
  
  
  

  

      

á"ä
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI

é'øãà ñùú "è זכור-הצות é äðù" ïåéìâ àë' )ðú"æ( 
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI

ש"סוף זמן קר
ùò" ÷äåöú  

8:38  
ùò"ק àùú 9:31  

[]  
ø÷ éø÷ àìã ïàî"äéúðåòá ù 

àîåé àåää ìë àåä éåãðá  
)äåæ"ô÷ ÷ìá ÷"å(.  

 שיעור השבוע
äøåúä éãåñé úøåáç 

 úùøôäåöú  
ñî 'ì úåòåáùæ.ì ãò è.  

ú úùøôàù  
ñî ' úåòåáùìè: ãò î.  

 []  
éðú"à )èðøòì ïòî æà( áø"àøåäð é" é

)øòæééä òùéãéà ïéà èéé÷âéèëòì êàñà àã æéà( 
  קידושין' א בסיום מס"מדברי רבינו שליט

CC æåðâä øöåàæåðâä øöåà cc 
ïîä úàëä âäðîåîù úééçîå   
æ  äîìù  åðéáø  íùá  éúàöî"æå  ì"ì  :íéøîåàù  úåîå÷î  ùé

 äëøáä  øçà]äìéâîä  úàéø÷  íåéñá  [èåéô  ,  ïåâë'àéðä  øùà,'
  íéøîåàå'øúñà  äëåøá  éëãøî  êåøá'  ,'ùøæ  äøåøà  ïîä  øåøà,'

ïáà  ìò  ïáà  íäéìâøá  ïéëîå  ,ùøæå  ïîä  íòîùë  úåøéã÷  íéøáùîå
)î ïîéñ éúáø àéðú.(  

*  
øàá  áåúë  íééç  úåç)àî  úåà  äìéâî  úåëìä  :(øéëæîùë

åéðáå  ïîä  íù  àøå÷ä  ,õò  úåçåìá  åà  íéðáàá  úå÷åðéúä  ïéù÷ðî
åéðáå  ïîä  íù  íäá  áåúëå  íãéáù  ,íé÷çîð  íä  ùå÷éðä  éãé  ìòå,

äãâäá  ùøåù  ùé  äæ  âäðîìå  ,øëæ  úà  äçîà  äçî  éë  ïðéøîàã
  ÷ìîò)æé  úåîù  ,ãé  (íéðáàä  ìòîå  íéöòä  ìòî  åìéôà  ,à  ïëìïé

åòá÷ð  íðçì  àì  éë  íéâäðîä  ìò  âéòìäì  ,íéâäåð  äæä  âäðîäå
  íù  ìò  íòè  íéðúåðå  àéöðáåøôå  úôøöá'á÷øé  íéòùø  íùå  'ëò"ì

)öøú ïîéñ óñåé úéá.(  
*  

îøä"øåöì  úå÷åðéúä  åâäðù  áúëå  åáúëá  âäðîä  ÷æçî  à
íéðáàå  íéöò  ìò  ïîä  úøåö  ,äæ  ïúåëäìå  íäéìò  ïîä  íù  áåúëì  åà

çîéù  éãë  äæ  ìòåîù  ä  ,íùå  ÷ìîò  øëæ  úà  äçîà  äçî  êøã  ìò
á÷øé  íéòùø  ,úà  íéøå÷ùë  ïîä  íéëîù  âäðîä  ááøúùð  äæîå

úñðëä  úéáá  äìéâîä  ,àì  éë  åéìò  âåòìì  åà  âäðî  íåù  ìèáì  ïéàå
 òá÷åä íðçì)îø"éñ öøú ïîéñ à"æ.(  

*  
áòéä  áúë  äàëää  âäðîì  êîñå  æîø"æå  õ"ì  :áåúëì  ïéâäåðå

ò  ù÷ðìå  õòä  ìò  ïîä  íùåéì  ,åîù  äçîéù  éãë  .êîñ  íéøîåàå,
'ïá  íà  äéäå  'ïîä  úåáéú  éôåñ  ,  òùøä  úåëä  äéøúá  áéúëå)íéøáã

