּכי ֵאיְך ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ָעָׂשה  ֲעַדִין,  ֶׁשֵאין ּבֹו ְמַעט טֹוב 

ֵאיֶזה ִמְצָוה אֹו ָּדָבר טֹוב ִמָּיָמיו

ם  ְיֵדי ֶזה ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ּבֹו עֹוד ְמַעט טֹוב ֶׁשּשָׁ ְוַעל 
ֵאינֹו ָרָׁשע, ְוַאָּתה ָּדן אֹותֹו ְלַכף ְזכּות, ַעל ְיֵדי ֶזה ַאָּתה 
ַמֲעֶלה אֹותֹו ֶּבֱאֶמת ִמַּכף חֹוָבה ְלַכף ְזכּות, ַעד ֶׁשָּיׁשּוב 

ִּבְתׁשּוָבה ַעל ְיֵדי ֶזה.

ְוֶזהּו "ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע", ַעל ְיֵדי ֶׁשּמֹוֵצא ְּבָהָרָׁשע 
ם ֵאינֹו ָרָׁשע, ַעל ְיֵדי ֶזה "ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  עֹוד ְמַעט טֹוב, ֶׁשּׁשָ
ַעל  ְוִתְסַּתֵּכל  ְּכֶׁשִּתְתּבֹוֵנן  ַהְינּו  ְוֵאיֶנּנּו",  ְמקֹומֹו  ַעל 
ִּכי  ָהִראׁשֹון,  ְמקֹומֹו  ַעל  ָׁשם  ְוֵאיֶנּנּו  ּוַמְדֵרָגתֹו,  ְמקֹומֹו 
ַעל ְיֵדי ֶׁשּמֹוְצִאין ּבֹו עֹוד ְמַעט טֹוב, ֵאיֶזה ְנֻקָּדה טֹוָבה, 

ְוָדִנין אֹותֹו ְלַכף ְזכּות.

ְלַכף  חֹוָבה  ִמַּכף  ֶּבֱאֶמת  אֹותֹו  מֹוִציִאין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 
ְזכּות... 

ָידּוַע  ֶזה  ִּכי  ְּבַעְצמֹו,  ַּגם  ִלְמצֹא  ָהָאָדם  ָצִריְך  ְוֵכן 
ָּתִמיד,  ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות  ְמאֹד  ִלָּזֵהר  ָהָאָדם  ֶׁשָּצִריְך 
ּוְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות ְמאֹד ְמאֹד )ַּכְמבָֹאר ֶאְצֵלנּו ַּכָּמה 

ְּפָעִמים(.

ֶׁשֵאין  ְורֹוֶאה  ְּבַעְצמֹו  ְלִהְסַּתֵּכל  ְּכֶׁשַּמְתִחיל  ַוֲאִפּלּו 
ּבֹו ׁשּום טֹוב, ְוהּוא ָמֵלא ֲחָטִאים, ְורֹוֶצה ַהַּבַעל ָּדָבר 
ְלַהִּפילֹו ַעל ְיֵדי ֶזה ְּבַעְצבּות ּוָמָרה ְׁשחֹוָרה, ַחס ְוָׁשלֹום, 
ְלַחֵּפׂש  ָצִריְך  ַרק  ִמֶּזה,  ִלּפֹל  לֹו  ֵכן ָאסּור  ִּפי  ַעל  ַאף 

ְוִלְמצֹא ְּבַעְצמֹו ֵאיֶזה ְמַעט טֹוב.

אֹו  ִמְצָוה  ֵאיֶזה  ִמָּיָמיו  ָעָׂשה  ֶׁשֹּלא  ֶאְפָׁשר  ֵאיְך  ִּכי 
ַהָּדָבר  ְלִהְסַּתֵּכל ְּבאֹותֹו  ֶׁשְּכֶׁשַּמְתִחיל  ְוַאף  ָּדָבר טֹוב, 
ַהּטֹוב, הּוא רֹוֶאה ֶׁשהּוא ַּגם ֵּכן ָמֵלא ְּפָצִעים ְוֵאין ּבֹו 
ה  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ְוַהָּדָבר  ַהִּמְצָוה  ֶׁשַּגם  ֶׁשרֹוֶאה  ַהְינּו  ְמתֹם, 
ּוַמֲחָׁשבֹות  ְּפִנּיֹות  ָמֵלא  ֵּכן  ַּגם  הּוא  ַלֲעׂשֹות,  ֶׁשָּזָכה 

ָזרֹות ּוְפָגִמים ַהְרֵּבה

ִעם ָּכל ֶזה ֵאיְך ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ְּבאֹוָתּה ַהִּמְצָוה 
ה ֵאיֶזה ְמַעט טֹוב, ִּכי ַעל ָּכל ָּפִנים ֵאיְך  ְוַהָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ֶׁשהּוא, ַעל ָּכל ָּפִנים ָהָיה ֵאיֶזה ְנֻקָּדה טֹוָבה ְּבַהִּמְצָוה 
ּוְלַבֵּקׁש  ְלַחֵּפׂש  ָהָאָדם  ָצִריְך  ִּכי  ֶׁשָעָׂשה,  ְוַהָּדָבר טֹוב 

ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ְּכֵדי  טֹוב,  ְמַעט  ֵאיֶזה  ְּבַעְצמֹו  ִלְמצֹא 
ַעְצמֹו, ְוָלבֹוא ִליֵדי ִׂשְמָחה ַּכַּנ"ל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשְּמַחֵּפׂש 
יֹוֵצא  ְיֵדי ֶזה הּוא  ֲעַדִין ְמַעט טֹוב. ַעל  ּומֹוֵצא ְּבַעְצמֹו 
ְויּוַכל ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה,  ֶּבֱאֶמת ִמַּכף חֹוָבה ְלַכף ְזכּות 
ִּבְבִחינֹות "ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל ְמקֹומֹו 

ְוֵאיֶנּנּו" ַּכַּנ"ל.

עיקר הנפילה היא בדעת
וכותב על זה רבי נתן מברסלב: "ְוִהְזִהיר ַרֵּבנּו ז"ל 
ָּגדֹול  ְיסֹוד  הּוא  ִּכי  ַהּזֹאת,  ַהּתֹוָרה  ִעם  ֵליֵלְך  ְמאֹד 
ם ִיְתָּבַרְך, ּוְלַבל יֹאַבד  ְלָכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשֵׁ
עֹוָלמֹו ְלַגְמֵרי ַחס ְוָׁשלֹום, ִּכי רֹב ְּבֵני ָאָדם ֶׁשְרחֹוִקים 
ָמָרה  ֵמֲחַמת  הּוא  ִרחּוָקם  ִעַּקר  ִיְתָּבַרְך,  ם  ֵמַהּׁשֵ
ֵמֲחַמת  ְּבַדְעָּתם,  ֶׁשּנֹוְפִלים  ֵמֲחַמת  ְוַעְצבּות,  ְׁשחֹוָרה 
ֶׁשרֹוִאים ְּבַעְצָמם ּגֶֹדל ִקְלקּוָלם ֶׁשִּקְלְקלּו ַמֲעֵׂשיֶהם ָּכל 
ּיֹוֵדַע ְּבַעְצמֹו ֶאת ִנְגֵעי ְלָבבֹו ּוַמְכאֹוָביו ֶאָחד ְּכִפי ַמה ּׁשֶ

ְמָיֲאִׁשים  ְוֻרָּבן  ְּבַדְעָּתם,  נֹוְפִלים  ֵהם  ֶזה  ּוֵמֲחַמת 
ַעְצָמן ְלַגְמֵרי, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵאיָנם ִמְתַּפְּלִלים ְּבַכָּוָנה ְּכָלל, 

ָהיּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ֲעַדִין.  ְוֵאיָנם עֹוִׂשים ֲאִפּלּו ַמה ּׁשֶ

ַעל ֵּכן ָצִריְך ָהָאָדם ְלַהְׂשִּכיל ְמאֹד ַעל ָּדָבר ֶזה, ִּכי ָּכל 
ַהְּנִפילֹות ֶׁשְּבַדְעּתֹו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ֵמֲחַמת ַמֲעִׂשים 
ָרִעים ֶׁשָעָׂשה ֶּבֱאֶמת, ִעם ָּכל ֶזה, ַהְּנִפיָלה ֶׁשְּבַדְעּתֹו, 
ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ָעָליו  ֶׁשּנֹוֵפל  ְׁשחֹוָרה  ְוַהָּמָרה  ְוָהַעְצבּות 
ַהּכֹל הּוא ַרק ַמֲעֵׂשי ַהֵּיֶצר ָהַרע, ֶׁשַּמֲחִליׁש ַּדְעּתֹו ְּכֵדי 

ְלַהִּפילֹו ְלַגְמֵרי, ַחס ְוָׁשלֹום. 

ַהּתֹוָרה  ִעם  ֵליֵלְך  ְמאֹד,  ְלִהְתַחֵּזק  ְצִריִכין  ֵּכן  ַעל 
ַהּזֹאת- ְלַחֵּפׂש ּוְלַבֵּקׁש ְּבַעְצמֹו ְּבָכל ַּפַעם ֵאיֶזה ְמַעט 

טֹוב ּוְנֻקּדֹות טֹובֹות ְוכּו' ַּכַּנ"ל.

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיַחֶּיה ִויַשַֹּמח ֶאת ַעְצמֹו, ִויַצֶּפה ִליׁשּוָעה 
ִּבְבִחיַנת  ַלה',  ּוְלהֹודֹות  ּוְלַזֵּמר  ְלִהְתַּפֵּלל  ְויּוַכל  ֲעַדִין, 
ָלׁשּוב  ִיְזֶּכה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַּכַּנ"ל,  ְּבעֹוִדי  ֵלאֹלַקי  ֲאַזְּמָרה 

ֶּבֱאֶמת ֶאל ה'... בהצלחה! 

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

בדיחות הדעת

בוס: "מדוע לא באת אתמול לעבוד?" עובד: 
"הייתי ביום התנ"ך" בוס: "מה זה יום התנ"ך", 
יום  לי  אמר  והוא  הרופא  אצל  "הייתי  עובד: 

אתה עובד יום אתה נח"

נגן מנגן את שיר התודה

שהתקבל  תודה  סיפור  אליכם  מוגש   
במערכת העלון וזכה בהגרלה:

חצי  לפני  וחצי,  בן אחת עשרה  ילד  אני 
שנה אבי קנה לי נגן.

אוהב  מאוד  שמאוד  ילד  אני  מטבעי 
שימלאו  מהורי  ביקשתי  שירים.  לשמוע 
שירים.  הרבה  בשירים,  עבורי  הנגן  את 
נהנה  לשירים,  מקשיב  הייתי  לילה  בכל 
האוזניות  זוג  ולמילים.  לצלילים  להקשיב 

תלויות על אוזניי כמעט עד שנרדמתי...

לקחת  שלי  למגירה  הגעתי  אחד  לילה 
הנגן,  את  להדליק  כשניסיתי  הנגן  את 
לצערי הוא לא נדלק. ניסיתי שוב ושוב אך 

לשווא.

לנסות  דרכים  מיני  כל  על  חשבתי  
חשבתי  למשל,  בחזרה,  אותו  ולהדליק 
נגמרה הסוללה. שמתי את  אולי   לעצמי 
מוטען  היה  שהנגן  ואחרי  במטען,  הנגן 

היטב החלטתי לנסות להדליק שוב ושוב 
לחדרי  אבי  נכנס  כך  כדי  תוך  לשווא.  אך 

וראה אותי מתאמץ להדליק את הנגן.

אמירת  מעלת  על  אבי  לי  סיפר  ואז 
התודה והודאה לה' יתברך על מה שטוב 
וגם על מה שלא הולך. אבא אמר לי להגיד 
תודה לה' על כך שיש לי את הנגן, ועל כך 
שעבד לי הנגן עד כה. אח"כ לומר תודה 
על הנגן שלא עובד שהרי גם זו לטובה. על 

אף שזה לא נראה לטובה.

 15 במשך  תודה   להגיד  לי  הציע  והוא 
דקות רצוף.

יצא  אבי  אבי.  כעצת  עשיתי  כמובן 
מהחדר ומייד התחלתי להגיד תודה.

שמתי סטופר בשעון ל- 15 דקות ובמשך 
ממש  תודה,  אמרתי  רק  הזה  הזמן  כל 
ולכך  לתודה  מתחבר  אני  איך  הרגשתי 
שהכל מה' ולטובה. כשהסתיים  הזמן הזה 

אמרת  "נו,  אותי  ושאל  לחדרי  אבי  נכנס 
אבי  רגע  באותו  בחיוב,  לו  עניתי  תודה?" 

לקח את הנגן וניסה להדליק,

והנגן---נדלק!!!

שוב  יכול  אני  קץ,  הייתה  לא  לשמחתי 
להנות עם השירים שאני כל כך אוהב, ואני 
שאמרתי  שמחתי  מהכל  שיותר  מרגיש 

קודם תודה, זה נתן לי סיפוק בתוך הלב.

לכם,  אומר  אני  אז 
להשם  תודו  תמיד  
כשיש  ובפרט  יתברך 

לכם בעיה,

לה'  תודו 
ו  א ר ת ו

ניסים!

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים

052-2240696
מתנה ושמה תודה

הזוכה השבועי בהגרלה
יהודה סמט )11.5, ירושלים( 
גם אתה יכול לזכות, שלח לנו סיפור תודה
ותיכנס להגרלה

al5308000@gmail.com

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

מה המשותף לשבועות ולפורים? 
ָיִמים ֵּתָעֶׂשה  פתרון "ויקהל": )שמות פרק לה ב( "ֵׁשֶׁשת 
ְמָלאָכה" ובכן מצוות עשה. )שמות פרק כ י( "ֹלא ַתֲעֶׂשה ָכל 

ְמָלאָכה" ובכן מצות לא תעשה )על מצות השבת(

הזוכה: לוי יצחק פרויליך, מודיעין עילית

פתרונות לשלוח למייל | פקס: 
al5308000@gmail.com | 02-5812252

בין הפותרים יוגרלו מתנות

ְסַגן ְנִׂשיא אּוְקָראְיָנה 
ָהִייִתי ְּבֵאיזֹו ֲחֻתָּנה ֶׁשַעְכָׁשו ָעלּו ָלָאֶרץ. ְסַגן ַהָּנִׂשיא 
ִהְתַרֵּגׁש  אֹוִתי,  ָרָאה  הּוא  ָׁשם.  ָהָיה  אּוְקָראְיָנה  ֶׁשל 
ְּכמֹו ֶיֶלד ָקָטן. הּוא ָאַמר ִלי: "ֲאִני קֹוֵרא ֶאת ַהְּסָפִרים 
ֶׁשְּלָך!  ַהְּסָפִרים  ֶאת  קֹוֵרא  ֲאִני  ָׁשִנים  ְּכָבר  ֶׁשְּלָך! 
ִלי  ֲאִני ֵמִפיץ אֹוָתם...", הּוא ָאַמר  ֲאִני ְמַצֵּטט ֵמֶהם! 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות: "ְּכָבר ֵהַפְצִּתי ַּכֻּמּיֹות ֵמַהְּסָפִרים ֶׁשְּלָך!", 
ִמיֶׁשהּו  ַּכּמּוָבן,  רּוִסית,  ְמַדֵּבר  הּוא  ִהְתַרֵּגׁש.  ַמָּמׁש 

ִּתְרֵּגם ִלי. 

ט ּוֵמִאיר. ַאֶּתם ֹלא  ֵאיְך ָהאֹור ֶׁשל ָהֱאמּוָנה ִמְתַּפּׁשֵ
נֹוֵגַע  ֶׁשַרק  ִמי  ָהֱאמּוָנה!  ֶׁשל  ָהאֹור  ֶזה  ָמה  יֹוְדִעים 
ִנְהֶיה  טֹוִבים,  ַחִּיים  לֹו  ִלְהיֹות  ַמְתִחיִלים  ַהֶּזה,  ָּבאֹור 
ְוַתְלִמידֹו  ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב  ֵעֶדן. ֶזה ָהאֹור ֶׁשל ר'  ַּגן  לֹו 
ְּבָלׁשֹון  ֶזה  ֶאת  ְלהֹוִריד  ָּפׁשּוט  ָזִכינּו  ֶׁשֲאַנְחנּו  ָנָתן,  ר' 
ְּפׁשּוָטה ֶׁשַּמְתִאיָמה ַלּדֹור. ָּכל ָהאֹור ֶׁשל ָהֱאמּוָנה ֶזה 
ֶׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים  ִמְּבֶרְסֶלב, ְּכמֹו  ַנְחָמן  ַהַּדַעת ֶׁשל ר' 
ַרֵּבנּו, ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר, ֶׁשִאם  ְּבַיַחד ַּבֵּסֶפר ֶׁשל  ְוקֹוְרִאים 
ֵיׁש ַּדַעת ֵאין ׁשּום ָצרֹות! ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּדַעת, ֵאין לֹו ׁשּום 

ִיּסּוִרים! ָלֵכן, ָמה ָחֵסר ְלַעם ִיְׂשָרֵאל? ַרק ַּדַעת! 

ָנַסְעִּתי ִלְפֵני ְּתקּוָפה, ְּבַחְסֵדי ה', ְּבַרֲחֵבי ָהעֹוָלם. ָהִיינּו 
ְּבָחֵמׁש ֲאָרצֹות, ָּכל ֶאֶרץ ֶׁשִהַּגְענּו, ָּכל יֹום ָהָיה ִׁשעּור 
ְּבָמקֹום ַאֵחר, ּוָבאּו ּוִמְּלאּו אּוָלמֹות! ּוָבאּו ִלְׁשמַֹע ֶאת 
עּוִרים, ְוָלְקחּו ְסָפִרים, ָלְקחּו ִּדיְסִקים! ּוְכֶׁשִּקַּבְלִּתי  ַהּׁשִ
 – "!You changed my life :ָקָהל, ָּכל ֶאָחד אֹוֵמר ְלָך

ִׁשִּניָת ִלי ֶאת ַהַחִּיים", ָּכל ֶאָחד! ִּבְסָפַרִּדית, ְּבַאְנְּגִלית, 
ְּבָצְרָפִתית! ֵּתְדעּו ֶׁשֶאְפָׁשר ַהּיֹום ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה 

ֵלָמה ְּבִלי ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּבִחיָרה! ַהּׁשְ

ָּכל ִמי ֶׁשְיַנֶּסה ְלָקֵרב ֲאָנִׁשים, ְּבַקּלּות ְיָקֵרב ֲאָנִׁשים. 
ִּכי הְּתִפּלֹות ֶׁשל ַאְלֵפי ָׁשִנים ֶׁשל ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ִקּוּוי 
ֶׁשְּכָבר  ַלה',  ְמַקִּוים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ָׁשִנים  ַאְלֵפי  ֶׁשל 
ְּבבֹוֵרא  ַיֲאִמינּו  ֶׁשֻּכָּלם  ָּבעֹוָלם,  ָהֱאמּוָנה  ִּתְתַגֶּלה 
עֹוָלם. ָּכל ִמי ֶׁשֵּיֵלְך ְלָקֵרב ֲאָנִׁשים הּוא ְיָקֵרב ְּבַקּלּות. 
ְוַתֲחנּוִנים  ַיֲחׁשֹב ֶׁשֶּזה ֵמַהּכַֹח ֶׁשּלֹו. ֶזה ְּתִפּלֹות  ֶׁשֹּלא 
ֶׁשִּתְתַּפְרֵסם  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשְּמַקִּוים  ָׁשִנים  ַאְלֵפי  ֶׁשל 
ַרִּבים  ֶׁשַרִּבים  ְּכמֹו  רֹוִאים,  ַהּיֹום  ָּבעֹוָלם!  ָהֱאמּוָנה 

ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד ּוְלַסֵּפר ֵאיְך ה' ֵקֵרב אֹוָתם.

ֶעֶׂשר  ַיְקִּדיׁשּו  ּוַבחּוָרה  ָּבחּור  ָּכל  ה,  ְוִאּׁשָ ִאיׁש  ָּכל 
ָמה  ַעל  ִיְׂשָרֵאל!  ַעם  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  יֹום  ָּכל  ַּדּקֹות 
ְצִריִכים ְלִהְתַּפֵּלל? ֶׁשַּיִּגיעּו ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ָּכל ַהְּסָפִרים, 
ָהעֹוָלם  ְלָכל  ֶׁשַּיִּגיעּו  ְוַגם  ְוַהִּדיְסִקים.  ַהַּמְרָּגִלּיֹות 
ְּבתֹוָדה',  'ְׁשָעָריו  ָהעֹוָלִמי",  ָהֱאמּוָנה  "ְּבַגן  ַהְּסָפִרים 
ְוַגם ַהֵּסֶפר ֶׁשל  ְוַהְּסָפִרים,  ְוָכל ַהַּמְרָּגִלּיֹות, ַהִּדיְסִקים 

ַהִּסּפּוִרים: 'ָאַמְרִּתי ּתֹוָדה ְונֹוַׁשְעִּתי'.

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com
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 משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה
של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 

 משפחת קמלהר הי"ו - ברוב שבח והודה להקב"ה שזכינו ללידת נכדינו הראשון 

ותזכה הוריו לגדלו לבן תורה לחופה ולמעשים טובים

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

עמקה  מה  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

כן  "על  המגילה:  את  שכתב  מרדכי  של  כוונתו 

קראו לימים האלה פורים" - "פורים" דייקא בלשון 

רבים, כי על ידי הפור שהפיל המן למטה נתעורר 

של  גורלות  שני  שהם  פורים  שני  להטיל  בשמים 

יום הכיפורים, ונפל על ישראל גורל אחד לה' ועל 

כי  והולך  שמפרש  וזהו  לעזאזל.  הגורל  נפל  המן 

על שני הגורלות הוא  "פורים"  עיקר השמחה של 

הוי"ה  השם  על  דייקא,  "שם"   - הפור"  שם  "על 

ישראל  על  הקב"ה  שהטיל  הפור  על  כתוב  שהיה 

ולקח אותנו לחלקו.

שביאר  מה  פי  על  יקרה  נקודה  להוסיף  ויש 

הקב"ה  שצוה  מה  כי  סג(,  )שער  יצחק"  ב"עקידת 

שהם  השעירים  שני  הכיפורים  ביום  להביא 

עליהם  ולהטיל  ובמראה,  בדמים  בקומה  שווים 

לעזאזל,  אחד  ושעיר  לה'  אחד  שעיר  גורלות 

הם כנגד יעקב ועשו שהיו אחים תאומים שווים 

על  אבינו  ביעקב  הקב"ה  ובחר  בקומה,  במראה 

אחד  שעיר  בבחינת  להיות  הטובים  מעשיו  ידי 

לה', ואילו עשו אחיו נבחר להיות בבחינת שעיר 

אחד לעזאזל.