äë  ,á  .(öæ  ïåàâä  éøåî  éáà  ìò  éúçâùäå"åìâøá  ò÷åøå  äëî  äéäù  ì
åìãðñá  çôåèå  ,  ïîä  øåëæì  òéâäùë)áòéä  øåãéñ"íéâãä  øòù  õ,

æ äôò äìéâî ,ãé.(  
*  

ãéçä"æ  à"äðîì  çáùì  íòè  ïúåð  ìæ  áúëå  äæ  â"ì  :äåîúì  ùé
ïîäì  íéëîå  ìãâ  íåñøôå  ùòø  íéùåò  ìàøùé  úåöåôú  ìëáã

àöåéëå  ,÷åçù  éðéî  àöåéëå  íìå÷ì  õøàä  ò÷áúå  ,ãçàì  éúéàøå
ëç"  í]øäî"äìæ  äëìî  àôéìë  ø"ä  [ãé  áúë  é÷ðå  óë  øôñá  ,áúëù

  íòèäù]àåä  äæì  ,ïåéë  [æø  åàøù"äæä  øîä  úåìâä  êøåà  ì  ,éùééçå
êìî  íå÷é  àîù  øåæâì  äöøéå  íìåòä  úåîåàî  ]ìò  úåòø  úåøéæâ

íéãåäéä  [ïîä  úøéæâë  ,äâìôäá  äçîùå  íåñøôä  äæá  åâéäðä  ïëì
íé÷åùáå  úåáåçøá  ,  åòîùé  ïòîì]íéåâä  [íéøáãå  ìåãâ  ùòø  ìå÷

íéðåùî  ,íäéìà  òéâä  äîå  äëë  ìò  åàø  äî  åìàùéå  ,ïéðò  íåòéãåéå
  øñåî  åç÷éå  ïîä)ãéçäì  äëøá  ÷éæçî"à  ,  ñøèðå÷ïîéñ  ïåøçà

æôøú .(  
*  

æå  åäéìà  ùøãî  åøñôá  øñåî  èáù  ìòá  áúë  àìô  øáã"ì:
éúìá÷å  ,  íéøîåàùëã'ïîä  øåøà  'åúùà  íùå  åîù  ïéøéëæîùë  åà

ïéëîå  åéðáå  ,éãë  úåàëää  åùéâøéù  àåä  êåøá  ùåã÷ä  äùåòù
ìåãâ  øòö  åìá÷éù  .äùò  íäéîéá  åìéàë  íìåòì  íéàáä  ìëù  ïòé

ñðä  ,  åúöò  íéé÷úð  íàù  éôìíìåòì  íéàá  åéä  àì  ,íéàáä  ìë  ïëì
åøòöì  íéëéøö  íìåòì  ,åùéâøéù  àåä  êåøá  ùåã÷ä  äùåò  ïëì

íîù øéëæäá íéëîù úåàëää.  

לה המובחר'ליתן   מן
למאור מכניסו-כתית ראשונה טפה שהוציא ואחר

וטוחנן למנחות,לרחיים וכשר למנורה פסול השני יש.והשמן

מן המובחר החלק הנותנים הטועים אל מוסר זו בפרשה

בני תענוגות ויתר ולשתות לאכול החומר לצורך הממונם

ונמס,האדם נבזה המלאכה נ,וכל לצורך יתן אלהיםאותה ר

קין שעשה כדרך אדם שהביא.נשמת הבל בדרך ילך אלא

לה ומחלביהן'מנחה צאנו למאור,מבכורות ראשון יתן כך

שנאמר כמו נצחי אורה אשר אדם נשמת אלהים נר לצורך

תמיד נר לכהנים,להעלות מאכל שהיה למנחות יתן ,והשני

למבינים בזה רמז   .ודי
יקר   כלי

שמים לשם בגוף   .השתמשות
וגו משפט חשן תעשנו'ועשית אפוד ולכאורה.כמעשה

ושש,קשה שני ותולעת וארגמן תכלת זהב בפסוק מפורש הא

אותו תעשה תעשנו,משזר אפוד כמעשה נאמר מה .ולענין

הבוב,ל"וי לעבודת דרך לנו מרמז האדם"דהתורה אשר ה

עפ החומריים בדברים לו"יתנהג במותר עצמו ולקדש התורה י

ינה אולא ח"וג כהפקר ולאכול"ע לעשות החומריים באברים ו

אלקיו עם שלם שלבו בנפשו שקר וידמה חפץ שלבו דאי,מה

החומריים באברים התנהגותו אחר נמשך הלב כי זאת ,אפשר

ה עם שלם לבו שיהיה אפשר החומר"ב'דאי איברי באם ה

ח בהפקר מתנים.ו"מתנהגים אחוריו לבוש הוא דהאפוד ונודע

חומריים,ולמטה איברים נגד,שהמה ותכשיט לבוש הוא וחשן

במושכלות לחשוב שבאדם רוחני אבר שהוא ש"וז.הלב

תעשנו אפוד כמעשה הלב נגד שהוא שהחשן היינו,הכתוב

הלב יהיה כן כמו החומריים באברים והתנהגותו הרגלו כמו

לש.נטוי הגוף בעניני דברים כל אדם יעשה בכל"לכן לקיים ש

הבויתדרכיך עם שלם לבו ויהיה   .ש"דעהו
יחזקאל   דברי

הזה בזמן ותומים   אורים
משפט חושן והבטחתו,י"ופירש,ועשית דבריו שמברר

שהי"השפ'ופי.אמת דבר כל אם'ח לעשות אם בידו מסופק

מאל האותיות כל היו ובו המשפט חושן אצל הולך בי"לא ,ת"ף

תי ובאותה תיבה ונעשו בולטין האותיות היוהיו אם'בה נכתב

עי לא אם שאין.ש"לעשות ועכשיו נצחית התורה ידוע והנה

אמת והבטחתה ותומים האורים לעשות,לנו איך יודע וכשאינו

יעשה איך לו יורה והתורה התורה אל עצה"כמו,יפנה לי ש

הבעש,ותושיה בכתבי ז"וכדאיתא שלמד"ט התורה מכח ל

ואח ל"היום דבר לו מזדמן יום באותו אםכ יודע ואינו עשות

לאו אם יעשה,לעשות איך שלמד הענין אותו מכח להבין יוכל

בהשי דבוק תמיד שיהא   .ת"ובלבד
ישראל   דברי

בתורה"הקב שיתיגעו מתאוה   ה
למנחות כתית ולא למאור שנגזרה.כתית פי על אף כי

האדם על יט(גזירה ג לחם)בראשית תאכל אפך מכל,בזיעת

ו תפילה מועיל הקבמקום לו שיזמין בלי"בקשה חוקו טרף ה

ויגיעה בזוה.טורח מבואר סב(ק"וכן דף דמצלי.)בשלח מאן כל

קב לגבי מזוניה"צלותיה על ידוי,ה על יומא כל דיתברך גרים

דמזון אילנא בדבה"עיי,ההוא אף.ק"ש התורה עסק אצל ואולם

השי אל אדם יתפלל ולהשכיל"אם להבין בינה בלבו שיתן עם,ת

ועמל ליגיעה צריך עדיין זה וחמיד,כל צבי הוא בריך קודשא כי

באורייתא בלעותא דילעון האדם,ורגיל זוכה זה ידי על ורק

תורה של תורה,לכתרה דברי שאין מנין לקיש ריש כדאמר

עליה עצמו שממית במי אלא התורה,מתקיימין זאת שנאמר

באוהל ימות כי כתי.אדם הכוונה למאו"וזהו מאור,ר"ת שעל

רבה ויגיעה לכתיתה צריכים למנחות,התורה כתית לא כי,אבל

היגיעה מן להנצל ובקשה תחינה מועיל הפרנסה   .אצל