החיד"א  להגה"ק  קדמות"  ב"מדבר  והנה 

האלקי  המקובל  בשם  הביא  כה(  אות  מ  )מערכת 

הרמ"ז - רבי משה זכותא: "מרדכי הוא גלגול יעקב 

והמן הוא גלגול עשו". נמצא לפי זה כי כמו שביום 

שני  על  גורלות  שני  הגדול  הכהן  הטיל  הכיפורים 

השעירים שהם כנגד יעקב ועשו, ועל ידי התשובה 

הגדולה מטיל הקב"ה על יעקב את הגורל לה' ועל 

עשו הגורל לעזאזל.

כן בפורים שהוא "יום כ'פורים" על ידי שהפיל 

את  בשמים  הקב"ה  הטיל  ישראל,  על  הפור  המן 

גלגול  והמן  יעקב  גלגול  מרדכי  על  הגורלות  שני 

עשו, ונפל הגורל לה' על מרדכי שהציל את ישראל 

שנמחו  לעזאזל  הגורל  נפל  המן  ועל  מכליה, 

לגאולה  הכנה  עמלק,  מחיית  בבחינת  ובניו  הוא 

העתידה כשימחה שמו של עמלק מתחת השמים, 

הודו  במלוא  יתגלה  אותיותיו  בד'  הוי"ה  והשם 

והדרו במהרה בימינו אמן.

ידי מ"ח נביאים וז' נביאות. לכן על ידי שנתעוררו 

בתשובה גדולה כזו, עוררו בשמים את קדושת יום 

הכיפורים שהוא יום של תשובה וכפרה. והנה ביום 

כיפורים הטיל הכהן הגדול שני גורלות, כדי שיבחר 

הקב"ה בשעיר אחד לה' ובשעיר אחד לעזאזל, וכך 

בפורים שהוא "יום כ'פורים" הפיל הקב"ה בשמים 

את שני הגורלות, והטיל על ישראל את הגורל לה' 

שיהיה לחלקו, ואילו על המן ואוהביו מזרע עמלק 

נפל הגורל שילכו לעזאזל.

מה  חומר  כמין  יששכר"  ה"בני  מבאר  זה  לפי 

כי  הפור",  שם  על  "פורים  האלה  לימים  שקראו 

שיפיל  הקב"ה  שסיבב  מה  הוא  הישועה  שורש 

המן פור על ישראל, כדי שעל ידי זה יעורר בשמים 

שיפיל הקב"ה את שני הגורלות של יום הכיפורים, 

והגורל  ישראל  על  לה'  הגורל  עלה  זה  ידי  ועל 

לעזאזל על המן. 

 בתל  ו ה - ב תל  ו ה-רבה
  הרה  ז-" תל  -  ר  אל

על  זה  לפי  להעלות  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

שלחן מלכים ביאור חדש, על מה שגילה האריז"ל 

י'בוא  טוב  המלך  על  "אם  שאמרה:  אסתר  כי 

ה'מלך ו'המן ה'יום", התכוונה להתפלל לפני מלכו 

בראשי  הרמוז  הוי"ה  בשם  שיתגלה  עולם  של 

האמור  לפי  ה'יום".  ו'המן  ה'מלך  "י'בוא  תיבות 

הקב"ה  שיטיל  אסתר  שהתפללה  בזה  הכוונה 

הוי"ה,  השם  עליו  שכתוב  הגורל  את  ישראל  על 

ואילו על המן הרשע יטיל את הגורל שכתוב עליו 

מפלה  עליו  להביא  תוכל  זה  ידי  ועל  "לעזאזל", 

בסעודה שעשתה לאחשורוש.

הנה כי כן הרווחנו להבין בזה איך זכו ישראל 

בכל ד' אותיותיו  הוי"ה  בנס פורים שנתגלה השם 

מעין הגאולה העתידה, כי אמנם כל זמן שעמלק 

המן  גרם  פורים  בנס  אולם  שלם,  השם  אין  קיים 

עצמו מזרע עמלק על ידי שהפיל פור על ישראל 

הגורלות  שני  את  בשמים  הקב"ה  שיפיל  למטה, 

על  הקב"ה  שהטיל  ידי  ועל  הכיפורים,  יום  של 

ישראל את הגורל שכתוב עליו השם הוי"ה נתמלא 

השם בכל ד' אותיותיו.

בהמשך דבריו )שם אות ג( הוא מבאר איך שורש 

הישועה בנס פורים היה מה שהפיל המן פור, על 

פי מה שמבואר בתיקוני זוהר )תיקון כא נז:(: "פורים 

מה  פירוש,  הכפורים".  יום  שם  על  אתקריאת 

שכן  כפורים",  "יום  שם  על  הוא  "פורים"  שנקרא 

"יום כפורים" הוא יום "כ-פורים" כמו פורים.

בעל  הרב  בסידור  כך  על  נשגב  ביאור  ומצינו 

ידי  על  כי  ב(,  טור  סוף  רפג  דף  הפורים  )שער  ה"תניא" 

שהמן הפיל פור הוא הגורל על ישראל, גרם לעורר 

בכך שגם בשמים יפילו את שני הגורלות שהטיל 

הכהן הגדול ביום הכיפורים, כמו שכתוב )ויקרא טז-

ח(: "ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד 

"מעמיד  רש"י:  ופירש  לעזאזל".  אחד  וגורל  לה' 

בקלפי,  ידיו  ב'  ונותן  לשמאל,  ואחד  לימין  אחד 

ונוטל גורל בימין וחברו בשמאל ונותן עליהם, את 

שכתוב בו לשם הוא לשם, ואת שכתוב בו לעזאזל 

משתלח לעזאזל".

שעירי  "שני  סב.(:  )יומא  במשנה  שנינו  והנה 

במראה  שווין  שניהן  שיהיו  מצוותן  הכפורים  יום 

כי  נמצא  כאחד".  ובלקיחתן  ובדמים  ובקומה 

אחרי  אולם  שווים,  השעירים  שני  היו  בתחילה 

שנתן אהרן עליהם את שני הגורלות נבדלו זה מזה, 

נבחר  אחד  ושעיר  לה'  קרבן  נבחר  אחד  שעיר  כי 

לעזאזל, כן בנס פורים לפני הנס היה המן מתנשא 

בחר  הגורל  אחרי  אולם  כמרדכי,  גדול  להיות 

המן  את  ואילו  לחלקו,  וישראל  במרדכי  הקב"ה 

ואוהביו מזרע עמלק שלח לעזאזל המדברה.

שהפיל  ידי  על  איך  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

המן פור למטה, גרם בכך שיטיל הקב"ה את שני 

הגורלות שהטיל הכהן הגדול ביום הכיפורים, על 

הסרת  "גדולה  יד.(:  )מגילה  בגמרא  ששנינו  מה  פי 

ונתנה להמן[  ידו  ]שהסיר אחשורוש מעל  טבעת 

נביאות  ושבע  נביאים  ושמונה  מארבעים  יותר 

שנתנבאו להן לישראל, שכולן לא החזירום למוטב, 

ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב".

המן  שהפיל  ידי  על  כי  מזה  למדים  נמצינו 

הרשע פור הוא הגורל כנגד כל ישראל, גרם בכך 

שיתעוררו בתשובה שלימה כפי שלא נתעוררו על 
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דברי  עמקו  מה  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

זכירת עמלק  ז"ל, שהקדימו לקיים מצות  חכמינו 

עמלק  מחיית  להסמיך  כדי  פורים,  שלפני  בשבת 

עם נס פורים שהיתה בו מחיית המן מזרע עמלק, 

שהרי עמלק גרם שלא יהיה השם שלם, ועבודתנו 

אותיותיו,  ד'  בכל  השם  את  להחזיר  היא  בקודש 

הנס  עם  עמלק  זכירת  מצות  את  לקשר  ראוי  לכן 

של פורים שאז נשלם השם בכל ד' אותיותיו. זאת 

ועוד, שבכל שנה בפורים על ידי קיום ד' המצוות 

היום, אנו משלימים שוב את התגלות השם מעין 

הגאולה העתידה.

ד'    ר-ז  נגד ד' א-זר-ז ה ו

שקבעו  מה  בזה  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

מה  פי  על  פורים,  לפני  זכור"  "שבת  ז"ל  חכמינו 

שמבואר בספרים הקדושים כי ד' פרשיות: שקלים, 

זכור, פרה, החודש הן כנגד ד' אותיות השם הוי"ה, 

הדיבור  תשא  כי  )פרשת  לוי"  ב"קדושת  הדבר  ומקור 

פרשיות,  ארבע  של  סוד  לך  אבאר  "וקודם  הב'(: 

זכור ופרה וחודש, הנה הם מרומזים כנגד  שקלים 

ד' אותיות הוי"ה".

זי"ע  מטריסק  הקדוש  למגיד  אברהם"  ב"מגן 

כל  איך  לבאר  האריך  החודש(,  ופרשת  פקודי  )פרשת 

מד'  אחת  אות  כנגד  היא  הפרשיות  מד'  אחת 

אותיות השם. וכן כתב ב"תולדות אהרן" להרה"ק 

"והנה  לפורים(:  )דרוש  זי"ע  מז'יטאמיר  אהרן  רבי 

הוי"ה".  אותיות  ד'  כנגד  הם  פרשיות  הארבע 

שקלים(  לפרשת  א'  דרוש  )מועדים  יוסף"  וב"אמרי 

האריך לבאר על פי דרכו הקשר בין ד' הפרשיות 

לד' אותיות השם.

אחרי  שהיא  זכור  בשבת  כי  זה  לפי  נמצא 

שהן  פרשיות  ב'  משלימים  אנו  שקלים,  שבת 

בשלימות  שנשארו  מהשם,  י"ה  אותיות  ב'  כנגד 

אנו  לכן  ו"ה,  אותיות  בב'  עמלק  שפגם  אחרי 

עשה  אשר  את  "זכור  זו:  שניה  בפרשה  מזכירים 

שהשם  וגרם   ו"ה  אותיות  בב'  שפגם  עמלק",  לך 

)דברים  ואנו מזכירים הציווי  י"ה,  הוא רק מחציתו 

כה-יט(: "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים", כדי 

שיתמלא השם בכל ד' אותיותיו, לכן אנו מסמיכים 

קריאה זו סמוך ליום הפורים, שזכו ישראל למחות 

השם  אותיות  ד'  ולהשלים  עמלק  מזרע  המן  את 

מעין הגאולה העתידה. 

ז"ל:  יתבאר היטב מה שאמרו חכמינו  מעתה 

לא  הפורים  ימי  בטלים  יהיו  המועדים  כל  "אם 

וזרעו  המן  שנתלו  פורים  בנס  שהרי  נבטלים". 

שתהיה  עמלק  מחיית  מעין  היה  עמלק  מזרע 

בכל  השם  נתמלא  זה  ידי  ועל  העתידה,  בגאולה 

ד' אותיותיו מעין הגילוי שיהיה לעתיד לבוא. ויש 

שהיא אותיות  גאול"ה  זהו הרמז בתיבת  כי  לומר 

שנסתלקו  ו"ה  אותיות  הקב"ה  שיגאל  ו"ה,  גאל 

ד'  מקיימים  שאנו  ידי  על  פורים  בכל  וכך  בגלות. 

מצוות, אנו מעוררים שוב את התגלות השם בד' 

אמרו:  יפה  לכן  העתידה,  הגאולה  מעין  אותיותיו 

לא  הפורים  ימי  בטלים  יהיו  המועדים  כל  "אם 

בזו  זו  קשורות  הגאולות  שתי  שהרי  נבטלים", 

בקשר אמיץ.

ברמלא ה'  ל מ אל-זרךב

שהביא  מה  פי  על  יקרה  נקודה  להוסיף  ויש 

ב"תפארת שלמה" )שבת נחמו ד"ה שמחו את ירושלים( 

דברי  שפירש  זי"ע,  הקדוש  טוב  שם  הבעל  בשם 

משאלותיך".  כל  ה'  "ימלא  כ-ו(:  )תהלים  המלך  דוד 

להיות  צריכות  ישראל  איש  של  משאלותיו  שכל 

צריך  זה  אותיותיו,  ד'  בכל  הוי"ה  השם  שיתמלא 

להיות "כל משאלותיך". ובלשון קדשו:

הכתוב  פירוש  טוב  שם  הבעל  בשם  "נודע 

ימלא ה' כל משאלותיך, שהכוונה שכל משאלות 

האדם צריך להיות רק לכבוד השם יתעלה שימלא 

אין  בגלות  עתה  לעת  כי  הוא,  ברוך  הוי"ה  שם 

השם שלם ואין הכסא שלום. וזהו פירוש הכתוב 

כל  יהיה  זה  בהיחוד,  מלא  השם  שיהיה  ה'  ימלא 

לכוון  האדם  צריך  זה  אך  אמנם  כי  משאלותיך, 

בכל מעשיו, לשם יחוד קודשא בריך הוא לאוקמי 

שכינתא מעפרא".

הקדוש  הזוהר  על  חי"  ב"זוהר  הביא  וכן 

למקובל האלקי רבי יצחק אייזיק מקמארנא זי"ע 

)פרשת שמות יב.(:

את  ששמשו  הצדיקים  מפי  ששמעתי  "וזהו 

שם[  בעל  ישראל  ר'  ]הרב  הריב"ש  מרן  תלמידי 

ורבינו  ]מזלאטשוב[  מיכל  יחיאל  רבינו  טוב, 

מחנה  "דגל  ]בעל  אפרים  ורבינו  קראסנר  חיים 

מפי  שאמרו  זי"ע[,  ]הבעש"ט  מרן  נכד  אפרים"[ 

מרן הריב"ש טוב, ימלא ה', היינו שישתלם השם, 

כל  יהיה  זה  הוי"ה,  השם  ויהיה  תתמלא,  מחציו 

ובקשתך  ושאלתך  התפלות  כל  משאלותיך, 

וחפצך שימלא ה'".

בספרים  שמבואר  מה  ידוע  הלא  כן  כי  הנה 

כל  שיתקבלו  רצון  זמן  הוא  פורים  כי  הקדושים, 

בקשות ישראל, ונרמז במגילה במה שאמר המלך 

על  רמז  שהיא  המלכה  לאסתר  הקב"ה  העליון 

וינתן  שאלתך  "ומה  ט-יב(:  )אסתר  ישראל  כנסת 

לך ומה בקשתך עוד ותעש". זאת ועוד שהקב"ה 

פ"א  )מגילה  ירושלמי  בתלמוד  ההלכה  את  מקיים 

מי  כל  אלא  פורים  במעות  מדקדקין  "אין  ה"ד(: 

שהוא פושט את ידו ליטול נותנין לו".

במגילה  קוראים  כשאנו  פורים  בכל  כי  נמצא 

הקב"ה,  העליון  המלך  לפני  אסתר  שאמרה  מה 

קודש  אש  בשלהבת  בכוונתנו  להצטרף  לנו  ראוי 

ו'המן  ה'מלך  י'בוא  טוב  המלך  על  "אם  לתפלתה: 

ה'יום", שימלא הקב"ה את בקשתנו כמו שמילא 

כל  ועל  את בקשת אסתר, להביא מפלה על המן 

מזרע  המן  של  בדרכו  ההולכים  ישראל  אויבי 

שלם  והכסא  שלם  השם  שיהיה  כדי  עמלק, 

בגאולה השלימה במהרה בימינו.

 "ה לז  -  ת-   המן " מרו
אז  נר הג- ל-ז  ל ר-ו ה ר - רו

שקראו  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

מגזירת  ההצלה  נס  יום  את  הגדולה  כנסת  אנשי 

"על  שהוא  אף  רבים,  בלשון  "פורים"  בשם  המן 

שם הפור" שהוא לשון יחיד, על פי מה שנתקשה 

ה"בני יששכר" )אדר מאמר ד אות א( על מה שקראו 

את שם המועד "פורים" על שם הצרה, ולא על שם 

הישועה כשאר המועדים.

אך  זו,  קושיא  ליישב  דרכים  כמה  שם  וביאר 

יסוד הדברים שעובר בכל דבריו הקדושים כבריח 

התיכון הוא, כי שורש הישועה של נס פורים נעוץ 

דוקא בכך, במה שסיבב הקב"ה מסבב כל הסיבות 

שהפור יפול על חודש אדר, כי על ידי זה נתעורר 

להצילם  לישראל  גדולה  זכות  ההוא  בחודש 

מגזירת השמד של המן הרשע.

 "תל הזנרא:  - רו ה-א ר-ו  ' - רו  ר ה -   ל המן
ת-    רשרל הק"בה  נר ג- ל-ז  ל ר-ו ה  - רו

 "ת -ז ז -"ז ר  אל "קד- ז ר-ו ה ר - רו
השרל הק"בה תלרהו אז הג- ל לה' -תל המן אז הג- ל לתתאתל

 אסז  "רק ה: בר'"-א ה'מלך -'המן ה'ר-וב
 רשרל הק"בה תל ר  אל אז הג- ל לה' -תל המן הג- ל לתתאתל

 בתל  ן ק א- לרמרו האלה  - רו תל  ו ה - ב
תל ה ו ה-רבה  השרל הק"בה תל הג- ל  ל ר  אל
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  "ז ת -  ו  - רו ז תבש | "

 אח ר  נזלה המן ה  ת
נ לו ה ו "ד' א-זר-זר-

וביאר הגה"ק משינאווא זי"ע הענין בזה על פי 

"ויאמר  יז-טז(:  )שמות  עמלק  במלחמת  שכתוב  מה 

דור".  מדור  בעמלק  לה'  מלחמה  יה  כס  על  יד  כי 

ופירש רש"י: "נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין 

כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק". פירוש, כי 

כל זמן שעמלק קיים חסרות ב' אותיות ו"ה מהשם 

הוי"ה ונשארו רק אותיות י"ה.

כבר הבאנו כמה פעמים מה שביאר ה"ישמח 

בזה,  הענין  פירוש(  עוד  ד"ה  בשלח  )פרשת  משה" 

שם  כי  ט:(  )הקדמה  זוהר  בתיקוני  המבואר  פי  על 

"י'שמחו  צו-יא(:  )תהלים  נרמז בראשי תיבות  הוי"ה 

הוי"ה  השם  בהתגלות  כי  ה'ארץ".  ו'תגל  ה'שמים 

בארץ  ויגילו  בשמים  שמחים  והדרו  הודו  במלוא 

על השפע של רחמים היורד בעולם.

והנה בשמים נראית תמיד גדולתו של הקב"ה 

אפילו כשיש גלות והסתר פנים למטה, לכן אפילו 

כבוד  בהתגלות  ה'שמים"  "י'שמחו  הגלות  בזמן 

מלכותו, אבל למטה בארץ בזמן של גלות והסתר 

שעמלק  זמן  כל  כן  על  בארץ,  הגילה  חסרה  פנים 

קיים שגורם הסתר פנים אין השם שלם, כי חסרות 

אותיות ו"ה שהן ראשי תיבות "ו'תגל ה'ארץ".

עמלק  מחיית  ידי  על  כי  מזה  למדים  נמצינו 

יתמלא שוב השם הוי"ה בד' אותיותיו, ומזה נשכיל 

להבין כי בנס פורים שהיה בבחינת מחיית המן ובניו 

שימחה  העתידה  הגאולה  מעין  עמלק,  של  מזרעו 

שמו של עמלק לגמרי מתחת השמים, נתמלא גם כן 

השם בכל ד' אותיותיו מעין הגאולה העתידה.

לפי זה אומר ה"דברי יחזקאל" כי מטעם זה כל 

השם  היה  ולא  עמלק  מזרע  המן  נתלה  שלא  זמן 

שלם, הקפיד אחשורוש הרשע לומר לאסתר: "עד 

חצי המלכות ותעש", לרמז לה בכך שהוא אמנם 

שחצי  בתנאי  רק  אבל  בקשתה,  את  למלא  רוצה 

השם ישאר במקומו, אולם אחרי שנתלה המן שזה 

היה בבחינת מחיית עמלק נשלם השם הוי"ה בכל 

עוד  אחשורוש  הזכיר  לא  מאז  לכן  אותיותיו,  ד' 

"עד חצי המלכות", כי הקב"ה נתגלה במלוא  ענין 

הודו והדרו בכל השם.

בדרך זו מוסיף הרה"ק משינאווא לבאר דקדוק 

גם  גדול  שינוי  במגילה  שמצינו  מה  על  נפלא, 

בדברי אסתר המלכה, בין מה שאמרה למלך לפני 

שנתלה המן ובין מה שאמרה לו אחרי שנתלה, כי 

בסעודה השניה שעשתה אסתר לפני שנתלה המן 

אם  ותאמר,  המלכה  אסתר  "ותען  ה-ז(:  )שם  כתוב 

מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תנתן 

לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי". הזכירה בדבריה 

חן  מצאתי  "אם  א.  למלך:  בקשר  לשונות  ב'  רק 

בעיניך המלך". ב. "ואם על המלך טוב".

ח-ה(:  )שם  כתוב  המן  שנתלה  אחרי  אולם 

"ותאמר אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, 

וכשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו". הזכירה 

בדבריה ד' לשונות בקשר למלך: א. "אם על המלך 

הדבר  "וכשר  ג.  לפניו".  חן  מצאתי  "ואם  ב.  טוב". 

ביאור  וצריך  בעיניו".  אני  "וטובה  ד.  לפני המלך". 

מה שהאריכה בדבריה.

לפי האמור הביאור בזה, כי לפני שנתלה המן 

לפני  אמרה  לכן  השם,  מחצית  רק  היתה  כאשר 

"אם מצאתי  המלך העליון הקב"ה רק ב' לשונות: 

חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב". אולם אחרי 

אותיותיו  בד'  הוי"ה  השם  ונשלם  המן  שנתלה 

אמרה ד' לשונות: "אם על המלך טוב, ואם מצאתי 

אני  וטובה  המלך,  לפני  הדבר  וכשר  לפניו,  חן 

בעיניו".

 ד' מצ--ז " - רו  נגד
ד' א-זר-ז ה ו  נ למ- " - רו

יחד,  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

צדוק  רבי  הגה"ק  של  המאירים  דבריו  את  לצרף 

ו(,  )סימן  חרוץ"  ב"מחשבות  זי"ע  מלובלין  הכהן 

משינאווא  הגה"ק  דברי  עם  אחד  בקנה  העולים 

זי"ע, הנה הדברים בלשון קדשו:

מגילה,  מקרא  בפורים,  יש  מצוות  "ארבע 

ומשתה  לאביונים,  ומתנות  מנות,  ומשלוח 

שם  אותיות  ארבע  נגד  שהם  לי  ונראה  ושמחה. 