משה   ברך

מהקב רק בא   ה"פרנסה
למנחות כתית ולא למאור חכמז"עפ.כתית מאמר ל"י

תאמין ומצאת יגעת מגילה אל,במסכת מצאת ולא יגעת

בתוה.תאמין מי,ק"וזו הקדושהכי התורה על עצמו שמייגע

ללמוד,באמת לשמוע ולהשכיל להבין השמים מן שפע יקבל

וכו ולקיים ולעשות לשמור עולם',וללמד בעניני כן לא אבל

תאמין,הזה מצאתי ולא יגעתי לייגע.אפילו האדם יכול כי

שביכולתו מה כל לעשות כחו בכל ולרדוף פרנסה אחר עצמו

הקב"אעפי אם אינו"כ כחוה לריק תם כלום,רוצה עשה .ולא

רש בדברי לומר אפשר ז"וזהו כתית"י התורה"למאור"ל שעל

ומצאת יגעת כי היגיעה מהני כתית"אבל,הקדושה ולא

היגיעה"למנחות מהני לא הפרנסה הוא,שעל הכל כי

יתעלה שמו יתברך   .בהשגחתו
מנחם   באר

המלעיגים מפני יבוש   אל
אהרן מצח על דבריוי.והיה על הכתוב ירמז תכן

והעזות הגאות מדת הרחיקו שגינו לברכה זכרונם הקדמונים

האחרון קצה לברכה,עד זכרונם רבותינו אמר פ(ולזה ד"אבות

רוח)ד"מ שפל הוי מאד מפני,מאד יתבייש לבל וזולתי

כמ ערוך"המלעיגים בשלחן המג,ש לא"וכתב פנים כל דעל א

ר בשם שם עיין עמהם הביתקוטט בכתוב.י"בינו מרומז וזהו

מצח על שצריך,והיה והעזה מצח לקצת לומר רוצה

ממלעיגים יבוש לבל שיהיה,להשתמש יזהר אוהב"אהרן"רק

יורה אהרן ושם ותיבת עמהם יתקוטט ובל שלום ורודף שלום

לברכה זכרונם שאמרו כמו זה פש(על מי"ם הוי)ב"א

שלום ורודף שלום אוהב אהרן של   .מתלמידיו
מגדים   נועם

לאביונים"הקב מתנות לנו שולח   ה
חז פ(ל"אמרו השנה ה"ראש שומר"שהקב)ג"א ה

תורה של מקיים,משמרתה הוא דרבנן ומצות גזירות ואפילו

סכ( נשא משלוח).ט"תנחומא מצות מקיימים שישראל וכמו

לאביו ומתנות הבוכ,ניםמנות גם יקיים בוודאי מצות"כן ע

ממנו,אלו יותר אביונים יש מתנות,וכי ישלח מי לנו,אל ,רק

ואינו חובתו ידי יוצאין אין ולפושעים לרשעים שולחין דאם

המצוה הנביא"וכמ,מקיים ירמיה טז(ש קמא אנשי:)בבא על

עליהם יקבלו שלא מהוגנים שאינם אדם בבני הכשילם ענתות

שהם.שכר ישראל לבני שולח באם רק מתקיימת והמצוה

ומצות"עכ תורה שומרי ברוחניות,פ המצב בשפל שהם ,ואף

הנותנת היא אביונים,אולם הם הרי יותר שפלים שהם דכך

החיוב,יותר יותר הקב,וגדול מתנות"ויקיים מצות בנו ה

  .לאביונים

זי"רביה יואל דברי בעל   ב"תשכ–ע"ק
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íéøåôä âçì  

ע  היה  רגיל  לספר  בכל "ק  בעל  אמרי  יוסף  זי"הגה
כי  היה  פעם  אברך ,  ליל  שני  של  פסח  אחרי  הסדר

שאחרי  שערך  את  הסדר  בליל  השני  ואמר  שיר ,  אחד
אבל  לא ,  השירים  והאריך  בסיפורי  יציאת  מצרים

התיישב ,  כ  לא  צרה  ללכת  לישן"וע,  חטפו  שינה  עדיין
ודת דפסח  הוא  זמן  של  סע'  בדעתו  שהיות  שביום  ב

  .כ יקרא כעת המגילה"וע, אסתר
ראה  שבאה  אליו ,  ויהי  כאשר  סיים  את  המגילה

ושאל ,  נפש  שהתיצבה  לפניו  וביקשה  תיקון  לעצמה
אותה  האברך  איזו  שייכות  יש  לך  אלי  ומה  רצונך 

והתחילה  הנפש  לספר  כי  ישנן  נשמות  שאף ,  ממני  כעת
בכל  זאת  אין ,  אחרי  שנדונו  וקבלו  את  שלהם

,   לגן  עדן  עד  שתהיה  להם  זכות  מיוחדביכולתם  ליכנס
ברם  בכל  שנה  בשעת  קריאת  המגילה  פותחין  שערי  גן 

  .ואז יוכל כל אחד ליכנס, עדן
והנה  כבר  חדשים  רבים  לפני  הזמן  הקריאה 
עומדות  אלפים  ורבבות  נשמות  על  יד  השער  ומחכות 

ואולם  מכיון  שקריאת  המגילה  אינה  אלא ,  לפתיחתם
  שהספיק  ליכנס  קנה כ  מי"ע,  שעה  שתיים  או  שלש

מקומו  ומי  שנשאר  בחוץ  הרי  הוא  נאלץ  לחכות  עד 
  .שעת הקריאת של שנה הבאה

  שהיא  התייצבה –  המשיכה  הנפש  לספר  –והנה  
ובכלל  הדוחק  הרב ,  כמה  וכמה  שנים  על  שער  גן  עדן

וגם  בשנה  האחרונה  סגרו  את ,  לא  הצליחה  להיכנס
כ "וע,  השער  באותה  שעה  שהגיעה  תורה  ליכנס

בה  בדעתה  שלא  תזוז  ממקומה  עד  שיקראו התייש
  .המגילה בשנה הבאה

שמעה  לפתע ,  והיה  בעמדה  שם  ומחכה  לכניסתה
ומיד  התחילה ,  בליל  פסח  שקוראים  את  המגילה

לדפוק  על  שער  גן  עדן  שיניחוה  להכנס  שהרי  קוראים 
ולשמוע  קול  דפיקתה  יצא  אליה  שומר ,  את  המגילה

את הן  אמת  שקוראים  כעת  הז,  הפתח  ואמר  לה
אבל  הנפש ,  אבל  הלא  אין  זה  זמן  קריאתה,  המגילה

מאי  נפקא  מינה  אם  זמן  קריאתה  הוא ,  השיבה  לו
הרי  מכיון  שקוראים  את  המגילה ,  עכשיו  או  לא

  .מחויב אתה להכניסני
ד  של "וכאשר  התווכחו  בזה  יצא  אליהם  חד  מבי

האמת  היא  כדברי  השומר  שקריאת ,  מעלה  ואמר  לה
  וזולת  הזה  אינה המגילה  צריכה  שתהיה  בזמנה

ואם ,  אלא  אם  כן  תרד  אל  האברך  הקורא,  מועלת
כ "ע,  הוא  יפסוק  שתוכל  להכנס  אז  יורשה  לך  להכנס

כי  זה ,  וזקני  חסידים  היו  רגילים  לומר,  הסיפור
ע  בעצמו  שהיה  דייקן "האברך  היה  האמרי  יוסף  זי

דרכו  לספר  שום  סיפור '  ולא  הי,  גודל  בסיפורי  עובדות
ובסיפור  זה ,    בעל  העובדאמבלי  שיזכיר  את  השם

סתם  ולא  פירוש  מי  היה  האברך  הזה  כנראה  שכוונתו 
  ) ספינקא–הגדה של פסח . (על עצמו
ה "ק  בעל  מנחת  אלעזר  ממונקאטש  זללה"הגה

היה  רגיל  לספר  בפורים  אצל  שולחנו  הטהור  המעשה 
ובכל  משך  הסיפר  זלגו  עיניו  הקדושות  דמעות (הלז  

  ):מענינים אלוואין מעצור לרוחו הטהור בדברו 
מנחם  מענדל  מרימנוב '  ק  ר"נודע  דרכו  של  הרה

ע  שמסר  נפשו  לעשות  פעלים  ביתר  שאת  ועוז "זי
ויהי  היום  נתיישב  ונצטער  אותו ,  לקרב  גאולתינו
אורך  הגלות  שנמשך  והולך  ושכינתא צדיק  מאד  על  

וגמר  אומר  לקרוא  עצרה ,  בגלותא  ואין  קול  ואין  עונה
ר  שכולם  יחדיו  יטכסו ואסיפה  לצדיקים  וגדולי  הדו

עצה  ותושיה  כדת  מה  לעשות  לקרב  ביאת  בן  דוד 
  .'וכן עשה וקבע מועד להתאסף יחד אצלו כנז, במהרה