הוי"ה ברוך הוא, דמלחמה לשם זה בעמלק מדור 

מעשיות  מצוות  ארבע  ידי  על  הוא  והניצוח  דור, 

אלו, דכל מצוות שעושין לזכר הנס, הוא מה שיש 

שהיה  מעשה  בשעת  שנתגלה  וחיות  כח  בהם 

מתגלית  מצוות  אותם  ידי  ועל  בפועל,  הישועה 

אותה ישועה בפועל בכל דור".

נמצינו למדים מדבריו הקדושים יסוד גדול, כי 

בפורים  שנה  בכל  לקיים  ז"ל  חכמינו  שתיקנו  מה 

מנות  משלוח  ב.  מגילה.  מקרא  א.  מצוות:  ארבע 

איש לרעהו. ג. מתנות לאביונים. ד. משתה ושמחה, 

הוא כי הן מכוונות כנגד ד' אותיות השם שנתגלו 

עמלק,  מזרע  המן  של  שמו  במחיית  פורים  בנס 

ועל ידי שאנו מקיימים בפורים ד' מצוות אלו, אנו 

מעוררים שוב את ההתגלות של ד' אותיות השם 

כמו שהיה בימים ההם בזמן הזה.

עולם"  כהונת  ה"ברית  של  הרמז  נפלא  ומה 

יז- )שמות  שכתוב  במה  יד(  פרק  אסתיר  הסתר  )מאמר 

טז(: "ויאמר כי יד על כס יה מלחמה להוי"ה בעמלק 

מדור דור". כאן רמז לנו הקב"ה על נס פורים, שכן 

המ"ן מזרע עמלק שפעל בכל  כ"ס י"ה בגימטריא 

כוחו שלא יהיה השם שלם, אולם צירוף התיבות 

מרדכ"י,  בגימטריא  להוי"ה"  מלחמ"ה  י"ה  "כ"ס 

המן  על  מפלה  להביא  הוי"ה  מלחמת  את  שלחם 

ולהשלים בכך את השם בד' אותיותיו.

האריז"ל,  דברי  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

טוב  המלך  על  "אם  באמרה:  המלכה  אסתר  כי 

תיבות  בראשי  רמזה  ה'יום",  ו'המן  ה'מלך  י'בוא 

הוי"ה. ולפי האמור הביאור בזה,  ד' אותיות השם 

המשתה  אל  והמן  אחשורוש  את  כשהזמינה  כי 

כדי להביא מפלה על המן מזרע עמלק, התפללה 

כדי  למפלתו  להביא  שתזכה  העליון  המלך  לפני 

שיתמלא השם בכל ד' אותיותיו.

להפליא  מתקשר  זה  פסוק  איך  להבין  יומתק 

אל  אסתר  כשנכנסה  לו,  המוקדם  הפסוק  עם 

ה-ג(:  )אסתר  המן  גזירת  אחרי  לראשונה  אחשורוש 

"ויאמר לה המלך מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך 

"עד  לה  לומר  הקפיד  לך",  וינתן  המלכות  חצי  עד 

השם.  את  להשלים  רוצה  שאינו  המלכות"  חצי 

לכן כתשובה על כך פנתה אסתר אל הקב"ה מלכו 

י'בוא  "ותאמר אסתר אם על המלך טוב  של עולם: 

לו",  עשיתי  אשר  המשתה  אל  ה'יום  ו'המן  ה'מלך 

שתזכה לא רק לחצי המלכות אלא לכל המלכות, 

על ידי שתשלים את השם במפלתו של המן. 

 "רא-  ד" ר הא רתבל: בר'"-א ה'מלך -'המן ה'ר-וב
 א ר זר"-ז ה-רבה  נזגלה "נס  - רו "מחררז המן מת ת תמלק

 ד" ר רחתקאל: אח ר  נזלה המן -נזמלא ה ו ה-רבה
"ד' א-זר-זר- לא הת ר  אח - -  בתד חצר המל -זב

  "ר צד-ק: ד' מצ--ז  - רו: מק א מגרלה, מ ל-ח מנ-ז
מזנ-ז לא"ר-נרו -מ זה - מחה,  נגד ד' א-זר-ז ה ו

 " רז  ה-נז ת-לו:  בס רבה "גרמש רא המבן
 בס רבה מלחמה לה-רבה "גרמש רא מ ד בר  ה לרו אז ה ו
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
שבת זכור - פורים תשע"ט

מה  פי  על  אסתר  כוונת  האריז"ל  וביאר 

שמבואר במדרש )אסתר רבה ג-י(: "כל מקום שנאמר 

במגלה זו למלך אחשורוש, במלך אחשורוש הכתוב 

משמש  סתם  למלך  שנאמר  מקום  וכל  מדבר, 

שדיברה  שנאמר  מקום  כל  פירוש,  וחול".  קודש 

"למלך" סתם, הכוונה בזה שדיברה למלך  אסתר 

כלפי  והתכוונה  חול,  שהוא  למטה  אחשורוש 

הקב"ה למעלה שהוא קודש. הנה כי כן זהו שרמזה 

אסתר באמרה לאחשורוש למטה והתכוונה כלפי 

המלך   - טוב"  המלך  על  "אם  למעלה:  הקב"ה 

"י'בוא ה'מלך ו'המן ה'יום", ראשי  העליון הקב"ה, 

תיבות השם הוי"ה, שיתגלה הקב"ה בשמו המלא 

להמשיך רחמים על ישראל.

כעבדא קמיה מאריה יש להוסיף תבלין לבאר 

יקרה  פנינה  שמצינו  מה  פי  על  האריז"ל,  דברי 

שרגא  יחזקאל  רבי  להגה"ק  יחזקאל"  ב"דברי 

על  קדשו  בדברי  שעמד  )פורים(,  זי"ע  משינאווא 

כי לפני שנתלה המן  מה שמצינו במגילת אסתר, 

הקפיד אחשורוש לומר תמיד לאסתר שימלא את 

בקשתה רק "עד חצי המלכות".

אחרי  ברשות  שלא  אליו  כשנכנסה  היה  כך 

לך  מה  המלך  לה  "ויאמר  ה-ג(:  )אסתר  המן  גזירת 

אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות וינתן 

אסתר  שעשתה  הראשון  במשתה  היה  וכך  לך". 

מה  היין,  במשתה  לאסתר  המלך  "ויאמר  ו(:  )שם 

המלכות  חצי  עד  בקשתך  ומה  לך  וינתן  שאלתך 

"ויאמר  ז-ב(:  )שם  השני  במשתה  היה  וכן  ותעש". 

מה  היין,  במשתה  השני  ביום  גם  לאסתר  המלך 

שאלתך אסתר המלכה ותנתן לך ומה בקשתך עד 

חצי המלכות ותעש".

אולם אחרי שנתלה המן דילג אחשורוש באופן 

ברור על המילים "עד חצי המלכות", כמו שכתוב 

בשושן  המלכה  לאסתר  המלך  "ויאמר  ט-יב(:  )שם 

הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש ואת 

עשרת בני המן בשאר מדינות המלך מה עשו ומה 

הרי  ותעש".  עוד  בקשתך  ומה  לך  וינתן  שאלתך 

ולא אמר כפי  "ומה בקשתך עוד ותעש",  שאמר: 

שנהג לומר "עד חצי המלכות ותעש".

זכור(:  )שבת  האלקי  הפייטן  דברי  לבאר  נקדים 

לא  הפורים  ימי  בטלים  יהיו  המועדים  כל  "אם 

נבטלים". ומקור הדבר במדרש )ילקוט שמעוני משלי 

ט(: "שכל המועדים עתידין ליבטל וימי הפורים אינן 

בטלים לעולם". ומבאר ה"בני יששכר" )אדר מאמר ד 

אות ח( הכוונה בזה, וכבר קדמו בזה השל"ה הקדוש 

"מנות  בעל  בשם  זכור(  לפרשת  בדרוש  תצוה  )פרשת 

הלוי" )אסתר ט-כח(.

המועדים  שכל  הכוונה  שאין  דבריהם  ותוכן 

לבוא  שלעתיד  בזה  הכוונה  אלא  בפועל,  יתבטלו 

הגילוי  שמגודל  עד  גדולים,  כך  כל  לגילויים  נזכה 

טעם  כדמיון  המועדים,  כל  של  האורות  יתבטלו 

מעוצם  במאה  או  בששים  המתבטל  מאכל  של 

שנתגלה  האור  של  הגדול  הגילוי  אולם  מיעוטו, 

בפורים לא יתבטל לעתיד לבוא. ועדיין צריך ביאור 

מעין  בו  שיש  פורים  של  הנס  מהות  מהי  להבין 

באור  יתבטל  שלא  כך  כדי  עד  העתידה,  הגאולה 

של הגאולה העתידה.

כנסת  אנשי  שבחרו  מה  לבאר  ראוי  עוד 

המן  מגזירת  ההצלה  נס  יום  את  לכנות  הגדולה 

ט-כו(:  )אסתר  במגילה  שכתוב  כמו  "פורים",  בשם 

הפור".  שם  על  פורים  האלה  לימים  קראו  כן  "על 

"על שם  וצריך ביאור מאחר שקראו את יום הנס 

יחיד, מה ראו על ככה לקראו  שהוא לשון  הפור" 

"פורים" בלשון רבים.

 ר'"-א ה'מלך -'המן ה'ר-ו
 א ר זר"-ז ד' א-זר-ז ה ו

הקריאה  בין  הקשר  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

לך  עשה  אשר  את  "זכור  פורים:  שלפני  בשבת 

מה  פי  על  בפורים,  המגילה  קריאת  ובין  עמלק", 

שגילה רבינו האריז"ל ב"פרי עץ חיים" )שער הפורים 

פרק ו( רמז הדברים שאמרה אסתר, כשהזמינה את 

אחשורוש והמן אל הסעודה כדי להפיל את המן 

"ותאמר אסתר אם  )שם ה-ד(:  בפח אשר טמנה לו 

על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה 

אשר עשיתי לו".

שבת קודש הבאה עלינו לטובה נקראת "שבת 

במשנה  ז"ל  חכמינו  שתיקנו  מה  שם  על  זכור", 

)דברים כה- פורים  )מגילה כט.( לקרוא בשבת שלפני 

לקיים  כדי  עמלק".  לך  עשה  אשר  את  "זכור  יז(: 

ופירש  עמלק.  זכירת  התורה  מן  עשה  מצות  בכך 

בשבת  זכור  פרשת  "שתיקרא  לכך:  הטעם  רש"י 

למחיית  עמלק  מחיית  לסמוך  לפורים,  הסמוכה 

המן". פירוש, למחיית המן שהיה מזרע עמלק.

שהקדימו  הטעם  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

הקריאה במצות זכירת עמלק בשבת שלפני פורים, 

"הקורא את  יז.(:  )מגילה  על פי מה ששנינו במשנה 

"בוצינא  בספר  ופירש  יצא".  לא  למפרע  המגילה 

זי"ע,  ממעז'יבוז'  ברוך  ר'  הרבי  להרה"ק  דנהורא" 

רק לספר  "למפרע"  שאם הוא קורא את המגילה 

הנס  את  להמשיך  מכוון  ואינו  שהיה,  הנס  על 

מחדש בכל שנה ושנה לא יצא.

פח.(:  יתרו  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מבואר  והנה 

ְלָיין".  ִביָעָאה תַּ יוָֹמא שְׁ א, בְּ א ְוַתתָּ ְלֵעילָּ ְרכאן דִּ ל בִּ "כָּ

ביום  ושלמטה  שלמעלה  הברכות  כל  פירוש, 

יוָֹמא  ַההּוא  "דְּ )שם(:  מבואר  עוד  תלויות.  השביעי 

ִאין, ְוָכל ַחד ְוַחד  יָתא יוִֹמין ִעלָּ ל שִׁ יּה כָּ ְרָכאן ִמינֵּ ִמְתבָּ

ָרָכה  בְּ ֵמַהִהיא  יוֹמוֹי,  בְּ ַחד  ל  כָּ א,  ְלַתתָּ ְמזוֵֹניּה  ָיִהיב 

ִביָעָאה". פירוש, מיום השבת  יוָֹמא שְׁ ְרָכאן בְּ ִמְתבָּ דְּ

מתברכים כל ששה ימים העליונים, וכל אחד מהם 

ז"ל  חכמינו  תיקנו  לכן  ביומו.  למטה  מזונו  נותן 

עמלק,  זכירת  מצות  פורים  שלפני  בשבת  לקיים 

בפורים  עמלק  למחיית  שפע  משם  להמשיך 

המתחדשת בכל שנה ושנה. 

 באו  ל המ-תדרו רהר- "שלרו
רמר ה - רו לא נ"שלרוב

הנה כי כן לכבוד ימי הפורים הבאים לקראתנו 

לשלום - פורים דפרזים בי"ד באדר ופורים דמוקפין 

בט"ו באדר, הבה נעשה מטעמים לאבינו בשמים 

מרבותינו  יקרות  הקדמות  פי  על  אהב,  כאשר 

הקדושים מאורי עולם אשר יאירו לנו את הדרך, 

עמלק  זכירת  במצות  הקריאה  בין  הקשר  לבאר 

בשבת שלפני פורים עם הנס של פורים.

הק   הנ לא "רן  "ז ת -  לרמר ה - רו

 ב - רוב ה-א בר-ו  ' - רוב תל  ו הג- ל לה'
 תלה תל  א  ר  אל לת-מז המן  הלך לתתאתל
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ד

על גודל הביטחון שהיה לו עי"ש.
בגיא  אלך  כי  "גם  ד(:  )שם  הפסוק  אל  בתפילתו  הצדיק  ובהגיע 
צלמוות, לא אירא רע כי אתה עמדי". פירש כך: 'גם כי אלך בגיא 
הכלא  בית  של  צלמוות  בגיא  עתה  יושב  שהנני  הגם  צלמוות', 
הנורא, כשסכנת מוות מרחפת על ראשי. אף על פי כן 'לא אירא 
רע' – אינני מתיירא כלום, שכן אם זהו רצונך יתעלה, וכך גזרה 
נפש.  ובשלוות  באהבה  זאת  כל  מקבל  הריני  העליונה,  חכמתך 
כד"א )דברים ו, ה( "ואהבת את ד' אלקיך בכל לבבך וגו' ובכל מאודך – 

בכל מדה ומדה שהוא מודד לך, הוי מודה לו" )ברכות נד.(.  
עמדי',  אתה  'כי  מחמת  הפוגות,  מאין  נפשי  תהמה  מה  על  אך 
הלא שכינתא קדישתא כאן עמי בצער וכאב גדול, וגונחת ונאנקת 
בגודל צרתה. וכמ"ש בפ"ו דסנהדרין )מו.(: "אמר רבי מאיר, בשעה 
קלני  מראשי,  קלני  אומרת:  לשון  מה  שכינה  מצטער,  שאדם 
– אם כך המקום מצטער על דמן של רשעים שנשפך,  מזרועי! 
קל וחומר על דמן של צדיקים" ע"כ. וכאשר נודע מ"ש בספה"ק, 
שצריך לכוון בתפילותיו ובקשת צרכיו, לא בשביל עצמו, כי אם 
לטובת השכינה הקדושה שעמו, ובעת צר ומצוק להתחנן על צער 

השכינה הסובלת נוראות בצרתם של ישראל[.
בבכיות  וממרר  הפורים  ביום  עומד  נשגב  צדיק  אותו  היה  כך 
בגלותא'.  'שכינתא  צער  על  ומבכה  בוכה  ארוכה,  שעה  נוראות 
נכנס  וכביכול  עמדי',  'אתה  צלמוות  בגיא  שאף  מעיד  שהכתוב 
עמדי כאן גם בין כבלי ברזל. – ועל כך שבגודל צרתו אין לו במה 
לשמח עתה את השכינה המייללת בקיום מצות 'משלוח מנות', 
ולשמח  לקונו  לשרת  כדי  מאוד,  אליה  ומשתוקק  נכסף  שהיה 
השכינה במצוה גדולה זו. – הדמעות נשפכו מעיני קדשו כנחל אל 
תוך הכוס שבידו, אט אט התמלאה 'כוס הדמעות' כולה בדמעות 

רותחות קדושות וטהורות. 
והנה כשראה הצדיק את כוס הדמעות מלאה עד גדות, התנער 
עצמו תיכף מיגון לבו, ומתוך שמחה גדולה פנה בתפילה קצרה 
ריבונו  ואמר:  לבבו,  בקירות  צמוד  עמו  אתו  הנמצא  אל השי"ת 
בקיום  השכינה  לשמח  היכולת  כאן  לי  אין  אמנם  עולם!  של 
מצות 'משלוח מנות איש לרעהו', אין לי כאן לא מה לתת, ולא 
למי לתת... – אבל הלא אתה השי"ת כן נמצא כאן, כמאה"כ "כי 
'משקה'  'משלוח מנות' מופלא,  לי כאן  יש  והנה  אתה עמדי"! 
היום,  שמחת  של  היין  במשתה  מאוד  עד  עליך  האהוב  מיוחד 
'כוס  היא  זו  הלא 
הזו,  הדמעות' 
שאוהב השי"ת 
מאוד  ומחבב 
דמעותיהם  את 
ישראל,  של 
ם  ר פ ו ס ו
אחת  ואוספם 
כנודע.  לאחת 
כוס  הרי   –
הזו,  הדמעות 
אליך  שלוחה 
מנות,  כמשלוח 
האי  לכבוד 

יומא עילאה!

]שכן אף השי"ת בכלל 'רעהו', כדאיתא ברש"י פ"ב דשבת )לא. ד"ה דעלך סני(: "ריעך וריע אביך אל 

תעזוב )משלי כז, י( – זה הקדוש ברוך הוא" עכ"ל עי"ש.[.

זצוק"ל,  'ויואל משה' מסטמאר  בעל  דהרה"ק  בפומיה  ומרגלא 
שהדמעות הם המשקה האהוב ביותר להשי"ת...

ותיכף התאזר עצמו בשמחה גדולה בשמחת היום, על אשר זכה 
לשמח את השכינה הקדושה, אף בתוככי צר ומצוק. 

"בן  כד"א  כנגדו,  באהבים  והתעלסה  שמחה  הקדושה  ושכינה 
חכם ישמח אב", וכמ"ש )שם כג, טו(: "בני אם חכם לבך ישמח לבי 

גם אני"!
]פרטיות, קובץ 131128-3[

• ~ • ~ •
משה'  'ויואל  בעל  הרה"ק  מרן  של  קדשו  במחיצת  הפורים  חג 
לב  כטוב  עילאה.  בשמחה  תמיד  נחגג  היה  זצוק"ל,  מסטמאר 
ומאירים  נפלאים  חידושים  קדשו  מפי  נשפכים  היו  ביין,  המלך 
בכל  באהבים  לשוט  בקודש  כדרכו  ובדרוש,  באגדה  בהלכה 
מקצועות התורה, לצד ברכות וישועות רבות שהרעיף על ראשי 

עם הקודש בשמחת היום.
בעת 'משתה היין' ברוב עם בחצר הקודש סטמאר, היו משמחים 
את ישראל קדושים בכל המנהגים המקובלים, הן במינוי 'פורים 
רב' כדת וכדין, ובהעמדת 'בדחן' ]גראמער[ שיחרוז ברון שיר ושבח 
של אותו פורים רב... וכן בעריכת 'פורים שפיל' לכבודו של יום, 

כל שנה לפי עניינה ואופייה.
עלה  הגדולה,  פורים  שמחת  בתוקף  הטיש,  באמצע  אחת  שנה 
על  זצ"ל  אשכנזי  יוסף  רבי  הרה"ח  המשב"ק  הנאמן  תלמידו 
שולחן הקודש. ולאחר שקיבל את רשותו של הרבי, החל בחכמה 
ותנועותיו  פעולותיו  את  מאכען[  ]נאך  'לחקות'  מיוחדת  ומיומנות 
ובעריכת השולחנות  ובלימודו  של הרבי הק' בעצמו בתפילותיו 
בהם  בקי  היה  לרבו  וקרבתו  דבקותו  ברוב  כאשר   – וכדומה... 
היטב, וכך היתה זו 'הצגה' מושלמת... הקהל כולו נהנה מן ה'קונץ' 

הנאה, לכבוד שמחת פורים. 
אך הרבי הקדוש כראותו את אומנות החיקויים היפים, החל בוכה 

מאין הפוגות לנוכח ה'הצגה' היפה והמשובחת של ר' יוס'ל...
יוס'ל-גבאי את בכיותיו הרבות של הרבי, נכנסו בלבו  כראות ר' 
הרהורי חרטה, שמא לא עשה כהוגן בהצגה שכזו, ואולי התערב 
לביתו  ובהתלוותו אל הרבי בדרכם  פנים'...  'עזות  בה שמץ של 
נאווה קודש, השיח את אשר על לבבו, שהוא נבוך ומסופק אם 
עלה  בטרם  הרבי  של  רשותו  את  שאל  כי  שאף  כהוגן,  התנהג 

להציג, שמא פן ואולי פגע בכבודו של הרבי?
ובבת  יד,  במחי  חששותיו  את  תיכף  ביטל  הקוה"ט  הרבי  אך 
שחוק על שפתי קדשו אמר: הן אמנם 'מחקה' אתה את 'יואליש' 
מצוין! – אך אני כשלעצמי בכיתי על כך, משום שחוששני מאוד, 
נאך  מאכט  ]יואלי'ש  'יואליש'?!..  את  מחקה  עצמו  'יואליש'  גם  שמא 
יואלי'ש[. – דהיינו, שלאחר שפעם אחת התפללתי וערכתי השולחן 

אני  הרי  בטיש,  עתה  שהצגת  כפי  הללו,  ופעולות  בתנועות  כך 
ממשיך ומתפלל ועורך השולחן באותם תנועות ופעולות... ושמא 
אין זאת אלא 'חיקוי' כמצות אנשים מלומדה, מאחר שהורגלתי 
כך להתפלל וכו', אבל אין זה בשלמות האמת, רק 'יואליש מחקה 
את יואליש' תמיד, והריני עדיין רחוק מן האמת!... – ועל דא וודאי 

קא בכינא!
נ, ג( "וסביביו  ומי יבוא בסוד קדושים, שהכתוב מעיד בהם )תהלים 

ומחשבים  לבבם,  בדקי  ומחפשים  בודקים  מאוד",  נשערה 
בתמימות  האלקים  לפני  להתהלך  כיצד  תמיד,  נפשם  חשבון 