וליום  המיועד  נתוועדו  הצדיקים  הקודשים  הן 
מהמדינה  שם  וגם  מחוץ  להמדינה  כולם  באו 
לחצרותיו  וישבו  יחד  לחשוב  מחשבות  בענין  הנשגב 

ום  השלישי  שהיו בי.  ל  ושהו  בזה  כשני  ימים"הנ
אך ,  קרובים  כבר  לבוא  אל  עמק  השוה  לגמר  הענין

ופתאום  נעשה ,  הבעל  דבר  ראה  כי  כלתה  אליו  הרעה

מסירה  גדולה  לבית  המלכות  על  כל  ענין  האסיפה 
כי  באו  ונתקבצו  הנה  אנשים  מחוץ ,  הנזכר  לאמר

להמדינה  לתור  את  הארץ  ולקשור  קשר  בוגדים 
  .לחתור חתירה נגד הממשלה וכיוצא

ושלחו  מתם  מהשרים  הגבוהים  והממשלה 
לחקור  ולדרוש  מי  בראש  הקרואים  שהעיז  רוחו 

ויבוקש  הדבר ,  לאסוף  אסיפה  כזו  ולעמוד  בראשה
י  המסירה  הנוראה "וע,  ל"ק  הנ"וימצא  הלא  הוא  הרה
והצדיקים  הקדושים  ברחו ,  הופרעה  כל  האסיפה

אך  אותו  הקדוש  בעצמו .  לנפשותם  כל  אחד  על  מקומו
ותו  בבור  בית  האסורים  וידרשו  אותו תפשו  ושמו  א

כ  כשיצא  לחפשי "ואח(בדרישות  וחקירות  כדרכם  
ק  ואמר  הן  לא  ידעתי "התנצל  הרה,  כנזכר  לקמן

באמת  איך  לענות  אותם  ולהסביר  לערלים  ענין  גלות 
  ).השכינה וכיוצא

ביני  לביני  הרעישו  התלמידים  עולם  ומלואה 
ק "פ  לבוא  וליכנס  להרה"בהשתדלות  שינוחו  עכ

פ  בבית "לדבר  אתו  למען  ידעו  מה  להביא  לו  עכו
ת  ומאכלים "משמרתו  הדברים  הנחוצים  כמו  טו

אך  המה  הפקודים  והשומרים  עמדו  באחת ,  כיוצא
  .שלא להניח שום מגע ומשא עם אותו הצדיק

שינוי  לטובה  בזה '  אכן  בעבור  ימים  אחדים  הי
והתירו  לבוא  אצלו  ולשאלו  אם  באולי  צריך  לאיזה 

ואותו  היום  תקופת ,  בתוך  מאסרו'  דבר  נחוץ  כנז
תמוז  היה  באמצע  ימי  הקיץ  ונכנסו  אליו  ושאלו  לו 
לאמר  מה  תבקש  הדברים  הנחוצים  ביותר  לעת 

אין  לי  צורך  כעת  בשום ,  ק  ויאמר"ויען  הרה.  כזאת
אך  אחת  אבקש  תביאו  נא  לי  הנה  עד  מהרה ,  דבר

  .מגילה כשרה
והנה  התלמידים  המה  ראו  כן  תמהו  על  תשובה 

אך  גם  כי  לא  ידעו  ולא  הבינו  הצורך  למגילה ,  זוזרה  כ
מ  רצו  לעשות "מ,  כעת  בימי  הקיץ  ובתוך  המאסר

אכן  ביניהם  היה  גם ,  רצון  צדיק  בזה  ולהביאו  לו
חלילה  וחלילה ,  ע  והוא  אמר"ק  מראפשיץ  זי"הרה

וקיבלו ,  לעשות  כן  ובשום  אופן  לא  יתנו  לו  כעת  מגילה
וכעבור  עוד  איזה  ימים .  שאר  התלמידים  את  דבריו

אחרי  החקירה  וההשתדלות  יצא  לחירות  לגמרי 
ק  מראפשיץ  טעמו "ואז  גילה  הרה,  בשעה  טובה
ק  מגילה "כי  אם  היו  נותנים  אז  להרה,  ופירוש  דבריו