ובלבב שלם.
]פרטיות קובץ 130714[

• ~ • ~ •
ונסיים נא פרק זה של חג הפורים הק' דנן, בפנינה יקרה אחת מני 
פורים",   – "טיב המועדים  ונצורות, מתוך הספר המופלא  רבות 
לכבודו  מורחבת,  רביעית  במהדורה  עולם  לאור  עתה  זה  שיצא 

של האי יומא עילאה.
במקרא שפתחנו )אסתר ח, טז( "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון 
ויקר", ודרשינן )מגילה טז:(: אורה זו תורה, שמחה זה יום טוב, ששון 
זו מילה, ויקר אלו תפילין עי"ש. ולכאורה, אם המכוון הוא לתורה 
'ליהודים  לא אמר הכתוב בפשוט,  ותפילין, מדוע  ומילה  ויו"ט, 

היתה תורה ויום טוב ומילה ותפילין".
טוב,  ביום  היא  והשמחה  האורה,  היא  התורה  בוודאי  הן  ברם, 
זאת  כל  כדדרשינן  בתפילין,  הוא  והיקר  במילה,  הוא  והששון 
חג  לכוח  אנו  צריכים  אבל   – שם.  בסוגיא  מפורשים  מפסוקים 
בכל  והכבויות  הסתומות  עינינו  את  שיאיר  כדי  הדין,  הפורים 
זה, ונכיר ונראה שהתורה הקדושה היא אורה, ושהיום טוב הוא 
שמחה, ושהמילה היא ששון, ושהתפילין הם יקר! – ולזאת זכו 
זאת,  בכל  ולחוש  לראות  עיניהם  הפורים שנפתחו  בחג  ישראל 
והתורה והיו"ט והמילה והתפילין האירו להם, ומתוך כך ליהודים 
והתפילין  לששון  והמילה  והיו"ט לשמחה  לאורה  התורה  היתה 

ליקר!
אצל  שייך  שלא  זו,  בדרשא  הגמרא  לנו  מגלה  מאידך  אמנם 
היהודים סתם "אורה ושמחה וששון ויקר", רק יש כלים מוכנים 
ועומדים לישראל, כיצד חוגגים הפורים והשמהה, האורה אינה 
אלא בתורה, והשמחה אינה אלא ביום טוב, והששון במילה, ויקר 
בתפילין. – ובכך נמצאו דרשת הגמרא ופשטא דקרא, שתים שהן 

אחת, זה משלים לזה.
א פרלייכען פורים! – ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד

'השלך על ה' יהבך'
ישבתי עם חבר טוב ושוחחנו על דא ועל הא, אנו לא 
מתראים לעיתים קרובות .מאז שיש את העלון טיב 
השגחה  סיפורי  לשני  אחד  מספרים  אנו  הקהילה 
פרטית שקרה לנו משך תקופה ובזה מקיימים אנו 

את העניין של 'שיחו בכל נפלאותיו'...
ובדיוק  אותו...  שירגש  סיפור  מבקש  הוא  והנה 
באותו יום קרה לי סיפור כדלהלן: הייתי לחוץ מעט 
של  סכום  מהחשבון  לי  יורד  ימים  כמה  שבעוד 
שלוש אלף שקל והכיסוי להוצאה טרם הגיע... אז 
שאלתי את ידידי: "נו שלמה, מהיכן מגייסים סכום 

כזה מעבר להוצאות השוטפות?!"
והוא מחייך ואומר: "מה הבעיה? מבקשים משלומי 

הלוואה ואני אעביר לך את הסכום לחשבון..."
ואמרתי, העברתי את הבעיה  נכון!!!" השבתי  "לא 
את  לקבל  ובקשתי  שבשמים  לאבא  ישירות 
התפילה שלי שלא אצטרך לא לידי מתנת בשר ודם 
והרחבה  הפתוחה  לידו  אם  כי  הלוואתם  לידי  ולא 

של בורא עולם!!!
והנה משום מקום צפוי, התקשר לקוח שמזמן לא 
של  בסכום  שהסתכם  אירוע  והזמין  הזמנה  ביצע 

אלפיים תשע מאות ושלושים שקלים )2,930₪ (
ומשלמים מזומן ישירות לחשבון...

הוא התרגש וכך גם אני מהשגחתו המדוייקת של 
בורא עולם .כאשר אתה מספר אתה מתחיל לשים 
לב יותר ויותר עד כמה הכל מושגח לפרטי פרטים...

בהמשך נפרדנו וכל אחד הלך לדרכו...
מזג  עקב  האירוע  התבטל  יומיים  שכעבור  אלא 
להיחלץ  כיצד  עצה  להשית  ידעתי  ולא  סוער  אויר 
סיפרתי  שכבר  לי  הפריע  מכל  ויותר  מהמצב 
לאשתי ולחברים עד כמה ה' משגיח עלינו, ובביטול 
והישועה  הפרנסה  כביכול  ממני  נלקחה  ההזמנה, 

הניסית...
פתחתי  מהחשבון  הכסף  לרדת  צריך  שהיה  ביום 
עם  הסתבכתי  ואם  חזרו  התשלומים  אם  לראות 
חזר  ולא  בסדר  שהכל  ראיתי  להפתעתי  הבנק, 
דבר... העמקתי חקר ומצאתי שלקוח אחר החליט 
ובכך  כהרגלו  שלא  בחודש  התשלום  את  להקדים 

ניצלתי מהמצב המביש של תשלומים שחוזרים...
יהבך  ה'  על  השלך   " הפסוק:  נכון  כמה  עד  ראיתי 
והוא יכלכלך" כאשר אדם משליך יהבו על ה' לבדו 
בספרים  כמובא  לו  דואג  ובעצמו  בכבודו  שה'  אזי 
של  האמונה  כגודל  האדם  על  ההשגחה  שגודל 

המושגח...
בעל המעשה: י. א. ב.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ליהודים היתה אורה ושמחה!
הרה"ק  אותנו  מכין  לוי  קדושת  הקדוש  בספר 
זי"ע  זצוק"ל  מבארדיטשוב  יצחק  לוי  רבי 
קדושות  בסדר  הבעל"ט.  הפורים  חג  לקראת 
כשולחן  לפנינו,  יפה  וסדורים  ערוכים  לפורים, 
ונופת  מדבש  מתוקים  במיני  ומוכן  הערוך 
צופים. – נעתיק נא כאן קטע סיכום אחד מדברי 
למצות  קדושים  ישראל  לב  המלהיב  קדשו, 
בה  שנעשה  השמחה  וגודל  המגילה",  "קריאת 

בעליונים ובתחתונים. 
לב  יתלהב  "ומעתה  ראשונה(:  קדושה  )שלהי  וזל"ק 
ובשמוע  בקראו  ויכוין  המגילה,  בקראו  האדם 

המגילה, שמעתה מקבל עול תורתו ומצותיו, כמאמר חכמינו ז"ל )שבת 
פח.( קיימו מה שקבלו כבר, וכפי אשר ביארנו" ]עי"ש[. 

עליו  מקבל  הוא  ומעתה  אין,  ועבר  שחלף  מה  עצמו,  את  יכין  "לכן 
עול תורתו ומצותיו יתברך שמו. לכן אמרו בזוהר הקדוש )תקו"ז מז:( 'יום 
מטוהר,  הוא  כפור  יום  כלומר, שהארת  פורים.  כמו  כ'פורים', שהוא 
יום הכפורים לקנות  כי העיקר הארות  וכו'.  ולהלאה  וחושבנא מכאן 
לב חדש לעבוד אותו, כמו שתיקנו )נעילה(: 'למען נחדל מעושק ידינו, 
ונשוב לעשות חוקי רצונך'. – כן בפורים מה שחלף ועבר אין, ומעתה 
מקבלין עלינו עול תורה ומצות יתברך שמו כמ"ש ]עי"ש[. וגם כי בפורים 
ביארנו שהטבעים נזדככו על ידי קריאת המגילה, שמאיר בעולם הזה 

וכו'". 
"לכן מתלהב האדם בקריאת המגילה, ובשמעו יכין את עצמו לקבל 
וישמח  נעוריו,  כנשר  ויתחדש  ומצוות,  תורה  עול  יום  מאותו  עליו 
בעול קבלת תורה. ויכוין בקריאת המגילה שיזדככו כל העולמות וכו'. 
דיבור  וכל  הארה,  נברא  מגילה  מקריאת  שיוצא  דיבור  שבכל  ויכוין 

שיוצא נברא מלאך". 
"מה מאד יתלהב האדם כשיעלה במחשבתו, שמכל דבור ודבור שמח 
בני  מגילה של  בקריאת  והשי"ת שמח  כו'.  מלאך  ונברא  בו,  הבורא 
ונזדככו כל העולמות וכל הנשמות, ובכל דבור ודבור עושין  ישראל, 
לא(  קד,  )תהלים  הכי  משום  ומקוים  הכל.  ועושה  ויוצר  לבורא  רוח  נחת 

'ישמח ה' במעשיו', 'בן חכם ישמח אב' )משלי י, א(, זה הקב"ה". 
ויעלוז  וישמח  יתן בלבנו לעבדו בלב שלם, ולשמור מצותיו,  והא'ל 
)ישעיה סא, יא( 'שוש אשיש בה''. וישמח הא'ל  הא'ל בנו כו'. ויקוים בנו 
'ליהודים היתה אורה ושמחה וששון  אותנו בשמחתו, כמו שנאמר 

ויקר', אמן סלה" 
ע"כ העתקת לשון קדשו החוצב להבות אש.

• ~ • ~ •
זצוק"ל,  מרוז'ין  ישראל  קדוש  השרף  של  הנודע  מאסרו  בתקופת 
הצאר  של  הרשעה  מלכות  מרדיפות  מאוד,  ובמצוק  בצר  נתון  היה 
והיה עובד השי"ת  ולתתא, רחמנא לישזבן.  דיליה לעילא  גונדא  וכל 
שם בתוככי צינוק הטחב שדחקוהו באכזריותם, מתוך מסירות נפש 

מופלאה, שאינה ניתנת לתיאור ולהשגת אנוש בן דורנו. 
בטבעו הזך והאצילי היה עדין נפש מאוד, ומעודו הורגל בגינוני הוד 
וטכסיסי מלכות עילאה קדישא,  נימוסי  והדר, פאר שבמלכות, בכל 
נקל לשער   – כנודע.  וכל תנועה  נשגבים בכל פעולה  ייחודים  ומתוך 
נפשו עם השלכתו אל הכלא האיום במבצר העתיק  את עומק צרת 
שבמרכז פטרבורג הבירה. מקום אשר אסירי המלך אסורים, ביחד עם 
לשמירה  שנזקקו  ברוסיה.  ביותר  הגדולים  המרדנים  גסים,  פושעים 
'ניקולא'  הצאר  של  השטנית  עינו  תחת  זה,  איתנים  במבצר  אדוקה 

ימ"ש בעצמו, נצר זדון משורש קליפת 'עמלק' שבדורו. 
אולם על אף היותו אסור באזיקי פלדה, סגור ומסוגר במנעול ובריח, 
 – יח(.  קה,  )תהלים  בשעתו  הצדיק  כיוסף  נפשו,  באה  ברזל  וכבלי 
זאת, לא הניח עצמו לרגע קטן מלשרת לפני קונו במסירות  עם כל 
נפש עצומה, ובכל אותם ימים קשים ומרים לבית ישראל, לא ביטל 
נימא אחת. והמשיך בסדרי עבודתו הנאמנה  מעבודת קדשו אף לא 
בייחודים נשגבים, כשרוב שעות היממה היה עומד על רגליו, כידוע 

ומפורסם.
והושלך אל מרתפי המבצר, חומה לפנים  מתחילה כשנתפס הצדיק 

בלא  לבדו,  הצינוק  בתא  שם  עמד  מחומה, 
לפעם  מפעם  ורק  כלום.  וסיוע  עזרה  שום 
אחד  של  כניסה  להרשות  השלטונות  הואילו 
לראות  כדי  בקודש,  מן המקורבים המשמשים 
רוב  לאחר  אך   – שם.  לו  נצרך  ומה  במצבו, 
עשירים  ישראל,  בית  אחינו  של  שתדלנות 
העולם,  רחבי  מכל  וצדיקים  שרים  ועסקנים 
לבם  ישראל  ששפכו  ותחינות  תפילות  וברוב 
הממשלה  ניאותה   – הצדיק.  צרת  על  כמים 
המצומק,  תאו  תוך  אל  בקביעות  אליו  לצרף 
כדי  בחור',   – 'הויז  הנקרא  הנאמן  את משמשו 
שיסייע בעדו בכל ענייניו. בהיות שמעולם לא הורגל לעסוק בעצמו 
והמשמשים  עליון,  בדבקות  דבוק  תמיד  בהיותו  וצרכיו,  בענייניו 

בקודש עושים את כל המלאכה אשר לפניו.
שמורים  פטרבורג,  במבצר  עמו  ההויז-בחור  של  שהייתו  מתקופת 
עמנו כמה הנהגות ומעשיות נפלאות, שסיפר אותו בחור ממה שראו 
זקני  עברו במסורת  והם  וצוקה.  צרה  בעת  פנימה  בקודש  וחזו  עיניו 
העדה חסידים ואנשי מעשה, מדור לדור. ]חלקם מסופרים בסדר נאה ומהודר בספה"ק 

נר ישראל ]רוז'ין( עי"ש[.
לחג הפורים, מתייחס אל התקופה הקשה  דנן, השייך  טיב המעשה 
בתוך  עמו  ההויז-בחור לשהות  נכנס  בטרם  יותר שבמבצר,  והאפלה 
הכלא בקביעות, רק מפעם לפעם העניקו שלטונות המבצר 'אישורי 
פנימה  מתגנבים  שהיו  ותלמידים,  למשמשים  מיוחדים  כניסה' 
באישורים שבידם משרים שונים, ומלבד מה שהיו מביאים אליו את 

צרכיו, היו גם יכולים להציץ מעט בעבודת קדשו שם.
בכל  פורים  הוא  פורים  והרי  הקדוש,  הפורים'  'חג  ובא  אתא  והנה 
מקום, ובכל מצב שאיש ישראל נתון בו, גם בין כותלי בית הסוהר... – 
זמן רב בטרם פרש חג הפורים את כנפיו, החלו העסקנים בשתדלנות 
החג.  מצוות  את  לקיים  הצדיק  שיוכל  כדי  הגבוהים,  בחלונות  רבה 
השולחן  מתחת  בהצנע  שעברו  'שוחד'  של  נכבדים  סכומים  ולאחר 
אסתר'  'מגילת  להחדיר  המיוחל,  האישור  הושג  הנכונים,  במקומות 
ביותר  והשמור  האכזרי  שבכלא  הצינוק  תוככי  אל  ומהודרת  כשרה 

בכל רחבי ממלכת רוסיה.
כך זכה הצדיק לקיים את מצות 'קריאת המגילה' בהידור, גם בבית 
הסוהר. – כמו כן המציא הרבי לעצמו עצות ודרכים לקיום שאר מצוות 
היום, את מצות המשתה ו'סעודת פורים' קיים מתוך מה שהונח לפניו 
בארוחתו הדלה, וכן מצות 'מתנות לאביונים' יכול היה לקיים על ידי 

זיכוי לעניים, וכדומה.
עצה  שום  הצדיק  מצא  לא  מנות',  'משלוח  מצוות  אל  בהגיעו  אך 
בנפשו, כיצד ואיך יקיים מצוה רבתי זו, בהיותו יושב בדד סגור ומסוגר 
לבדו בתאו, וכשם שלא היה 'למי' לתת משלוח מנות, כך גם לא היה 

'מה' לתת...
שום  בידו  שאין  הקשה,  מצבו  את  והבין  הקדוש  הרבי  משראה 
אפשרות לקיום המצוה בפועל. נעמד לו בפינת תאו הקטן, והחל בוכה 
במר נפש בדמעות שליש על שאין ביכולתו לקיים המצוה, ועל קושי 
דבקות  בהתבודדות  הצדיק  עמד  ארוכה  שעה  הנוראה.  הגלות  מר 
החזיק  הקדושה  בידו  הפוגות.  ללא  לבו  במר  ומתייפח  בוכה  עליון, 
כוס גדולה, שלתוכה נשרו כל הדמעות הטהורות והמזוככות, שניגרו 
מעיניו ללא הפוגות, וכולו נתון בתפילות ותחינות עצומות בלב נשבר. 
בעת עיצומו של יום הפורים הגדול והנורא, המסוגל מאוד לשפיכת 

לב כמים לפני אבינו שבשמים.
הגה"צ  מורי  אבי  מכבוד  ששמעתי  מה  לציין  יש  המוסגר  ]במאמר 
– שהיה  בימי שהותו בכלא.  נשגב  זצ"ל, במהות תפילת אותו צדיק 
נעים  ע"ה  המלך  דוד  זקנו  שהתפלל  נוראה  תפילה  באותה  מתפלל 
לא  רועי  ד'  לדוד  "מזמור  כג(  )קאפיטל  התהילים  בספר  ישראל  זמירות 
אותה  אתר,  על  וברש"י  תהלים  במדרש  שכמבואר   – וכו'.  אחסר" 
תפילה חיבר דוד בברחו מחרב שאול עם ארבע מאות איש מרי נפש 
יצאה  וכמעט  ולשתות,  לאכול  כלום  שם  לו  היה  ולא  חרת,  יער  אל 
נשמתו, והזמן לו הקב"ה שטעם מעין העולם הבא, וחיבר מזמור זה 

ג

ָהְיָתה  הּוִדים  "ַלּיְ
ְמָחה  ְוׂשִ אֹוָרה 

ׂשן ִויָקר" ְוׂשָ
)מגילת אסתר ח, טז(

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המעשיות
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'
בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד

זמן הקריאה
מן  מחצית  פורים  קודם  ליתן  נוהגין  א.  
זמן,  ובאותו  מקום  באותו  הקבוע  המטבע 
בחודש  נותנים  שהיו  השקל  למחצית  זכר 
פעמים  ג'  בפרשה  שכתוב  ומאחר  אדר. 

תרומה יש ליתן ג' חצאין )רמ"א סי' תרצ"ד ס"א(.
קטנות  מטבעות  חצאי  מצוי  ובמדינתינו  ב. 
אין  מ"מ  אך  מדינא,  בזה  שיוצאין  ונראה 
הקב"ה  שעזרו  ומי  כלל,  חשוב  מטבע  זה 
אחת  מחצית  עכ"פ  לתת  ביכולתו  ויש 
ממטבע חשוב בנוסף לשלש חצאי מטבעות 
ד"ה  שם  )ביה"ל  הדבר  ונכון  טוב  ודאי  פשוטות, 

ויש(. 

שידו  מי  וז"ל:  )סק"כ( כתב  החיים  כף  ובספר 
השקל  למחצית  זכר  לעשות  יש  משגת 
שמצוי  מטבע  שיתן  דהיינו  בשלימות, 
כסף  בו  ויש  מחצית  ששמו  מקום  באותו 
מזוקק שיעור מחצית השקל או יתר, וכמ"ש 
הבית,  בזמן  הנוהגין  שקלים  בענין  הרמב"ם 
ושיעורו ג' דראה"ם כסף, כמ"ש בשו"ע יו"ד 
לא  ואם  יעו"ש,  בכור  פדיון  בענין  ש"ה  סי' 
נמצא כזה במקומו אז יתן מטבע כסף שיוכל 
לקנות בו מחצית השקל, דהיינו ג' דראה"ם 
הבן  מפדיון  הזה  בזמן  זכר  עדיף  דלא  כסף, 
כסף  שוה  או  כסף  לתת  דיוכל  דאורייתא 
כמ"ש בשו"ע שם, אלא דעכ"פ יש ליתן כסף 
אם אפשר, זכר למחצית השקל שהיה כסף, 
ואם אין ידו משגת לזה אז יתן מטבע ששמו 
חצי הנהוג באותו מקום כפי יכולתו יהיה מה 
שיהיה, כיון שאינו אלא לזכר בעלמא עכ"ל.

ג. יש מקומות שנוהגין הגבאים ליתן תחילה 
גדולים,  חצאין  שלושה  צדקה  של  בקערה 
לו  נותן  השקל  מחצית  ליתן  אחד  וכשבא 
חצאין  השלשה  את  מעותיו  תחת  הגבאי 
במתנה והוא נותנן לקערה, ואח"כ נותנין שוב 
דלכאורה  ואף  הלאה,  וכן  אחריו  שבא  למי 
הראשון  ע"י  לצדקה  המעות  הוקדשו  כבר 
ואיך יכול הגבאי ליתן אותם שוב לאחר, י"ל 
התנו  כאילו  הוי  כך  נהגו  שכבר  כיון  דאולי 
על  הוא  לצדקה  שנתינתם  מקודם  הנותנין 
האופן הזה שיהא רשות להגבאי ליתן אח"כ 
זכר  עי"ז  לקיים  יוכל  השני  כדי שגם  לאחר 

למחצית השקל )ביה"ל שם(. 
ששם  כזו  מטבע  נמצא  שלא  מקום  ד. 
מחצית עליו, יוכל ליתן ג' מטבעות שלימות, 
או  מתנה,  והשאר  חיוב  דרך  אחד  מכל  חצי 

שיתן בעד ב' אנשים יחד )דעת תורה למהרש"ם(.
תפילת  קודם  פורים  בערב  ליתנו  יש  ה. 
קריאת  קודם  בשחרית  ליתנו  וי"א  המנחה, 
קודם  ליתנו  עכשיו  המנהג  אבל  המגילה, 
)רמ"א  מגילה  מעות  נותנין  ובשחרית  מנחה, 

שם ובמ"ב סק"ד(. 

ו. י"א דאין חיוב נתינה זו רק למי שהוא מבן 
עשרים ומעלה, וי"א דמבן י"ג ומעלה שהוא 
בכלל איש חייב ליתן מחצית השקל, ונשים 
וכ"ז מדינא, אבל המנהג  )מג"א סק"ג(.  פטורות 
ואפילו  הקטנים,  הבנים  בעד  אפילו  ליתן 
אשה מעוברת בעד ולדה. וכל קטן שהתחיל 
אביו לשקול על ידו שוב אינו פוסק )רמ"א שם 

ומ"ב סק"ה(.

מחצית  נותנים  וילדים  דנשים  והטעם  ז. 
השקל, נראה משום דכתיב בפרשת שקלים 

לכפר על נפשותיכם, ועל כן נותנים גם בעד 
)כה"ח  הנפש  על  לכפר  כדי  וילדים  הנשים 

סקכ"ז(.

ח. עני המתפרנס מן הצדקה צ"ע אם מחוייב 
במחצית השקל )ביה"ל ד"ה י"א(. 

לשם  יתנו  לא  המטבעות,  נתינת  בשעת  ט. 
כפרה אלא יתנו לשם נדבה )דרכי משה(. 

מעשר,  ממעות  בא  אינו  השקל  מחצית  י. 
מעשר  משל  להוסיף  יכול  להוסיף  בא  ואם 

)באר היטב סק"ב בשם השל"ה(.

השקל  למחצית  זכר  שנותנים  המעות  יא. 
וא"צ  שירצו,  צדקה  לאיזה  לחלקם  אפשר 
ליתנם דוקא לתיקון ביהכ"נ שהוא כמו בדק 
הבית שהיה בזמן המקדש, שהרי אינו אלא 
לזכרון בעלמא )ערוה"ש ס"ח(. ובספר רוח חיים 
)סי' תרצ"ד אות  להרה"ק ר' חיים פאלאג'י זצ"ל 
ב'( כתב וז"ל: באחד באדר יוצאין שני תלמידי 
חכמים עם שמש הרב הכולל שבעיר וגובים 
ומביאים  השקל,  המחצית  היחידים  מכל 
שבעיר,  הכולל  הרב  ליד  שגובים  מה  כל 
ועושה פדיון מאותן מעות נדבה בעד ובשם 
לכל  ידו  על  מחלק  ואח"כ  העיר,  יחידי  כל 
וקצת  שבעיר  הנצרכים  חכמים  התלמידי 
לעניים צנועים בעלי כבוד יראי שמים עכ"ל. 
לגבות  פקידים  שמניחים  מקומות  ויש  יב. 
ואח"כ  העיר,  בני  מכל  השקל  מחצית 
מאספים אותם יחד ושולחים אותם לחכמי 
הבית  בזמן  השקל  למחצית  זכר  והוא  א"י, 
לירושלים  ושולחין  מחו"ל  אותן  גובין  שהיו 
יש  עצמה  ובא"י  המקדש,  בית  לעבודת 
בית  להוצאות  לגבאי  אותם  לתת  נוהגין 
הכנסת זכר למקדש, ויש נותנין אותם לת"ח 

הנצרכים בצנעה )כה"ח סקכ"ב(. 
יג. י"א דבמקום שנהגו ליתן המעות לחזן אין 
איסור בדבר, ועי' בשערי תשובה שהעיר על 
במג"א  שנפל  מטעות  נובע  שהוא  זה  פסק 

עיי"ש )וכ"כ בשמו בשעה"צ סק"ט(.
זה  יאמר  יד. קודם שיפריש מחצית השקל 
שבזמן  לפניך  וידוע  גלוי  רבוש"ע  הנוסח: 
נותנין  שהיה בית המקדש קיים היו ישראל 
אדר  בחודש  השקל  מחצית  ואחד  אחד  כל 
ועתה  בעדם,  לכפר  המקדש  בית  לעבודת 
ואין  המקדש,  בית  חרב  הרבים  בעוונותינו 
מחצית  של  זו  מצוה  לקיים  יכולין  אנחנו 
השקל, ולכן יהי רצון מלפניך ה' או"א שיהא 
מחצית  פרשת  שקורין  שפתותינו  שיח  זה 
השקל  למחצית  זכר  כסף  ונותנין  השקל 
מצות  קיימנו  כאילו  לפניך  יעלה  לצדקה, 
מצוות  וכל  היא  בפועל,  השקל  מחצית 
וכו'  נועם  ויהי  עליון  במקום  בה  הכלולות 

)כה"ח סקכ"א(. 

על  לכפר  עד  תשא  כי  פרשת  יקרא  ואח"כ 
נפשותיכם, ויאמר: לשם יחוד קודשא בריך 
הוא וכו' הריני בא לקיים מצות זכר למחצית 
לצדקה  זו  מטבע  חצי  נותן  והריני  השקל 
לתקן את שורש מצוה זו וכל מצוות הכלולות 
בה במקום עליון ויהי נועם וכו', ואח"כ ילמוד 
פ"ג ופ"ד משניות דמס' שקלים, ואח"כ יתן 
אותו ליד הגבאי של ת"ח או של עניים, או 
יתן הוא בידו לאיזה ת"ח עני בצנעה או לעני 

בן טובים ירא שמים )שם(. 

■ צדיק נחלץ מיד רשע ■
יבוא המלך והמן היום

במגילה – כנודע - לא נזכר שמו של הקב"ה באיתגליא אלא ברמיזה בלבד, על ידי ראשי תיבות שמהם 
יוצא השמות הקדושים והטהורים, ואחד מאלו המקומות בהם נרמז שמו של הקב"ה הוא הפסוק שבו 
ומוסיפה להודיע  לו,  מזמנת אסתר המלכה את המלך אחשורוש שיבוא להשתתף בסעודה שהכינה 
למלך שגם המן הרשע מוזמן לאותה הסעודה שהיא מתקנת לפניהם. וכך כתוב במגילה )אסתר ה, ד(: 

"ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו".
והנה, ראשי התיבות של 'י בוא ה מלך ו המן ה יום' הוא שם הוי"ה ברוך הוא כסדרו, עד שמחמת זה 
נהגו הרבה, שבקריאת המגילה, בשעה שמגיע הבעל קורא לפסוק הזה, ממתין הקהל עד שיוציא הבעל 
קורא מפיו את התיבות 'יבוא המלך והמן היום', ורק אז מכין את המן ומוחין את זכרו, וטעם הדבר, בכדי 

שלא להפסיק באמצע שמו של הקב"ה.
דבר זה נפלאת היא מאד בעיננו, מה ראתה אסתר להשחיל את שמו של אותו רשע מזרע עמלק אל בין 
אותיות השם הקדוש של הקב"ה, והלא שם רשעים צריך להירקב ולא להיכנס ולהיכלל בתוך השמות 

הקדושים והטהורים.
ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב

עוד יש לנו להבין, המגילה מספרת לנו שאחר כך, כשיצא המן ממשתה אסתר, היה המן שרוי בשמחה 
זכה  כמוהו  מי  הן  לב",  וטוב  ההוא שמח  ביום  המן  "ויצא  ט(  )ה,  במגילה  הנאמר  וכפי  ועצומה,  גדולה 
לגדולה כל כך עד שייקרא לסעודה עם המלך והמלכה בלחודוהי, וכפי שהוא בעצמו התרברב אחר כך 
בפני אוהביו וזרש אשתו וסיפר להם את רוב גדולתו אשר גידלו המלך ורוממו מעל כל השרים ועבדי 

המלך.
יתכן  זה  הכיצד  ביותר,  ותמהו  ועוד(  אהרן  בית  שלמה,  תפארת  לוי,  קדושת  )ראה  הקדושים  בספרים  נזעקו  כך  על 
שאותו זד יהיר לץ שמו יגיע למעלת השמחה וטוב לב, שהוא מדריגה השמורה לצדיקים גמורים, והיאך 

זכה המן הרשע להשיג ולהעפיל אל המדרגה הנפלאה הזאת.
כי גחלים אתה חותה על ראשו

אולם האמת הוא, שאכן לא היה המן הרשע ראוי לכל אלו המדרגות וההשגות ולא מכוחו היה זה, אלא 
ולבטל את  כדי להעביר  ובאה אסתר לפעול  ישראל  כלל  על  הנוראות  גזרותיו  בשעה שגזר המן את 
מחשבת המן האגגי, לא הייתה יכולה להכניע את כוחו של המן, כי שואב ויונק היה המן את כל כוחו 
וחילו ממעמקי הקליפות הטמאות ולא הייתה לאתר הצדקנית כל אחיזה בו, ואם כן היאך תשבר ותמגר 

את כוח הטומאה של המן.
על כן נתחכמה אסתר המלכה והכינה משתה בבית המלך וזימנה את המן שיבוא להשתתף שם, וכידוע 
גדול כוח המאכל של הצדיק להשפיע קדושה בנפש האוכלו, ועל ידי שיאכל המן מן המאכלים שהכינה 
אסתר בקדושה ובטהרה יהיה בכוחה להכניס אצל המן איזה ניצוץ הקדושה, ובאופן הזה תצליח להכניע 

ולשבר את כוחו של את המן עד עפר.
בכדי לקרב את הדבר יותר אל השכל, הבה נתבונן בספה"ק 'קדושת לוי' )לפורים(, שם ביאר כי הרשע הרי 
נמצא בעומק הקליפות ומשם שואב את חיותו ומזון נפשו, וכאשר הצדיק מחדיר בקרבו איזה ניצוץ 
הקדושה, הריהו פוסק את חיותו ומשברו ומכניעו כליל, ומדוע, שהרי על ידי הניצוץ הקדוש שנכנס 
בו כבר אינו יכול לינוק כוח מן הטומאה, ואילו מצד הקדושה גם אינו יכול לינוק, שהרי רחוק הוא מן 
הקדושה כמרחק השמים מן הארץ, ונמצא הרשע יוצא קרח מכאן ומכאן שאינו יכול לקבל כח לא מן 
הטומאה ולא מן הקדושה, וממילא בטלה מאליה כל כוחו של הרשע וכבר אינו יכול להזיק ולהשחית.

בזה פירש את הכתוב במשלי )כה, כא-כב( "אם רעב שונאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים, כי גחלים 
אתה חותה על ראשו", דהיינו שכאשר רעב שונאך ורוצה להרע ולהזיק לך, האכילהו והשקהו ממאכלי 
הקדושה, ובכח השפעת הקדושה עליו אתה פוסק את חיותו, וכחותה גחלים על ראשו ונשרף וכלה כל 

השפעתו הרעה וכח ההיזק שלו.
מעתה יובן לנו היטב כיצד מצאנו בהמן שזכה לאיזה השגה שבקדושה, כי היה זה בעצתה של אסתר 
המלכה שהכניסה בו איזה ניצוץ הקדושה על ידי שהאכילה אותו ממאכליה, ושפיר אתי מדוע צירפה 
אסתר את שמו של המן בתוך שם הוי"ה ואמרה 'יבא המלך והמן היום', שבכך גילתה אסתר את דעתה 
כי תוקעת היא איזה ניצוץ הקדושה בתוכו של המן, ולעולם לא היה זה אלא בכדי לשבר ולמגר את כוחו 

של המן עד היסוד, ומתוך כך הייתה ליהודים אורה ושמחה וששון ויקר.
ולא תעלה במעלות על מזבחי

על פי זה יוצא ה'שם משמואל' זי"ע )פורים שנת תרע"א( באזהרה גדולה לכל אחד ואחד, ואומר שצריך מאד 
מאד להיזהר שלא לאחוז ולטפס במדרגות שהם גבוהים מן הדרגה האמתית שהאדם עומד בהם כעת, 
כי כאשר האדם עולה מגביה לדרגות שאינם לפי ערכו הרי זה יכול רק להזיק לו )ראה כיו"ב בספה"ק 'נועם 
אלימלך' פרשת משפטים ד"ה או יאמר ואלה(. והוסיף משמו של אביו הגה"ק בעל ה'אבני נזר' זי"ע וכתב בזה הלשון: 

"ואמר כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה, שראה אנשים מפורסמים אשר בסופם לא היו כראוי, מחמת שאחזו 
בדברים גדולים בעוד שעשו מעשיהם ולא היתה להם שייכות לאלה הדברים הגדולים".

אבל תוך כדי מוסיף ה'שם משמואל' ואומר, שלא נאמר אזהרה זו אלא במי שמטפס בהשגות ומדרגות 
וכלל אינו דורש אחר מעשיו שיהיו מתוקנים וראויים לאלו המדרגות, אבל מי שבכל לבו ונפשו דורש 
להידבק  ראוי  שיהיה  טובים  ומעשים  בתשובה  ונשמתו  רוחו  את  לתקן  הוא  חפצו  וכל  השי"ת  את 
אפילו  גדולים  ומדרגות  להשגות  ראוי  להיות  אותו  מכשירה  הזה  הטוב  הרצון  שעצם  הרי  בהשי"ת, 

שבשעה זו עדיין לא הגיע באמת לאותו המדרגה.
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'
בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 

בס"ד

לקיים את ימי הפורים 
עם  למירון  פעם  נסע  הקודם  הדור  מצדיקי  אחד 
הרכב  התהפך  הדרך  ובאמצע  מתלמידיו,  כמה 
לזכר  פגע,  ללא  כולם  יצאו  גדול  ובנס  נסעו  שבו 
לעצור  למירון  כשנסעו  פעם  בכל  נהגו  נס  אותו 
שעשה  ברוך  ומלכות  בשם  ולברך  הנס  במקום 
נהיה מנהג  זה  הימים  ברבות  הזה,  נס במקום  לנו 
להודות  בדרך  עוצרים  מירונה  שכשנוסעים  קבוע 
על הנס, כך נהגו גם יוצאי חלציו וכך גם תלמידיו, 
וגם לאחר שנים רבות כאשר כבר נפטר אותו זקן 
ויקם  שנים,  עברו  הנס.  במקום  לעצור  המשיכו 
דור חדש, ויום אחד שואל אחד מהנינים את אביו 
מה ההתרגשות הגדולה שבשלה אנו עוצרים כאן 
בכל פעם? כמה שניסה האב להסביר לבנו שכאן 
כל  מה  על  הנין  הבין  לא  זקנו,  לסבו  הנס  ארע 
ראה  לא  הוא  כי  וזאת מסיבה אחת,  ההתרגשות, 

את הסבא בעת שהיה מגיע לכאן.
צורך לשכנע אף אחד  אין  כולם שמחים,  בפורים 
לשמוח ביום זה, למרות שעברו למעלה מאלפיים 
שנה מאז ארע הנס, ואף תינוק קטן או גדול אינו 
להבין  ועלינו  הגדולה..  על מה ההתרגשות  שואל 
איך  במה שונה חג הפורים מכל שאר האירועים, 
זה שכולם כולם – גם הרחוקים מתורה ומצוות - 

מחוברים בטבעיות לחג הזה?
בהגיע  שנה  בכל  כי  הצדיקים  שכתבו  מה  ידוע 
אותם  לעולם  שוב  יורדים  הקדושים  הפורים  ימי 
ובעת  בשושן,  הראשון  בפורים  כמו  ממש  אורות 
נעשה  המגילה,  את  קוראים  קדושים  שישראל 
בימים  שנעשו  פעולות  אותם  בעליונים  למעלה 
ההם, ולכן, כשאנו קוראים את המגילה, זה לא רק 
לזכר הנס שהיה אז, אלא הניסים מתרחשים כאן 
מגילה  במסכת  כתוב  לדבר:  ורמז  איתנו!  ועכשיו 
מי  דהיינו  יצא',  לא  למפרע  המגילה  את  'הקורא 
הנס  על  ולהודות  לספר  רק  המגילה  את  שקורא 
למפרע אינו יוצא! כי את המגילה צריכים לקרוא 
שאמרו  כמו  ממש  קורה!  זה  עכשיו  בהתרגשות! 
'חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא  על פסח 
יצא ממצרים', כך ממש אנו מרגישים ומתרגשים 

מהניסים הנעשים עמנו גם בזמן הזה!
)עפ"י טיב המועדים - פורים( 
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יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א 
אך ורק בתא קולי שמספרו
052-7168366

ר ה' ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד  ה ַוְיַדּבֵ ְקָרא ֶאל מׁשֶ ַוּיִ
ֵלאֹמר: )א, א(

ולכל  אמירות  ולכל  דברות  לכל   - משה  אל  ויקרא  רש"י:  ופירש 
צוויים קדמה קריאה, לשון חבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו, 
שנאמר: וקרא זה אל זה, אבל לנביאי אומות העולם נגלה עליהן בלשון 

עראי וטומאה, שנאמר: ויקר אלהים אל בלעם:
הנה ידוע הוא הכלל שדיבור היא לשון קשה ואמירה היא לשון 
רכה )ראה ביאורו של רש"י על מאמר הכתוב )שמות יט, ג( 'כה תאמר לבית יעקב ותגיד 
לבני ישראל' ובשפתי חכמים שם אות ג'( ובמקרא שלפנינו הלא נאמר 'וידבר' 

שהוא לשון קשה, ולמדים אנו מכאן שעל אף במקום שיש צורך 
'קריאה של חיבה' כפי שרואים בזה  בדיבור קשה, יש להקדים 

המקרא שהקדים הקב"ה קריאה של חיבה לדיבור קשה. 
והענין בזה הוא כי הקריאה של חיבה מעורר בו באדם האהבה 
על  לשמוח  עליו  כמה  עד  מכיר  קריאה  אותה  ומתוך  לבוראו, 
זכייתו לעבוד את בוראו, ואינו דומה עבודה הבאה מתוך אהבה 
לאמירה  נזקקים  ישראל  היו  ולא  הכרח,  מתוך  הבאה  לעבודה 
עליהם  מתגבר  שהיצר  בזמן  להם  שיעמוד  כדי  אלא  קשה 
לפשט  צורך  יש  דא  בכגון  האהבה,  ההתעוררות  ומעכב  ביותר 
העקמומיות שבלב ע"י הדיבור הקשה, אז מודיעה להם הדיבור 
הקשה שעליהם לדעת כי אין להם מנוס מלקיים את ציווי השי"ת, 
ולכוף את עצמם לעשות  היראה  עליהם להקדים  ברירה  ובלית 
רצון קונם, ואז ימתיקו מר במר, כי אחר שיתגברו על יצרם ויעבדו 
את בוראם מתוך עול מלכות שמים יסתלק היצר המעורר בהם 
רפיון ורצון שלילי, ומעצמה תתגלה האהבה הטמונה בלבותיהם 
לבוראם, וכפי שמפרש רש"י להלן  את מאמר הכתוב )א, ג( 'יקריב 
אותו לרצונו' וז"ל: 'יקריב אתו - מלמד שכופין אותו. יכול בעל 
כרחו, תלמוד לומר לרצונו, הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה 
אני' עכ"ל, כי לאמיתו של דבר טמונה האהבה להשי"ת בלבות 
האהבה,  אותה  את  בעבים  המכסה  הוא  היצר  אך  ישראל,  בני 
וכשיכוף  שלילית,  לאהבה  האהבה  את  להמיר  מנסה  ומאידך 
האדם את עצמו לעשות רצון השי"ת יתבטלו כל המסכים ויראה 
האהבה  היא  משתוקק  הוא  איליה  האמיתית  האהבה  כי  בחוש 
לבוראו ולמצוותיו. אך כל זה הוא כדי לעורר את האהבה בעוד 
היצר וחיילותיו רובצים על הלב, אך כשהיכולת הוא בידי האדם 
מוטל עליו לעורר את האהבה תחילה ויעבוד את בוראו על ידה. 

וזהו ענינו של שמחת ימי הפורים כי אז נתעוררה האהבה שבין 
שאז  פח.(  )שבת  בגמרא  שמובא  וכפי  שבשמים,  לאביהם  ישראל 
הגמרא:  של  לשונה  לך  והא  מאהבה,  התורה  את  ישראל  קבלו 
'ויתיצבו בתחתית ההר, )שמות יט, יז( אמר רב אבדימי בר חמא בר 
כגיגית,  ברוך הוא עליהם את ההר  חסא: מלמד שכפה הקדוש 
- שם  ואם לאו  - מוטב,  ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה 

רבה  מודעא  מכאן  יעקב:  בר  אחא  רב  אמר  קבורתכם.  תהא 
לאורייתא. אמר רבא: אף על פי כן, הדור קבלוה בימי אחשורוש. 
שקיבלו  מה  קיימו  היהודים,  וקבלו  קימו  כז(  ט,  )מגילה  דכתיב 
היא  הפורים  ימי  ענין  שכל  מכאן  לנו  הרי  הגמרא.  עכ"ל  כבר'. 
עד  התורה  קבלת  משעת  כי  מהאהבה,  להעבודה  ההתעוררות 
אחר  ורק  מלכות,  ועול  כפיה  מתוך  העבודה  היתה  שעה  אותה 
השי"ת  את  לעבוד  ישראל  בני  נתעוררו  ואסתר  מרדכי  מעשי 
בשנה  שנה  מידי  ומתעוררת  חוזרת  ההתעוררות  וזו  מאהבה, 
בבואם של אלו הימים, ועל כן מתעוררת השמחה בימים אלו על 
שזוכים אנו לעבוד את השי"ת מאהבה, וזהו כוונת הגמרא )מגילה 
אורה  היתה  ליהודים  טז(  ח,  )מגילה  הכתוב  מאמר  על  טז:( שדרשה 

וגו' 'אורה זו היא תורה' ע"כ, כי אז קבלו את התורה מאהבה וזכו 
להכיר באור מעלתה ולשמוח בה. 

מעולה'  לעבודה  'זכיה  משמעותה  אין  מאהבה  לעבודה  הזכיה 
חשובה  אינה  האהבה  בהעדר  העבודה  כי  לעבודה'  'זכיה  אלא 
בוראו  את  עובד האדם  אף שגם מבלעדה  על  כי  כעבודה,  כלל 
לעבוד  לאדם  לו  אפשר  אי  כי  כדבעי,  זו  עבודה  אין  בפועל, 
דבר  כל  עושה  ובהכרח  בה,  חפץ  הוא  אין  עוד  כל  עבודה תמה 
ורק כאשר  בדיעבד,  כי אם  חובתו  ידי  לצאת  יכול  בענין שאינו 
יתעורר בו באדם אהבה לבוראו אז יחפוץ הוא לעבדו בלב שלם, 
ורק אז יקיים את מצוותיו על הצד הטוב ביותר, ולזאת מכוונים 
)שער השמחה( ש'כל העושה  ה'אורחות צדיקים' בספרו  דברי בעל 
המצוות בשמחה, יש לו שכר אלף ידות יותר ממי שהמצוות עליו 
למשא' כי אין האדם עובד את השי"ת בשמחה אלא כשבא לכלל 

האהבה, ואז אכן ישתדל שתהיה עבודתו רצויה לשמים.
העבודה  בכח  רק  כי  הדברים,  ניכרים  הזה  החומרי  בעולם  גם 
מאהבה זוכה האדם להנחיל לצאצאיו אחריו את דרכי העבודה, 
כי לא תמצא במי שעבודתו היא כמצות אנשים מלומדה שבניו 
הוא  אשר  המעט  את  וגם  השי"ת,  את  לעבוד  ידו  על  יתעוררו 
עושה לשם שמים אינו מצליח למסרו לצאצאיו אחריו, שונה הם 
מתלהטים  הללו  השם,  מאהבת  שמעשיהם  באלו  הדברים  פני 
אחריו,  וצאצאיו  בבניו  גם  נאחז  הלהט  וזה  בוראם  את  לעבוד 

וברבות הימים הולכים גם הם בעקבותיו. 
והעבודה מאהבה ובשמחה היא המעלה את האדם ומרוממו כפי 
הנעלות  למדרגותיו  זכה  עצמו שלא  על  הקדוש  האר"י  שהעיד 
בעבודת ה' כי אם בזכות עבודתו את בוראו בשמחה. וכמו כן כתב 
וז"ל:  בשמחה,  השי"ת  עבודת  מעלת  על  א(,  )א,  הכוונות  בשער 
תלויה  הקודש  רוח  והשגת  והשלמות  המעלה  שעיקר  'וכמעט 
משאר  מצוה  איזה  כשעושה  ובין  תפילתו  בעת  בין  זה,  בדבר 

המצות', עכ"ל.
השי"ת יחון אותנו שנזכה להכיר ברוממות השי"ת, ונזכה לאהבה 
וליראה אמיתית, ואז נזכה להכיר בערכה של עבודה ולשמוח בה.