  .כ"כשרה היה מחריב חצי העולם ע
הנה  אבי  הקדוש ,  ע  ואמר"וסיים  המנחת  אלעזר  זי

ק  מצאנז "שמע  ממרן  הרה)  ע"בעל  דרכי  תשובה  זי(
ע  שסיים  על  מעשה  זו  דנודע  דחביבה  מצוה  בשעתה "זי
ו  כמה  וכמה "כ  דברים  ק"וא,  )ועוד:  פסחים  סח(

י  קריאת  המגילה "עולמות  בלי  שיעור  וערך  בונים  ע
  ) מונקאטש-זמירות חיים ושלום . (זמנהבעתה וב

ם "החידושי  הרי(ל  "ר  ז"ק  זקיני  מו"שמעתי  מפ
  .מספר המעשה הלז' שהי) ל"זצ

פעם  אחד  נסע  יהודי  אחד  לחטא  ולקח  עמו  סך 
, בדרך  שמע  קול  בכיות  מאנשים  ונשים'  וכשהי.  מעות
והיה ,  אז  כל  אדון  בחצרו  כמו  נגיד  שבידו  להמית'  שהי

  לו  שכר  דירה  ומס  ונתנם  לבית רבים  מישראל  חייבים
ל  בשמעו "האיש  הנ,  הסוהר  בעינוים  קשים  כמות

לקח  כל ,  הבכיות  נכמרו  רחמיו  וחקר  כמה  הם  חייבים

הסך  אשר  הקצה  לעבירה  ופדה  כל  השבוים  ולא  עשה 
ויצא  הפסק ,  והיה  מזה  רעש  גדול  בשמים,  העבירה

חששו  פן  ירצה  להחיות .  שכל  מה  שיגזור  זה  יקום
גזרו  עליו  לשתות ,  רים  שאי  אפשר  עתהדבמתים  ושאר  

' ופעם  אחת  הי,  רוב  הזמנים  שיכור'  ולכך  הי,  ש"י
ל "ל  מתלמידיו  להנ"ט  ז"שלח  ריבש,  העולם  בצער  גדול

כשבאו  אליו  שהו  זמן  רב ,  שהוא  יבקש  רחמים  ויפעול
עד  שטרחו  והשיגו ,  שלא  יכלו  לדבר  אתו  מתוך  שכרותו

אמר .  ופעל  רחמים  ונעשה  רצונו,  אותו  טרם  ששתה
כן  בפורים  יש  כל  כך  עת  רצון  שכל  איש ,  ל"ר  ז"זקיני  מו

שכל  הפושט  יד  נותנים (ישראל  יכול  לפעול  אין  שיעור  
, ל"ל  בכוס  כהנ"אך  פן  ידרוש  שלא  כהוגן  כיבדו  חז)  לו

, ל"ו  על  ידי  תקנת  חז"א  שנפסיד  ח"וסיים  אין  הו
מהסתם  עולה  יותר  נחת  רוח  מי  שמבטל  חפצו  לציית 

ר  יכוון  לבקש  עבור  עצמו  טובות  אף ל  מאש"פקודת  חז
  )לפורים, שפתי צדיק. (שיפעול

ק  רבי  שמואל  אבא  מזיכלין "מסופר  על  הרה
ל  חייב  אינש  לבסומי  כפשוטו "ל  שקיים  מאחז"זצ

' וכן  הי,  ושתה  יין  הרב  מאוד  לתמהון  כל  רואיו,  ממש
ובפרט  להאנשים  אשר ,  מצוה  לכל  אחד  ואחד  לשתות

נותן  אז '  יקא  הילהם  די,  ל"המה  חולי  הריאה  ר
וזאת  היתה  להם  רפואה ,  ש"לשתות  הרב  היין  וגם  יי
  .היפך מטבעו של עולם

ל  מוולאצלאוועק "יוחנן  ז'  פעם  עמד  החסיד  ר
ק "אצל  השלחן  הטהור  של  הרה,  ס  קול  יבשר"מח

חולה '  ל  הי"והוא  הנ,  ל  ביום  הפורים"מזיכלין  זצ
ק  צלוחית "אז  לקח  הרה,  ל"מסוכן  בחולי  ריאה  ר

ושפך  לתוכה  יין  שרף  חזק  מאד ]  יי  גלאזט[גדולה  
ל  ואמר  לו "י  הנ"ונתן  לר,  כמעט  צלוחית  מליאה