אהבה העבודה מ

פר' ויקרא
ט' אדר ב' תשע"ט

גליון 452

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין
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סט וֹו דברי תורה מודפסים ומופצים על ידי ראָמפּפ

16

בקרוב!
מקורי תוכן

חדש

 

 עלי שי"ח 
 ''למירון הנסיעה''

  הצפויה נסיעתו לקראת רבה והתרגשות גדולה תכונה מורגשת אלו בימים
  , יוחאי בר שמעון רבי האלוקי התנא של לקברו, אלו בימים ה"אי שמתקיימת

 .ישראל ארץ בצפון מירון במושב
  כשהוזמן בעיקר זה היה, התנא של קברו על רבינו שהה פעמים ספורות, למעשה

 דקות ומעתיר הציון אל עולה היה אז, הסמוך במושב או במירון סנדק להיות
  וכעת ,רבות שנים חלפו האחרונה שמהפעם אלא. והפרט הכלל לישועות אחדות

  יששכר' הכוללים רשת לטובת הצדקה תורמי על להתפלל שוב יעלה ה"אי
 .א"שליט ויסברוד אלחנן רבי של' באוהלך
 את בדברים כשביטא, בקצרה לענין רבינו התייחס, פנימה ביתו בתוך, השבוע

  מעלה בה יש זה תנא של קברו על תפילה' דבריו וזה, ציונו על לעלות הענין גודל
  בכותל מאשר שם תפילה עדיף פעמים וכי, ישראל בארץ התנאים משאר יותר

 ).עדיפה מערבי בכותל תפילה כי מורה כלל בדרך אבל( 'המערבי
  מחמת תורה מתלמוד פטור אין: ואומר חוזר שרבינו מה להדגיש חשוב, זאת עם

  נסיעות מכל התורה לימוד טוב, מלימוד זה ידי על שמתבטל ומי. למירון נסיעה
  מסיבות שמוכרח למי או, בדרכים ללמוד שיכול למי היא הנסיעה. שמעולם

 .ליסוע שונות
  ע"י ארגון צדקה מיוחדת תפילהאירגנו , חנוכה זאת לקראת, ז"תשע טבת בחודש

  תורה גדולי מכמה ביקשוו .יוחאי בר שמעון רבי האלוקי התנא של קברו על
, ל"זצוק בורשטין יעקב שמואל רבי הגדול מהגאון ביניהם, לנסיעה להצטרף

 יפריע שהדבר וגם תורה מביטול חשש י"שהגרש אלא, מלך קרית ישיבת ראש
: היתה והתשובה, א"שליט למרן שאלתו את שטח הוא, למחרתו השיעור למסירת

  יש, מצוה שהוא צדקה של ענין לטובת נוסע שהוא מכיון אבל, ליסוע חיוב לו אין
  וחזר נסע ל"זצ י"שהגרש היה הסוף. שיסע נכון - בכוחו ואם גדולה מעלה בזה

 .מחודשים בכוחות
  כלב להיוושע ולפרט לכלל תעמוד הצדקה וזכות, התפילות כל שיתקבלו ונייחל

 .דמיטב מילי
שלוםב שבת   ברכת 
 גולדשטוףיצחק 

 זכור-ויקראפרשת  324 'גיליון מס

 שביעית שנה "טתשע

 היין במשתה שאלתך מה

  אנו, ט"הבעל הפסח חג לקראת ה"אי

  מיוחד'' גליונות קובץ'' להוציא עומדים

 גדולי מרנן של ותורתם מכבשונם ומפואר

  מיוחדת במהדורה, ל"וזצוק א"שליט הדור

  בעקבות. עותקים מרבבת למעלה של

  עזרת את נבקש האדירות הדפוס ההוצאות

 . הציבור

 שיתרום מי כל, מיוחדת הטוב כהכרת

  שמו את נכניס, שקלים ממאה למעלה

 מרן אצל בימי הפורים הבעל"ט ובקשתו

  ה"ואי לו להתחנן המלך אל לבוא, א"שליט

  א"שליט מרן וברכת התורה הפצת זכות

 .ולפרט לכלל וגאולה ישועה יחישו

 על הפרשה פנינים
 

 )יג, ד( "'וגו ישגו ישראל עדת כל ואם"
ד"בי, שגגתו על קרבן חייב יחיד, דינים חילוקי שלשה יש: א"שליט רבינו אמר
על חייב משיח וכהן, עצמן שגגת על ולא הוראתן פי על שעשו מה על חייבין
 .הוראתו י"עפ אבל שעשה שגגתו
,עבירה בשוגג שיעשו מצוי ואין, לעם הלכה המורים הם ד"בי: החילוק וטעם
של הוראה י"ע חיובן ולכן, לציבור להורות ודרכם, בהוראה ששגגו יתכן אבל

אמרו כך, בתורה גדול שיהיה דינו ג"כה הנה - משיח וכן, פיהם על שעשו הציבור
שוגג שעשה אלא, סתם שישגוג מצוי ואין, בחכמה גדול ג"שכה') א,ח"י( ביומא
 .לציבור להורות דרכו שאין לעצמו הוראתו אכן, הוראתו י"עפ
קודם חכם'): א,ג"י( הוריות עיין, הארץ עם גם שיהיה יתכן מלך כן שאין מה

ראויים ישראל כל שמת ישראל מלך, בו כיוצא לנו אין שמת חכם, למלך
,בדינו נשאר מכהונתו שעבר משיח ולכן, בעבירה לשגוג עשוי הוא ולכן, למלכות
נעשה ושלכן בתורה גדול הוא משיח כי, דינו כל פקע ממלכותו שעבר ומלך
אינו - מלך אינו ואם, הוא ה"שע מלך כן ולא, בדינו נשאר כך ומשום, משיח
    .כלום

)(דרך שיחה

 גליון זה יו"ל לזכות בני היקר הי"ו
שיזכה להצלחה רבה בכל מעשיו וענייניו

 ויזכה לראות ישועה שלמה במהרה
 נודב ע"י ר. כ. ניו יורק

 בדידי הוי עובדא
לפני סיפר לנו הר"ר אפרים הולצברג שליט"א 

כשלושים שנה, התפללתי מדי בוקר במניין  
במניין של המקובל הרב  -ותיקין בכותל המערבי 

 דרזי שמואל זצ"ל.
ממנייני הוותיקין בבקשה:  פנו אלי הכהנים 

בסיבוב הכביש הפונה מהרובע הארמני לרובע 
היהודי, ישנה כנסיה ארמנית, ובחצרה קברי  
עכו"ם משנת תש"ח, מתקופת המצור על העיר  
העתיקה. עצי האורן הנטועים שם צמחו מעל  
הקברים שבחצר הכנסיה, והתפשטו עד מעל  
לכביש, והאהילו על הכביש, ועל העוברים אל 

 ותל. וביקשו לסלק את המפגע.הכ
הרי קברי עכו"ם אינם מטמאים?  -שאלתי אותם 

 והשיבו לי: כתוב "וקידשתו". אנא, טפל בבעיה.
 פעמים רבות, בלא שום תועלת. פניתי לעירייה

העברתי את הבקשה למרן ר' חיים, לברכה 
בנושא זה. והנה זה פלא, מיד באותו חורף ירד  

וך ונראה, שמעתי שלג כבד מאוד, מגג ביתי הסמ
וראיתי אין העצים קרסו תחת כובד השלג,  

 תפילה עושה מחצה. 
להמשך גיזום ענפי העצים שנותרו, מצאנו פתרון  

 יצירתי.
וכך הוספה קדושה לכהנים הבאים לשפוך שיחם 

 בכותל המערבי, בזכות ברכת ר' חיים שליט"א.

 

 

 

 

 

 

"אם נחכה למשיח הוא בודאי יבא ולא יאחר, וכמאמר הנביא "חכה לו כי  זה לשון הח"ח:

בא יבא" דמשמע אם תחכה לו בא יבא תיכף ולא יאחר. וכמו ששמעתי על גאון אמיתי אחד 

בדור שלפנינו )כפי המפורסם הכוונה לבעל הבית הלוי זצ"ל( שחפצה עיר אחת לקבל אותו 

רבנות, וכשבאו שני שלוחים ואמרו לו: רבינו, לראב"ד בעירם ולא רצה לקבל עליו משרת ה

ידע הוד כבודו כי שלשים אלף יהודים ממתינים לביאתו! כששמע דבריהם אלו, אמר להם, 

 )לקוטי אמרים פי"א(. אם כן הדבר, אני מקבל, ותיכף לבש בגדיו לילך איתם".

 

תקיימו קשה לי על כלל ישראל למה לא נראית שום הכנה אצלינו, הלא אנו רואים שנ
הסימנים, ואם כן יש לכל אחד לירא לעצמו ולהיות אצלו על כל פנים ספק שמא יבוא משיח 

)לקוטי אמרים פרק בזמנינו, ואיזה פנים יהיה לו אם לא יהיה מוכן ומזומן מקודם ליום בואו. 
 יא(.

 

"יותר משאנו רוצים שיבוא, רוצה הוא לבוא!  מספר תלמיד הח"ח: תכופות היה הח"ח מדגיש
.)הח"ח חייו ופעלו עמ' תצ(. ברם הוא לא יבוא אלא אם כן כל ישראל יחכו ויצפו לו!"  

 

"כמה אנשים תמהים על אריכת הגלות בעת שאנו רואים שכמעט כל הסימנים שנאמרו 

בגמרא שצריכים להיות לפני ביאת המשיח נתקיימו כולם, ועדיין לא נראה שום התעוררות 

שבתי להם שהסיבה לכך היא כיון שעדיין אין אנו מוכנים לביאתו ועקבותיו לא נודעו. וה

 )אגרות ומאמרים ח(.בידיעת הלכות המקדש והקרבנות!" 

 

הדין והקטררוג מעל ישראל, ואם כן  יל לבטל כחהיוצא מדברינו שענין לימוד הקרבנות מוע"

 ושלים".ממילא ימהר ה' ישועתו לישראל, ויבנה ציון ויר
 

  

תודתנו נתונה להרב ר' יוסף הכהן רובינשטיין שהרשה לנו 
 להביא קטעים מספרו ובא לציון גואל

 

דברי שי״ח
ר’ חיים קניבסקי 

(עברית)

דורש לציון
ר’ שלמה לבוויק 
(אנגלית ועברית)
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בס"ד

לקיים את ימי הפורים 
עם  למירון  פעם  נסע  הקודם  הדור  מצדיקי  אחד 
הרכב  התהפך  הדרך  ובאמצע  מתלמידיו,  כמה 
לזכר  פגע,  ללא  כולם  יצאו  גדול  ובנס  נסעו  שבו 
לעצור  למירון  כשנסעו  פעם  בכל  נהגו  נס  אותו 
שעשה  ברוך  ומלכות  בשם  ולברך  הנס  במקום 
נהיה מנהג  זה  הימים  ברבות  הזה,  נס במקום  לנו 
להודות  בדרך  עוצרים  מירונה  שכשנוסעים  קבוע 
על הנס, כך נהגו גם יוצאי חלציו וכך גם תלמידיו, 
וגם לאחר שנים רבות כאשר כבר נפטר אותו זקן 
ויקם  שנים,  עברו  הנס.  במקום  לעצור  המשיכו 
דור חדש, ויום אחד שואל אחד מהנינים את אביו 
מה ההתרגשות הגדולה שבשלה אנו עוצרים כאן 
בכל פעם? כמה שניסה האב להסביר לבנו שכאן 
כל  מה  על  הנין  הבין  לא  זקנו,  לסבו  הנס  ארע 
ראה  לא  הוא  כי  וזאת מסיבה אחת,  ההתרגשות, 

את הסבא בעת שהיה מגיע לכאן.
צורך לשכנע אף אחד  אין  כולם שמחים,  בפורים 
לשמוח ביום זה, למרות שעברו למעלה מאלפיים 
שנה מאז ארע הנס, ואף תינוק קטן או גדול אינו 
להבין  ועלינו  הגדולה..  על מה ההתרגשות  שואל 
איך  במה שונה חג הפורים מכל שאר האירועים, 
זה שכולם כולם – גם הרחוקים מתורה ומצוות - 

מחוברים בטבעיות לחג הזה?
בהגיע  שנה  בכל  כי  הצדיקים  שכתבו  מה  ידוע 
אותם  לעולם  שוב  יורדים  הקדושים  הפורים  ימי 
ובעת  בשושן,  הראשון  בפורים  כמו  ממש  אורות 
נעשה  המגילה,  את  קוראים  קדושים  שישראל 
בימים  שנעשו  פעולות  אותם  בעליונים  למעלה 
ההם, ולכן, כשאנו קוראים את המגילה, זה לא רק 
לזכר הנס שהיה אז, אלא הניסים מתרחשים כאן 
מגילה  במסכת  כתוב  לדבר:  ורמז  איתנו!  ועכשיו 
מי  דהיינו  יצא',  לא  למפרע  המגילה  את  'הקורא 
הנס  על  ולהודות  לספר  רק  המגילה  את  שקורא 
למפרע אינו יוצא! כי את המגילה צריכים לקרוא 
שאמרו  כמו  ממש  קורה!  זה  עכשיו  בהתרגשות! 
'חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא  על פסח 
יצא ממצרים', כך ממש אנו מרגישים ומתרגשים 

מהניסים הנעשים עמנו גם בזמן הזה!
)עפ"י טיב המועדים - פורים( 
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ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א 
אך ורק בתא קולי שמספרו
052-7168366

ר ה' ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד  ה ַוְיַדּבֵ ְקָרא ֶאל מׁשֶ ַוּיִ
ֵלאֹמר: )א, א(

ולכל  אמירות  ולכל  דברות  לכל   - משה  אל  ויקרא  רש"י:  ופירש 
צוויים קדמה קריאה, לשון חבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו, 
שנאמר: וקרא זה אל זה, אבל לנביאי אומות העולם נגלה עליהן בלשון 

עראי וטומאה, שנאמר: ויקר אלהים אל בלעם:
הנה ידוע הוא הכלל שדיבור היא לשון קשה ואמירה היא לשון 
רכה )ראה ביאורו של רש"י על מאמר הכתוב )שמות יט, ג( 'כה תאמר לבית יעקב ותגיד 
לבני ישראל' ובשפתי חכמים שם אות ג'( ובמקרא שלפנינו הלא נאמר 'וידבר' 

שהוא לשון קשה, ולמדים אנו מכאן שעל אף במקום שיש צורך 
'קריאה של חיבה' כפי שרואים בזה  בדיבור קשה, יש להקדים 

המקרא שהקדים הקב"ה קריאה של חיבה לדיבור קשה. 
והענין בזה הוא כי הקריאה של חיבה מעורר בו באדם האהבה 
על  לשמוח  עליו  כמה  עד  מכיר  קריאה  אותה  ומתוך  לבוראו, 
זכייתו לעבוד את בוראו, ואינו דומה עבודה הבאה מתוך אהבה 
לאמירה  נזקקים  ישראל  היו  ולא  הכרח,  מתוך  הבאה  לעבודה 
עליהם  מתגבר  שהיצר  בזמן  להם  שיעמוד  כדי  אלא  קשה 
לפשט  צורך  יש  דא  בכגון  האהבה,  ההתעוררות  ומעכב  ביותר 
העקמומיות שבלב ע"י הדיבור הקשה, אז מודיעה להם הדיבור 
הקשה שעליהם לדעת כי אין להם מנוס מלקיים את ציווי השי"ת, 
ולכוף את עצמם לעשות  היראה  עליהם להקדים  ברירה  ובלית 
רצון קונם, ואז ימתיקו מר במר, כי אחר שיתגברו על יצרם ויעבדו 
את בוראם מתוך עול מלכות שמים יסתלק היצר המעורר בהם 
רפיון ורצון שלילי, ומעצמה תתגלה האהבה הטמונה בלבותיהם 
לבוראם, וכפי שמפרש רש"י להלן  את מאמר הכתוב )א, ג( 'יקריב 
אותו לרצונו' וז"ל: 'יקריב אתו - מלמד שכופין אותו. יכול בעל 
כרחו, תלמוד לומר לרצונו, הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה 
אני' עכ"ל, כי לאמיתו של דבר טמונה האהבה להשי"ת בלבות 
האהבה,  אותה  את  בעבים  המכסה  הוא  היצר  אך  ישראל,  בני 
וכשיכוף  שלילית,  לאהבה  האהבה  את  להמיר  מנסה  ומאידך 
האדם את עצמו לעשות רצון השי"ת יתבטלו כל המסכים ויראה 
האהבה  היא  משתוקק  הוא  איליה  האמיתית  האהבה  כי  בחוש 
לבוראו ולמצוותיו. אך כל זה הוא כדי לעורר את האהבה בעוד 
היצר וחיילותיו רובצים על הלב, אך כשהיכולת הוא בידי האדם 
מוטל עליו לעורר את האהבה תחילה ויעבוד את בוראו על ידה. 

וזהו ענינו של שמחת ימי הפורים כי אז נתעוררה האהבה שבין 
שאז  פח.(  )שבת  בגמרא  שמובא  וכפי  שבשמים,  לאביהם  ישראל 
הגמרא:  של  לשונה  לך  והא  מאהבה,  התורה  את  ישראל  קבלו 
'ויתיצבו בתחתית ההר, )שמות יט, יז( אמר רב אבדימי בר חמא בר 
כגיגית,  ברוך הוא עליהם את ההר  חסא: מלמד שכפה הקדוש 
- שם  ואם לאו  - מוטב,  ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה 

רבה  מודעא  מכאן  יעקב:  בר  אחא  רב  אמר  קבורתכם.  תהא 
לאורייתא. אמר רבא: אף על פי כן, הדור קבלוה בימי אחשורוש. 
שקיבלו  מה  קיימו  היהודים,  וקבלו  קימו  כז(  ט,  )מגילה  דכתיב 
היא  הפורים  ימי  ענין  שכל  מכאן  לנו  הרי  הגמרא.  עכ"ל  כבר'. 
עד  התורה  קבלת  משעת  כי  מהאהבה,  להעבודה  ההתעוררות 
אחר  ורק  מלכות,  ועול  כפיה  מתוך  העבודה  היתה  שעה  אותה 
השי"ת  את  לעבוד  ישראל  בני  נתעוררו  ואסתר  מרדכי  מעשי 
בשנה  שנה  מידי  ומתעוררת  חוזרת  ההתעוררות  וזו  מאהבה, 
בבואם של אלו הימים, ועל כן מתעוררת השמחה בימים אלו על 
שזוכים אנו לעבוד את השי"ת מאהבה, וזהו כוונת הגמרא )מגילה 
אורה  היתה  ליהודים  טז(  ח,  )מגילה  הכתוב  מאמר  על  טז:( שדרשה 

וגו' 'אורה זו היא תורה' ע"כ, כי אז קבלו את התורה מאהבה וזכו 
להכיר באור מעלתה ולשמוח בה. 

מעולה'  לעבודה  'זכיה  משמעותה  אין  מאהבה  לעבודה  הזכיה 
חשובה  אינה  האהבה  בהעדר  העבודה  כי  לעבודה'  'זכיה  אלא 
בוראו  את  עובד האדם  אף שגם מבלעדה  על  כי  כעבודה,  כלל 
לעבוד  לאדם  לו  אפשר  אי  כי  כדבעי,  זו  עבודה  אין  בפועל, 
דבר  כל  עושה  ובהכרח  בה,  חפץ  הוא  אין  עוד  כל  עבודה תמה 
ורק כאשר  בדיעבד,  כי אם  חובתו  ידי  לצאת  יכול  בענין שאינו 
יתעורר בו באדם אהבה לבוראו אז יחפוץ הוא לעבדו בלב שלם, 
ורק אז יקיים את מצוותיו על הצד הטוב ביותר, ולזאת מכוונים 
)שער השמחה( ש'כל העושה  ה'אורחות צדיקים' בספרו  דברי בעל 
המצוות בשמחה, יש לו שכר אלף ידות יותר ממי שהמצוות עליו 
למשא' כי אין האדם עובד את השי"ת בשמחה אלא כשבא לכלל 

האהבה, ואז אכן ישתדל שתהיה עבודתו רצויה לשמים.
העבודה  בכח  רק  כי  הדברים,  ניכרים  הזה  החומרי  בעולם  גם 
מאהבה זוכה האדם להנחיל לצאצאיו אחריו את דרכי העבודה, 
כי לא תמצא במי שעבודתו היא כמצות אנשים מלומדה שבניו 
הוא  אשר  המעט  את  וגם  השי"ת,  את  לעבוד  ידו  על  יתעוררו 
עושה לשם שמים אינו מצליח למסרו לצאצאיו אחריו, שונה הם 
מתלהטים  הללו  השם,  מאהבת  שמעשיהם  באלו  הדברים  פני 
אחריו,  וצאצאיו  בבניו  גם  נאחז  הלהט  וזה  בוראם  את  לעבוד 

וברבות הימים הולכים גם הם בעקבותיו. 
והעבודה מאהבה ובשמחה היא המעלה את האדם ומרוממו כפי 
הנעלות  למדרגותיו  זכה  עצמו שלא  על  הקדוש  האר"י  שהעיד 
בעבודת ה' כי אם בזכות עבודתו את בוראו בשמחה. וכמו כן כתב 
וז"ל:  בשמחה,  השי"ת  עבודת  מעלת  על  א(,  )א,  הכוונות  בשער 
תלויה  הקודש  רוח  והשגת  והשלמות  המעלה  שעיקר  'וכמעט 
משאר  מצוה  איזה  כשעושה  ובין  תפילתו  בעת  בין  זה,  בדבר 

המצות', עכ"ל.
השי"ת יחון אותנו שנזכה להכיר ברוממות השי"ת, ונזכה לאהבה 
וליראה אמיתית, ואז נזכה להכיר בערכה של עבודה ולשמוח בה.

אהבה העבודה מ

פר' ויקרא
ט' אדר ב' תשע"ט
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טיב הפרשה

א

|  שבת זכור  |

 "ז ת -  ו  - רו ז תבש | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
שבת זכור - פורים תשע"ט

מה  פי  על  אסתר  כוונת  האריז"ל  וביאר 

שמבואר במדרש )אסתר רבה ג-י(: "כל מקום שנאמר 

במגלה זו למלך אחשורוש, במלך אחשורוש הכתוב 

משמש  סתם  למלך  שנאמר  מקום  וכל  מדבר, 

שדיברה  שנאמר  מקום  כל  פירוש,  וחול".  קודש 

"למלך" סתם, הכוונה בזה שדיברה למלך  אסתר 

כלפי  והתכוונה  חול,  שהוא  למטה  אחשורוש 

הקב"ה למעלה שהוא קודש. הנה כי כן זהו שרמזה 

אסתר באמרה לאחשורוש למטה והתכוונה כלפי 

המלך   - טוב"  המלך  על  "אם  למעלה:  הקב"ה 

"י'בוא ה'מלך ו'המן ה'יום", ראשי  העליון הקב"ה, 

תיבות השם הוי"ה, שיתגלה הקב"ה בשמו המלא 

להמשיך רחמים על ישראל.

כעבדא קמיה מאריה יש להוסיף תבלין לבאר 

יקרה  פנינה  שמצינו  מה  פי  על  האריז"ל,  דברי 

שרגא  יחזקאל  רבי  להגה"ק  יחזקאל"  ב"דברי 

על  קדשו  בדברי  שעמד  )פורים(,  זי"ע  משינאווא 

כי לפני שנתלה המן  מה שמצינו במגילת אסתר, 

הקפיד אחשורוש לומר תמיד לאסתר שימלא את 

בקשתה רק "עד חצי המלכות".

אחרי  ברשות  שלא  אליו  כשנכנסה  היה  כך 

לך  מה  המלך  לה  "ויאמר  ה-ג(:  )אסתר  המן  גזירת 

אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות וינתן 

אסתר  שעשתה  הראשון  במשתה  היה  וכך  לך". 

מה  היין,  במשתה  לאסתר  המלך  "ויאמר  ו(:  )שם 

המלכות  חצי  עד  בקשתך  ומה  לך  וינתן  שאלתך 

"ויאמר  ז-ב(:  )שם  השני  במשתה  היה  וכן  ותעש". 

מה  היין,  במשתה  השני  ביום  גם  לאסתר  המלך 

שאלתך אסתר המלכה ותנתן לך ומה בקשתך עד 

חצי המלכות ותעש".

אולם אחרי שנתלה המן דילג אחשורוש באופן 

ברור על המילים "עד חצי המלכות", כמו שכתוב 

בשושן  המלכה  לאסתר  המלך  "ויאמר  ט-יב(:  )שם 

הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש ואת 

עשרת בני המן בשאר מדינות המלך מה עשו ומה 

הרי  ותעש".  עוד  בקשתך  ומה  לך  וינתן  שאלתך 

ולא אמר כפי  "ומה בקשתך עוד ותעש",  שאמר: 

שנהג לומר "עד חצי המלכות ותעש".

זכור(:  )שבת  האלקי  הפייטן  דברי  לבאר  נקדים 

לא  הפורים  ימי  בטלים  יהיו  המועדים  כל  "אם 

נבטלים". ומקור הדבר במדרש )ילקוט שמעוני משלי 

ט(: "שכל המועדים עתידין ליבטל וימי הפורים אינן 

בטלים לעולם". ומבאר ה"בני יששכר" )אדר מאמר ד 

אות ח( הכוונה בזה, וכבר קדמו בזה השל"ה הקדוש 

"מנות  בעל  בשם  זכור(  לפרשת  בדרוש  תצוה  )פרשת 

הלוי" )אסתר ט-כח(.

המועדים  שכל  הכוונה  שאין  דבריהם  ותוכן 

לבוא  שלעתיד  בזה  הכוונה  אלא  בפועל,  יתבטלו 

הגילוי  שמגודל  עד  גדולים,  כך  כל  לגילויים  נזכה 

טעם  כדמיון  המועדים,  כל  של  האורות  יתבטלו 

מעוצם  במאה  או  בששים  המתבטל  מאכל  של 

שנתגלה  האור  של  הגדול  הגילוי  אולם  מיעוטו, 

בפורים לא יתבטל לעתיד לבוא. ועדיין צריך ביאור 

מעין  בו  שיש  פורים  של  הנס  מהות  מהי  להבין 

באור  יתבטל  שלא  כך  כדי  עד  העתידה,  הגאולה 

של הגאולה העתידה.

כנסת  אנשי  שבחרו  מה  לבאר  ראוי  עוד 

המן  מגזירת  ההצלה  נס  יום  את  לכנות  הגדולה 

ט-כו(:  )אסתר  במגילה  שכתוב  כמו  "פורים",  בשם 

הפור".  שם  על  פורים  האלה  לימים  קראו  כן  "על 

"על שם  וצריך ביאור מאחר שקראו את יום הנס 

יחיד, מה ראו על ככה לקראו  שהוא לשון  הפור" 

"פורים" בלשון רבים.

 ר'"-א ה'מלך -'המן ה'ר-ו
 א ר זר"-ז ד' א-זר-ז ה ו

הקריאה  בין  הקשר  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

לך  עשה  אשר  את  "זכור  פורים:  שלפני  בשבת 

מה  פי  על  בפורים,  המגילה  קריאת  ובין  עמלק", 

שגילה רבינו האריז"ל ב"פרי עץ חיים" )שער הפורים 

פרק ו( רמז הדברים שאמרה אסתר, כשהזמינה את 

אחשורוש והמן אל הסעודה כדי להפיל את המן 

"ותאמר אסתר אם  )שם ה-ד(:  בפח אשר טמנה לו 

על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה 

אשר עשיתי לו".

שבת קודש הבאה עלינו לטובה נקראת "שבת 

במשנה  ז"ל  חכמינו  שתיקנו  מה  שם  על  זכור", 

)דברים כה- פורים  )מגילה כט.( לקרוא בשבת שלפני 

לקיים  כדי  עמלק".  לך  עשה  אשר  את  "זכור  יז(: 

ופירש  עמלק.  זכירת  התורה  מן  עשה  מצות  בכך 

בשבת  זכור  פרשת  "שתיקרא  לכך:  הטעם  רש"י 

למחיית  עמלק  מחיית  לסמוך  לפורים,  הסמוכה 

המן". פירוש, למחיית המן שהיה מזרע עמלק.

שהקדימו  הטעם  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

הקריאה במצות זכירת עמלק בשבת שלפני פורים, 

"הקורא את  יז.(:  )מגילה  על פי מה ששנינו במשנה 

"בוצינא  בספר  ופירש  יצא".  לא  למפרע  המגילה 

זי"ע,  ממעז'יבוז'  ברוך  ר'  הרבי  להרה"ק  דנהורא" 

רק לספר  "למפרע"  שאם הוא קורא את המגילה 

הנס  את  להמשיך  מכוון  ואינו  שהיה,  הנס  על 

מחדש בכל שנה ושנה לא יצא.

פח.(:  יתרו  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מבואר  והנה 

ְלָיין".  ִביָעָאה תַּ יוָֹמא שְׁ א, בְּ א ְוַתתָּ ְלֵעילָּ ְרכאן דִּ ל בִּ "כָּ

ביום  ושלמטה  שלמעלה  הברכות  כל  פירוש, 

יוָֹמא  ַההּוא  "דְּ )שם(:  מבואר  עוד  תלויות.  השביעי 

ִאין, ְוָכל ַחד ְוַחד  יָתא יוִֹמין ִעלָּ ל שִׁ יּה כָּ ְרָכאן ִמינֵּ ִמְתבָּ

ָרָכה  בְּ ֵמַהִהיא  יוֹמוֹי,  בְּ ַחד  ל  כָּ א,  ְלַתתָּ ְמזוֵֹניּה  ָיִהיב 

ִביָעָאה". פירוש, מיום השבת  יוָֹמא שְׁ ְרָכאן בְּ ִמְתבָּ דְּ

מתברכים כל ששה ימים העליונים, וכל אחד מהם 

ז"ל  חכמינו  תיקנו  לכן  ביומו.  למטה  מזונו  נותן 

עמלק,  זכירת  מצות  פורים  שלפני  בשבת  לקיים 

בפורים  עמלק  למחיית  שפע  משם  להמשיך 

המתחדשת בכל שנה ושנה. 

 באו  ל המ-תדרו רהר- "שלרו
רמר ה - רו לא נ"שלרוב

הנה כי כן לכבוד ימי הפורים הבאים לקראתנו 

לשלום - פורים דפרזים בי"ד באדר ופורים דמוקפין 

בט"ו באדר, הבה נעשה מטעמים לאבינו בשמים 

מרבותינו  יקרות  הקדמות  פי  על  אהב,  כאשר 

הקדושים מאורי עולם אשר יאירו לנו את הדרך, 

עמלק  זכירת  במצות  הקריאה  בין  הקשר  לבאר 

בשבת שלפני פורים עם הנס של פורים.

הק   הנ לא "רן  "ז ת -  לרמר ה - רו

 ב - רוב ה-א בר-ו  ' - רוב תל  ו הג- ל לה'
 תלה תל  א  ר  אל לת-מז המן  הלך לתתאתל

טיב הקהילה
ר’ גמליאל רבינוביץ 

(אנגלית ועברית)

שבילי פנחס
ר’ פנחס פרידמאן 

(אנגלית ועברית)

חוט של חסד
ר’ שלום ארוש 

(עברית)

הודעה מפתיעה
וגשום הוזמנו בפתאומיות שני האחים  בערב קר 
היריבים, דני וגדי, להגיע לביתו המפואר של אביהם 
מה  שיערו  לא  הם  כהגדרתו.  ביותר',  'דחוף  לעניין 
מצפה להם. האב האמיד המתבגר קיבל את פניהם 
בסבר פנים חתומות וההודעה שהודיע להם הותירה 

אותם המומים.

זה היה כאשר הוויכוחים והמריבות בין שני האחים, 
הפכו למלחמת עולם של ממש. ניסיונות של ָשִנים 
ובני המשפחה לאחֹות את הקרעים  מצד ההורים 
את  אביהם  ביטא  דרמטית  ובהודעה  בתוהו.  עלו 

מורת רוחו ואכזבתו העמוקה משני בניו היחידים:

כל  מבחינתי  עברו  שביניכם  העכורים  "היחסים 
גבול, ובשל כך ברצוני להודיע לכם שהחלטתי לנשל 

את שניכם מהירושה..."

האחים היו מזועזעים מכך שהאב בחר בצוואתו 
להוריש  ולא  צדקה  לקרנות  נכסיו  כל  את  להוריש 

להם אף לא אגורה אחת שחוקה.

מעבירים את רוע הגזירה?
בחודִשים שלאחר אותו ערב יצאו האחים מגדרם. 
כל אחד מהם התחיל לבקר את ההורים על בסיס 
הם  להתעניין.  להתקשר,  מתנות,  לקנות  יומיומי, 
ניסו לשדל את ִאָמם שתלחץ על האב לשנות את 
דעתו. דיברו עם האב בעצמו שוב ושוב, בכו, שכנעו, 

התחננו – אבל הכול היה לשווא.

את  בראותה  יצא  שלבה  הרחמִנייה  האם  גם 
הקשה  "המריבה  להם:  אמרה  ילדיה  של  הצער 
איבד  הוא  אביכם.  מנוחתו של  מדירה את  ביניכם 
את הטעם בחיים בגללכם ונפגע קשות מכך שכל 
אחד מכם לא מוכן לוותר על הגאווה שלו ולהתפייס 
עם אחיו, ולּו למען השקט הנפשי שלנו כהורים. זה 

עניין מאוד עמוק אצלו, אני לא יכולה לעזור לכם..."

ולפתור  להתפייס  ובמקום  והסתבך  הלך  המצב 
מהאחים  אחד  כל  התחילו  הסכסכוך,  את  ביניהם 
ושהוא  אתו  שהצדק  אביו  את  לשכנע  לנסות 
מבחינתו כבר היה מוכן מזמן להתפייס, אבל האח 
השני הוא זה שמחרחר מריבה ומוסיף שמן למדורה. 
לאחר שיחות ארוכות וטעונות שבהן כל אחד שפך 
והכפשות,  השמצות  והאשמות,  בוז  של  קיתונות 
וחד  נוספת  – החליט האב החלטה  ְיִריבֹו  על אחיו 
משמעית לא לתת לבניו לדרוך עוד על מפתן ביתו: 
"אם אתם רוצים להמשיך להילחם אחד בשני – אל 

תעשו את זה אצלי בבית!"

לשוחח  הסכים  האב  להתקשר,  המשיכו  האחים 
איתם בתנאי שלא ידברו אתו דבר וחצי ודבר מעניין 
המחלוקת. אבל התחנונים לא הועילו, כל דבריהם 
מוכן  ואינו  החליט  האב  ערלות.  אוזניים  על  נפלו 

לחזור בו.

הזדמנות פז
עברו שנים, שנים קשות של ניתוק גם לבנים וגם 

להורים, והגיע יום ההולדת השבעים של האב. לרגל 
להגיע  לבנים  שיניח  הֵאם  ביקשה  החגיגי  המאורע 
נעתר  האב  ההולדת.  יום  את  יחד  לחגוג  לביתם 
מתנות,  קנו  להתכונן,  התחילו  והאחים  לבקשה 
ולעשות  וגמרו בלבם לנסות  כתבו שירים מרגשים, 
כל שביכולתם, ולקוות לעת רצון שבה יבקשו מהאב 

להעביר את רוע הגזירה.

הערב הגדול הגיע כל אחד מהאחים הגיע לבית 
לא  ואף  מילה  החליף  לא  וכמובן,  בחבילות,  עמוס 
ניסו  ביין,  האבא  לב  כטוב  והנה  אחיו.  עם  מבט 
אהבת  ולעורר  נעורים  זיכרונות  לו  להזכיר  האחים 
ואמר  האב  אותם  קטע  אז  אבל  בנים,  על  אב 

בפסקנות:

רואה  אני  מאוד.  אותי  אכזבתם  יקרים,  "בנים 
את  רואה  אני  הירושה,  את  רוצים  מאוד  שאתם 
אתם  משקיעים,  שאתם  ִנְדִלים  הבלתי  המאמצים 
הכול, אבל את הדבר  ועושים  ומתחננים  מבקשים 

היעיל ביותר והפשוט ביותר אינכם עושים.

אתכם  שנישלתי  מפורש  באופן  לכם  "אמרתי 
אתם  מדוע  שביניכם.  המריבות  בגלל  מהירושה 
שורש  את  כאשר  הירושה,  על  לבקש  ממשיכים 
חושבים שצריך  תיקנתם?! האם אתם  לא  הבעיה 
לשכנע אותי? אני רוצה לתת לכם יותר מאשר אתם 
רוצים לקבל, אבל הבעיה אינה אצלי אלא אצלכם.

אבל  לי,  שגרמתם  הצער  את  לתאר  אפשר  "אי 
הצער מהאכזבה שאתם גורמים לי בכך שאתם לא 
– עולה על כל  מצליחים להבין מסר כל כך פשוט 

הצער שגרמתם לי עד כה ---"

מי הם הבנים?
הבנים,  כלפי  מכוונים  אינם  האב  של  הדיבורים 
כלפינו. אנו הבנים שגלו מעל שולחן אביהם.  אלא 
אנו הבנים שיודעים היטב על מה ולמה איבדנו כל 
בינינו.  לשכון  חזר  לא  ה'  ולמה  מה  ועל  הרבה  כך 
מתאבלים  ומתחננים,  שמבקשים  הבנים  אנחנו 
ובוכים, ועושים הכול בשביל לשמח את האבא, אבל 

חוט של חסד
גיליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרב שלום ארוש שליט"א

מאמר

ראש הישיבה

האחים היו מזועזעים 
מכך שהאב בחר 
בצוואתו להוריש את 
כל נכסיו לקרנות 
צדקה ולא להוריש 
להם אף לא אגורה 
אחת שחוקה.

בס"ד בר"ה

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
 |  50226 ת.ד.   |  13 הנביא  שמואל  רח' 
 02-5812252 פקס:   |  02-5812210 טל: 
al5308000@gmail.com :לפניות בנושא העלון

ר"תיציאהכניסה
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פרשת ויקהל, שקלים 
גליון 611 | כ"ה אדר א' תשע"ט

להזמנת שיעורים:

052-7611100

יום ד',
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יום ב',
כ"ז אדר א' )04/03/19(

בי"כ בית אהרון
רח' עוזיאל,

בשעה 20:30

יום א',
כ"ו אדר א' )03/03/19(

בי"כ מחלת אשור
שכונת כרמי הנדיב,

בשעה 20:30

יום ה',
ל' אדר א' )07/03/19(

בי"כ ע"ש חללי צה"ל 
המעפילים פינת המצודה,

בשעה 21:30

ירושלים באר שבע חולוןקרית מלאכי

הכנסים של הרב שלום ארוש שליט"א לשבוע הקרוב
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 דברי חיזוק והתעוררות
ר’ גמליאל רבינוביץ

(עברית)

דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
לפני בחורי חמד

זהירות בכבוד חבירו

באחד משנותיו האחרונים של הגה"ק רבי יואל מסטמאר ז"ל לא 
היה אפשר להכנס אליו מחמת גודל חלישותו, אחד מהחסידים 
אמר בלבו הנה ערב יוה"כ היום, ואיך אפשר בלי ברכת הרב. הלך 
ביתו של האדמו"ר  רואה שדלת  הוא  והנה  לביתו של האדמו"ר 
פתוחה, וכל מי שרוצה יכול להכנס, ונכנס. הגבאי ראה אותו ואמר 
יד  קוויטל לאדמו"ר אלא רק הושטת  היום אי אפשר להביא  לו 
וכאשר ראה שהמקורבים מביאים  ויתר  לא  אותו אדם  ולצאת... 
אלא  קוויטל,  יכתוב  הוא  שגם  בלבו  אמר  קוויטלאך,  לאדמו"ר 
שהגבאי ראה אותו, וקודם שעלתה בידו ליתן את הקוויטל לרבי, 
לקח ממנו את הקוויטל וזרקו לארץ. ויצא אותו אדם בפחי נפש 

על שכך אירע לו.

בהגיע תפילת 'כל נדרי' בבית המדרש, פנה האדמו"ר לגבאי 
ואמר לו "אינני ניגש לכל נדרי, עד שתמצא את אותו אדם 
את  שקיבלתי  לו  ותודיע  שלי,  בבית  זה  כל  לו  שאירע 
מלא  היה  המדרש  בית  בעבורו".  והתפללתי  שלו  הקוויטל 
במתפללים רבים, והגבאי עובר מאחד לשני עד שמצא את 
אותו אדם, ואמר לו את הדברים הנ"ל... אז ניגש האדמו"ר 

ל'כל נדרי'.

מסיפור זה יש לנו ללמוד, עד כמה האדם צריך לחשוב על השני, 
וגם בימים נעלים ומרוממים כמו יוה"כ, לא לשכוח לדאוג לכבוד 

חבירו.

ואל תביאני לידי נסיון ובזיון

כתוב בריש פר' בשלח (שמות יג יז) "ויהי בשלח פרעה את העם 
ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלקים 
מה  להבין  יש  מצרימה".  ושבו  מלחמה  בראתם  העם  ינחם  פן 
ראתה התורה לספר מעשים אלו, ומה אנו למידים מזה? ואולם, 
יצאו ממצרים שלושים שנה קודם ליציאת בני  הלא בני אפרים 
ישראל, ונהרגו מהם שלושים ריבוא, ולא רצה הקב"ה שבני ישראל 
ונהרגו  ילכו באותו מקום שבו נלחמו בני אפרים עם הפלשתים 

[כמבואר במדרש רבה], ויתעורר שוב אותו מעשה ויצאו למלחמה 
וכו', וכדי שלא יבואו לידי נסיון סיבב הקב"ה בדרך ארוכה את כל 
בני ישראל אנשים נשים וטף, שהכל כדאי בשביל לא לבא לידי 
לו  קשה  מאד  מאד  הנסיון,  בתוך  נמצא  האדם  כאשר  כי  נסיון. 
להתגבר, ועל זה אמר דוד המלך 'אשרי האיש אשר לא הלך' וגו', 

שלא הלך למקום שיש שם נסיונות.

הגה"צ רבי בנימין רבינוביץ דומ"צ בעדה החרדית זצ"ל פעם הלך 
הוא  הנה  אך  שערים,  מאה  שוק  יד  שעל  בשטיבלאך  להתפלל 
רואה ויש כמה נשים בדרך... שינה ר' בנימין את דרכו, ועשה סיבוב 
גדול של כמה רחובות, כדי שלא יבוא לידי נסיון...ודבר זה היה דבר 

יום ביומו.

וכמו המשל שאמר הגרי"ז הלוי זצ"ל מבריסק על בעל עגלה ותיק 
בעירו  הופיע  והנה  רבות,  ושנים  ימים  משמרתו  על  שעמד  וזקן 
בעל עגלה חדש צעיר לימים, והתחיל להשיג את גבולו של הזקן. 
להשיג  'הנה באת  לו  ואמר  הצעיר,  הזקן את  בעל העגלה  פגש 
את  לעזוב  אתה  צריך  דין  שע"פ  שאף  אלא  כדין,  שלא  גבולי 
שתשאר  להסכים  אני  מוכן  הדין  משורת  לפנים  אבל  המקום, 
בתפקיד בעל עגלה, אבל בתנאי אחד שתעמוד אצלי למבחן אם 
שתשאר  אסכים   – תצליח  אם  העגלונות,  במלאכת  אתה  בקי 

בעיר, אבל אם לא תצליח – עליך לעזוב את העיר'.

את  לבחון  הזקן  העגלה  בעל  והתחיל  זה,  על  ביניהם  הסכימו 
הצעיר, ושאל אותו 'מה צריך בעל עגלה לעשות כשנוסע בדרך 
 (mud) בבוץ  העגלה  שקעה  והנה  בנוסעים,  עמוסה  והעגלה 
והסוסים אינם מצליחים בשום אופן למשוך את העגלה מן הבוץ'? 
השיב העגלון הצעיר: מבקשים מהנוסעים שיורידו מהעגלות את 
יוכלו  ואז  העגלה,  שעל  העומס  שימעט  כדי  הכבדים  המשאות 
הסוסים למשוך את העגלה ולחלצה מן הבוץ. חזר העגלון הזקן 
והמשיך לשאול 'ואיך יהיה אם גם אחרי העצה הזו עדיין שקועה 
העגלון  השיב  להזיזה'?  יכולים  הסוסים  ואין  בבוץ  חזק  העגלה 
כדי  הם מהעגלה  גם  שירדו  מהנוסעים  אז מבקשים  כי  הצעיר: 
שתהיה הרבה יותר קלה. המשיך עוד העגלון הזקן לשאול, 'ואם 
כי אז  זזה ממקומה'? השיב הצעיר:  אין העגלה  בכל זאת עדיין 
יוכלו  ועי"ז  מאחריה  העגלה  את  שידחפו  מהנוסעים  מבקשים 
לחלץ את העגלה מן הבוץ. והמשיך העגלון הזקן לשאול 'ואם בכל 

זאת עדיין אין העגלה זזה ממקומה'? השיב הצעיר: כי אז אינני 
יודע עצה לזה. 

אמר לו העגלון הזקן 'אם כן נכשלת בבחינה, וכפי שהוסכם בינינו 
ההסכם  את  אקיים  אכן  הצעיר:  אמר  העיר'.  את  לעזוב  עליך 
ואעזוב את המקום כאשר הבטחתי, אבל אבקשך שתאמר לי מה 
'יקירי!  הזקן  העגלון  לו  השיב  הנ"ל.  במקרה  העצה  באמת  היא 
באמת במצב ביש כזה אין שום עצה איך לחלץ את העגלה מהבוץ 
מלכתחילה  נזהר  מנוסה  עגלה  בעל  אבל  בו,  ששקעה  העמוק 
שלא להיכנס לבוץ כזה שאי אפשר להיחלץ ממנו'....! וזהו הענין 
של ההתרחקות ממקום של נסיון, כי אז כבר נמצאים בתוך ה'בוץ' 

ומאד קשה להנצל מזה.

דוד  רבי  ושמו  שנים,  למאה  קרוב  לפני  בירושלים  אדמו"ר  היה 
לבית  בא  פעם  לעלוב,  אדמור"י  כל  של  אביהם  והוא  בידרמן, 
אנשים  קבוצת  יש  פינה  שבאיזה  וראה  העתיקה  בעיר  הכנסת 
שמדברים שם באמצע התפילה, אמר בלבו, שהוא רוצה לקבוע 
שם מקום לתפילתו כדי לעוררם על חומרת עון זה! ואכן בשבת 
הראשונה התיישב שם, אולם לאחר אותו שבת שוב לא בא... כי 
אמר, שהוא חושש אם ימשיך לבא להתפלל שם, בסופו של דבר 

גם הוא יכשל וידבר...

הגר"ח קרייזווירט זצ"ל רבה של אנטוורפן קנה דירה בשכונת בית 
וגן בירושלים, ולאחר שבוע עזב את הדירה וחיפש דירה אחרת. 
שאלתי אותו מה אירע, והלא רק לפני שבוע קנית דירה, ומדוע 
כבר אתה עוזב. ואמר לי שיש שם שכן רע, והחלטתי לעזוב את 

המקום ההוא.

בנו  את  והביא  ישראל'  ה'בית  בעל  מגור  לאדמו"ר  הלך  אחד 
שנעשה בר מצוה, וכמה פעמים הזהיר אותו האדמו"ר ואמר לו 
'חברים טובים'! ולא עמד על סוף דעתו. אבל לאחר זמן התבונן 
יכול האדם  ידי חברים טובים  כי על  לו בזה מתנה טובה,  שנתן 
לעלות ולעשות רצון ה'. נקיי הדעת שבירושלים לא היו נכנסים 

לסעודה אלא אם כן היו יודעים מי מיסב עמהם (סנהדרין כג.).

זה  אם  מסגרת,  לו  שיהיה  צריך  ואחד  אחד  שכל  שיטה,  לי  יש 
מסגרת של ישיבה או שזה מסגרת חסידית, זה לא משנה, העיקר 
שיהיה לו מסגרת. כי כאשר אין לו לאדם מסגרת הוא יכול לבא 
ובכל אירוסים של  יעשו.  נסיונות לעשות מעשים אשר לא  לידי 
יקנו דירה אם היא רחוקה  נכדי, אני מבקש שיכתבו תנאי שלא 
יותר מ-10 דקות מהבית מדרש, כי אז הוא עלול לפנות לכל מיני 

מקומות לא טובים...

שנים מקרא ואחד תרגום

מצרים",  מארץ  ישראל  בני  עלו  "וחמשים  יח)  יג  (שמות  כתוב 
מצרים',  מארץ  ישראל  בני  עלו  'ְוחּוָמִשׁים  הלצה  בדרך  ואמרתי 

שבני ישראל יצאו עם האמונה שבחומשים מארץ מצרים.

צריך האדם להקפיד מאד על לימוד החומש – שנים מקרא ואחד 
ח.),  (ברכות  דגמ'  דינא  והוא  ושנותיו,  ימיו  לו  ומאריכים  תרגום, 
הוא  הגמ'  ולשון  'חייב'!  בלשון  רפה)  סי'  (או"ח  בשו"ע  ונפסק 
"לעולם ישלים אדם פרשיותיו" וכו'. וראיתי בעצמי הרבה אנשים 
קודם  שבת,  סעודת  לאכול  בשבת  הכנסת  מהבית  יצאו  שלא 
שסיימו שנים מקרא וא' תרגום. פעם אמר אחד, שצריך לפתוח 

כדי ללמוד בהם חומש עם רש"י, עיקרי האמונה נמצא  ישיבות 
בחומש, וממנה יש ללמוד עד היום תשע"ט, ומכאן ואילך.

לאחר  יום  וכל  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  אצל  מתפלל  הייתי  פעם 
של  תפילין  ומניח  רש"י  של  תפילין  מסלק  היה  תפילת שחרית, 
ר"ת, וקורא שנים מקרא ואחד תרגום, ביום ראשון אמר עד שני 
היה  ו'  וביום  תהלים,  פרקי  ה'  אמר  ואח"כ  השבוע.  כל  וכן  וכו', 

משלים. 

*

כתוב (שם פסוק יט) "ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע 
השביע את בני ישראל לאמר פקד יפקד אלקים אתכם והעליתם 
את  שלקח  יוסף',  'עצמות  לפרש  ויש  אתכם".  מזה  עצמתי  את 
עצמיותו של יוסף, שהיא שמירת הברית יסוד הקדושה, שלאיזה 
מקום שהאדם הולך, צריך לקחת עמו את עצמיותו של יוסף. ויש 
בימי  עתה  ובפרט  השנה,  בכל  מאד  אלו  דברים  על  להקפיד 

השובבי"ם.

תורה שלמדתי באף עמדה לי

כתוב (שם פסוק כא) "וה' הלך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחתם 
הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה". לכל אדם 
לו  שקשה  זמנים  יש  שוים,  והזמנים  העתים  כל  לא  קשיים,  יש 
לאדם, אך צריך הוא לדעת שה' הולך לפניו ביום 'לנחותם הדרך', 
ובלילה 'בעמוד אש להאיר'. ואדרבה זמנים קשים מביאים עמהם 
המלך  שלמה  שאמר  וכמו  להצליח,  מיוחדת  דשמיא  סייעתא 
'תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי'. 'עבודת ה'' – לא לחנם זה 
נקרא 'עבודה' כי זו היא עבודה קשה, זה לא בקלות, צריך הרבה 

להתייגע כדי להשיג ולהגיע לעבודת ה' כדבעי. 

בית עם  לו  לו שיש  ואמר  הגרי"ז מבריסק,  לפני  בא אחד  פעם 
ילדים בלעה"ר, ועול הפרנסה גדול, וקשה לו מאד ללמוד תורה. 
השיב לו הגרי"ז וסיפר לו, שכשאשר היה הוא אברך צעיר לימים 
היה לומד תורה באופן שילד אחד שם על רגלו האחת וילד שני 
על רגלו השניה, ואת הילד השלישי אחז בידיו, וכך עסק בתורה... 
עד  ולעבוד  ולעמול  להשקיע  צריכים  ועבודה  תורה  להשיג  כדי 

הסוף, וללא זה קשה להשיג דבר ברוחניות!

'קריעת ים סוף' למה? – יראת ה'

בחז"ל (סוטה ב.) מבואר שקריעת ים סוף היה דבר 'קשה' כביכול 
להקב"ה, אין לנו השגות בזה, אבל כך אמרו חז"ל 'קשה זיווגו של 
אדם כקריעת ים סוף'. ומה היתה המטרה של קריעת ים סוף? כדי 
שידעו מצרים כי אני ה', כמו שמפורש בפסוקים ב' פעמים (יד, ב 
ויח). ומתי ידעו מצרים מזה? הרי 'ויכסו מים צריהם אחד מהם לא 
נותר'! אלא כדי שרגע אחד לפני מיתתם, יכירו וידעו אותם גויים 
של  הזה  הקשה  הדבר  את  עשה  שהקב"ה  דהיינו  ה'',  אני  'כי 
קריעת ים סוף, בשביל גויים, בשביל רגע אחד של הכרה בה'!! על 
אחת כמה וכמה כאשר יהודי מכיר ב'אני ה'', ולא לרגע אחד אלא 
לכל ימי חייו, אין גבול לשמחה ולנחת רוח שהוא עושה לקב"ה. 
ולאו מילתא זוטרתי היא, כי דוד המלך אמר לשלמה בנו (דברי 
הימים – א, כח ט) "ואתה שלמה בני דע את אלקי אביך ועבדהו" 

וגו'. וכדי להגיע לידיעה זו צריך הרבה לעמול, וכבר כתב המסילת 
הוא  התמימה  העבודה  ושרש  החסידות  יסוד  א'):  (פרק  ישרים 

שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו וכו', ע"כ.

והנה נאמר לאחר קריעת ים סוף (יד לא) "וירא ישראל את היד 
בה'  ויאמינו  ה'  את  העם  וייראו  במצרים  ה'  עשה  אשר  הגדלה 
ובמשה עבדו", תחילה הגיעו לדרגת "וייראו" – יראת שמים, ורק 
למידים  נמצינו  אמונה.   – בה'"  "ויאמינו  לדרגת  הגיעו  כך  אחר 
שהדרך בעבודת ה' היא שתחילה עליו להשיג יראת שמים ויראת 
חטא על ידי שירבה לדבר על עונש החטאים שבגיהנום, ורק אחר 

כך יוכל להשיג אמונה, וראשית חכמה יראת ה'.

רוצים  ואיך  'גיהנום',  כזה דבר של  לילד שיש  אין מזכירים  היום 
שהוא יגדל לצדיק ויהיה ירא אלוקים. החפץ חיים בתחילת ספרו 
תדיריות.  מצוות  ו'  באותם  היראה  למצות  מונה  ברורה'  'משנה 
סיפר לי רבי יוסף גוטפרב, שבבית אביו כאשר אחד הילדים הוציא 
דבר שקר מפיו, היה אביו מרים קול צעקה עליו, אתה יודע מה 
יעשו לך המלאכים בגיהנם? יחתכו לך את הלשון! היום חושבים 
ממש להיפך, שאם הוא עושה איזה מצוה, צריך הקב"ה לומר לו 

'תודה רבה'....

בני מאיר נ"י סיפר לי, שכשהיה בחידר והילדים לא התנהגו כראוי, 
ואמר כולם הולכים לגיהנום... הילדים  העמידם המלמד בשורה, 
התעוררו מזה מאד והתחילו לבכות, אמר להם המלמד, אה, אני 

רואה שאתם כבר עושים תשובה, וניצלתם מן הגיהנום.

היה יהודי צדיק בישיבת 'שערי שמים' שקראו לו ר' אליעזר ביין, 
היה  שרבו  מספר  והיה  התלמידים',  ה'חובת  בעל  מחסידי  והיה 
וכיו"ב,  השגות  מניעת  הוא  שגיהנום  חושבים  שהחסידים  אומר, 
יקחו  שהמלאכים  שלנו,  הסבתות  שסיפרו  כמו  אלא  כן!!  ואינו 
ולא  זה,  והיום אין מדברים מכל  וכו'...  ויכו חזק  מקלות של אש, 
פלא שכך הדור נראה, ירידת הדור נוראה, כל אחד עושה כל מה 

שעולה בלבו, ה' ירחם!

אני זוכר לפני כששים שנה, שאבי מורי זצ"ל נשא דרשה ב'תורה 
המפסיק  שכל  יב:)  (חגיגה  חז"ל  דברי  את  והמחיש  ויראה', 
והוסיף  רתמים'.  ב'גחלי  יענש  בטלים  דברים  ומדבר  ממשנתו 
ואמר, אתם יודעים שבגן עדן אין גחלי רתמים, ואם מגיע לאדם 
עונש זה של 'מאכילין אותו גחלי רתמים' הרי שמוציאים אותו מגן 
עדן, ומביאים אותו לגיהנום, ושם מאכילין אותו גחלי רתמים, והוא 
אתיק,  מנדל  ר'  הגה"צ  מורי  אבי  את  פגש  למחרת  ואיום!  נורא 
עצמותי!!  כל  את  זיעזעת  אתמול  שאמרת  בדברים  לו,  ואמר 

התבוננו נא!

רבים מאנשי חו"ל שבאים אצלי, מבקשים ממני שהם רוצים 'תמונה' 
שלהם ביחד אתי, ואינני מקפיד על כך, ומסכים להם, אבל תוך כדי 
כך אני מכניס להם קצת יראת שמים ומוסר השכל, שידעו שבשמים 
כל הזמן מצלמים אותנו, גם אם אין אנו רוצים בכך... ובשמים לא רק 

שמצלמים את המעשים אלא גם את המחשבות!

החפץ חיים כל חייו היה חי באמונה, עם יראת שמים ויראת חטא. 
לא  לראדין  הסמוכה  אחת  שבעיר  שסיפר,  זצ"ל  מא"מ  שמעתי 
ונסע  מזה,  לו  כאב  ומאד  חיים  החפץ  כך  על  ושמע  מקוה,  היה 
לשם ודיבר עם נכבדי הקהילה על כך, וראה שאינם לוקחים ענין 
נשגב זה כראוי, ואין כוונתם לטפל בזה. אמר להם הח"ח, תדעו 
שאין אדם שהוא חי לנצח, ובסופו של דבר גם אני יבא לעולם 

העליון, וישאלו אותי "ישראל מאיר, מה עשית עבור המקוה בעיר 
לי, שאני באתי  יחתום  פלונית?", אני רוצה שכל אחד מן הקהל 
ודיברתי על חומרת הענין, ואתם לא רציתם לקבל דברי... דברים 

אלו עשו רושם גדול, וכולם התחייבו על בניית המקוה. 

אבי זצ"ל סיפר, שפעם הח"ח היה צריך כסף בשביל איזה ענין של 
צדקה, והלך לבקש מאיזהו גביר שלא היה שומר תורה ומצוות, 
והיה מחלל שבת. לאחר שנתן לו הגביר סכום גדול, פרץ הח"ח 
בבכי, פנה אליו הגביר ואמר לו למה אתה בוכה? אם יש לך צורך 
בעוד כסף אתן לך עוד! תפס הח"ח את שתי ידיו ואמר לו, אני 
בוכה על ידים אלו שהם ידים של זהב, שנותנים צדקה ברוחב לב, 
שישרפו בגיהנם! מיד אמר הגביר לח"ח, אני מבטיח שמכאן ואילך 
אני ישמור שבת! והתעורר לך, משום שענין עונש הגיהנום הוא 

דבר המעורר את האדם לשוב אל ה'.

האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל סיפר, שפעם ישבו חסידים תלמידי 
הבעש"ט והתעסקו ביראת העונש, לפתע נכנס רבם אצלם ושאלם 
והם  העונש,  ביראת  מתעסקים  שהם  לו  השיבו  מדברים?  מה  על 
רוצים להתעלות ולעבוד על יראת הרוממות שהיא דרגה גבוהה יותר. 
אמר להם רבם, שאם אין אתם מפחדים לשתות מעט מים, סימן הוא 

שעדיין לא השגתם את מדת יראת העונש...

אבי מורי זצ"ל בכל פעם שהיה רואה איך שאחד עושה דבר שלא 
כהלכה, היה ניגש אליו ומדבר עמו כדבר אחד עם חבירו, כאחד 
שדואג ורוצה בטובת חבירו שלא יענש חס ושלום בעולם האמת. 
כך צריך האדם לחיות, לחשוב שיש דין ויש דיין, והאדם אינו חי 
יחרד  לא  ומי  למשפט,  ה'  לפני  יעמוד  דבר  של  ובסופו  לעולם, 

ויתעורר מזה?! 

התעוררות ללימוד מוסר

ר'  הגה"צ  מוסר,  בספרי  הלימוד  הוא  זה,  בכל  להתחזק  והעצה 
זונדל קרויזר זצ"ל היה לומד בכל יום ה' ספרי מוסר – נפש החיים 
יום  בכל  לומד  שהוא  לי  אמר  שליט"א  סאלאוויציק  יצחק  [רבי 
30 שנה], יסוד ושורש העבודה  יותר מ –  'נפש החיים', וכך כבר 
[ללא יסוד ושורש העבודה אי אפשר להתפלל כראוי], זוהר, סדר 
היום ושער הכוונות, והח"ח במשנה ברורה (סי' א ס"ק יב) כותב, 
שמה שאמרו חז"ל "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין", היינו 

לימוד המוסר, שהוא המגן כנגד היצה"ר.

כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו [וכן הוא גם בעניני העוה"ז, כל 
מפני  יתירה  שמירה  הוא  צריך  למלכות,  קרוב  יותר  שהוא  אחד 
אנשים רבים החפצים ברעתו], ואת זה רואים גם בקריעת ים סוף, 
בוזי,  בן  יחזקאל  ראה  שלא  מה  הים  על  שפחה  ראתה  שהרי 
וזה  העם',  'וילונו  ימים  ולאחר שלשת  ואנוהו'.  א-לי  'זה  שנאמר 
נמצא ג' פעמים בפרשת בשלח (טז כד; טז ב; יז ג), והוא פלא! 
אלא אדרבה משום שהשיגו מעלות גדולות ונשגבות, זה לעומת 

זה, גם יצרם גדל והתחזק להכשילם.

פעם אחת ראש ישיבה אחד נכשל בעבירה, והושיבו אותו בבית האסורים. 
וכאשר נשאל ר' משה מרדכי בידרמן זצ"ל מלעלוב, היתכן כדבר הזה, וכי לא 
ידע מה יהיה סופו? והשיב לו, שבשעת הנסיון מאבד את האדם הכל, את 
ראשו ואת דעתו, ואינו עושה חשבונות, רק דבר אחד נשאר אצלו – יראת 

שמים! ואם חטא סימן הוא שלא היה לו יראת שמים...

שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א בביתו 

בענין עמידה בנסיון, יראת שמים ולימוד מוסר ועוד
ליל ה' לפרשת יתרו תשע"ט ירושלים עיה"ק תובב"א
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דברי חיזוק והתעוררות
שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

אדם שנכשל צריך לקום מנפילתו ולהמשיך הלאה, לא להתעכב על מה 
שאירע. וכן אנו רואים בדור המדבר שהיה דור דעה, שנכשלו בכמה וכמה 
נסיונות, וקמו מזה והמשיכו הלאה, שבע יפול צדיק וקם. ואתם בחורים 
צעירים, אתה יודעים מה מחכה לכם? צריכים להתכונן היטב עם שערי 
אהבה ושערי יראה, ולחשוב ולהתבונן תמיד מה הקב"ה שואל מעמך וכו'.

האדמו"ר מקאצק זצ"ל ראה אדם שמתבונן בבריאת העולם, ואמר לו, 
הרבה  בו....יש  שנופל  למי  ומר  רע  אבל  מאד,  יפה  הוא  העולם  אמנם 
וליפול  להכשל  ולא  לעמוד  להצליח  כדי  מוסר  ללמוד  וצריך  נסיונות, 
רח"ל. מסופר על היסוד ושורש העבודה שלפני פטירתו, הכריז: ברוך ה', 

עברתי את העולם בסדר...

אני מזכיר תמיד את המעשה שסיפר לי ר' יעקב עפשטיין חתנו של ר' 
אהרן קצינלבויגן זצ"ל שרבי יוסף דוב זצ"ל בנו של הגרי"ז מבריסק סיפר 
לו, שפעם אחת ראה את אביו הגרי"ז עם מסילת ישרים חצי יום, ושאל 
את אביו, הלא בבריסק לא אוחזים מלימוד מוסר. השיב לו הגרי"ז אל 
תאמר כך, אלא בבריסק אוחזים שלימוד המוסר מיועד לאנשים חולים, 

והיום אני חולה!

האדם צריך להתבונן מה ישיב להקב"ה, איך יתרץ את המעשים אשר 
הוא עושה, מה הוא גומל להקב"ה על כל הטוב אשר הוא עושה עמדי.

לפני 25 שנים הייתי בבית כנסת 'תורה שבעל פה' [ליד 'זכרון משה'], וראיתי 
שם אחד שהוא לא ראה אותי, ולמד בספר 'מסילת ישרים' מתוך ניגון של 
התעוררות רבתי, וזה חיזק אותי כל כך, שכמה שבועות לא הייתי צריך ללמוד 

מוסר! [באמת למדתי, כי פסק המשנה ברורה שצריך ללמוד כל יום].

הדבר הראשון שהאדם צריך הוא שידע שבאמת חטא, ועל זה אמר ירמיה 
הנביא (ב לה) "הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי", ולאחר שידע שחטא 

יוכל לשוב בתשובה שלימה, ולהזהר יותר שלא יכשל שוב בזה.

אחד מתלמידי הקצות החשן, נכנס היצר הרע בו והכניס בלבו שטוב לו 
לעזוב את הישיבה, ונכנס אל הקצות כדי להודיע לו כי רצונו לעזוב את 
"שמח  קהלת  בסוף  הפסוק  את  לפניו  החשן  הקצות  הקריא  הישיבה. 
יביאך  כל אלה  על  כי  "ודע  וצעק  קולו  הגביה  ואז  וגו',  בילדותך"  בחור 
ורעדה  וחיל  התלמיד  אותו  לב  אל  נכנסו  הדברים  במשפט".  אלקים 

אחזתו, והרגיש שבטלו ממנו כל התאוות, וחזר לתלמודו!

חדש!