ל  השתומם  ועמד  במבוכה  גדולה  כי "י  הנ"והר,  שתה
ל  כמוהו  ידע  בבירור  כי  בנפשו  הוא  אף "חולה  מסוכן  ר
ואז ,  ש  צלוחית  גדולה  מליאה  כזו"ומכ,  איזה  טיפה

, הק  בחזקה  ואמר  אנכי  מצוה  לך  שת"צוה  עליו  הרה
וכן  עשה ,  ל  ביכולת  לסרב  עוד"י  הנ"ר'  ואז  לא  הי

והנה  כל  החסידים ,  ושתאו  כולו  כמעט  בנשימה  אחת
חרדו  מאד  מזה  כי  ידעו  את ,  אשר  היו  שם  וראו  זאת

האחד '  ק  הוא    הי"אמנם  הרה,  י  לחולה  מסוכן"ר
י  ועשה  כפי "שבע  רצון  מזה  ששמע  אליו  ר'  אשר  הי
בריאתו  עד והנה  מאז  והלאה  החל  להיטב  ,  פקודתו

י "ר'  וחי,  שכמעט  נעשה  בריא  אולם  כאחד  האדם
  )להב אש. (שנה' כ עוד יותר מכ"ל מאז אח"הנ

ל "ק  רבי  אלימלך  מטאהש  זצ"מסופר  על  הרה
נוהג  בעת  משתה  היין  ליתן  לכל  אחד  מהמסובין '  שהי

פעם  היה  שם  זקן  אחד  שלא  שתה .  כוס  יין  לשתות
, נו  שותהשאלו  רבינו  למה  אי,  מהכוס  אשר  נתנו  רבינו

, השיב  הלה  כי  הרופא  הזהירו  לבל  לשתות  שום  יין
, מה  לך  עכשיו  עם  הרופא!  עה!  עה'  ענה  לו  רבינו  הק

ל  צוו  לנו  לבסומי "והלא  חז,  הלא  הוא  ישן  כעת
' ק  ר"והוסיף  רבינו  כי  מעשה  אירע  אצל  הרה,  בפורים

' ק  ר"שפעם  בא  אליו  תלמידו  הרה,  ע"אלימלך  זי
ואמר ,    אלימלך  בכוס  ייןר"וכיבדו  הר,  ל  מלעלוב'דוד
אמר ,  ל  כי  הרופא  הזהירו  שלא  לשתות  יין'ר  דוד"הר

, אני  אמר  שהרופא  ישן  עכשיו,  ר  אלימלך"לו  הר
  .ותוכל לשתות

, ל'צ  רבי  לייזער"ובשעת  מעשה  עמד  שם  בנו  הרה
כי ,  הנה  בזה  נוכל  לרמז,  אבי,  ק"ואמר  לאביו  הרה

בשולחן  ערוך  אומר  המחבר  חייב  אדם  לבסומי 
', א  ויש  אומרים  שישן  וכו"ואמר  הרמ',    עד  וכובפוריא

א  על  דברי  המחבר  שאומר "כי  היה  קשה  לו  להרמ
כי  מה  יעשה  אדם  שהרופא ',  חייב  אדם  לבסומי  וכו
ויש  אומרים 'על  זה  קאמר  ,  הזהירו  לבל  לשתות

ויכולין  לקיים ,  כלומר  כי  הרופא  הוא  ישן  כעת',  שישן
י  צחות ורבינו  נהנה  מאוד  מדבר,  המצוה  בלי  עיכוב

  ).פורים המשולש. (האלו
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 א"ר שליט"ק מרן אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרסם ע

øáãéåדבר  אל  בני  ישראל ,  אל  משה  לאמר'    ה
 )ז"פירבא  (  ליהואי  דבנא  בתאיתא  ,  ויקחו  לי  תרומה

ה "בשעה  שאמרו  ישראל  נעשה  ונשמע  מיד  אמר  הקב

 .ב"וצ, ויקחו לי תרומה
øàåáéåדרוש (א  בכסא  דוד  "  על  פי  מה  שכתב  החיד

כי  המלאכים  שקטרגו  בשעת  מתן  תורה  ואמרו  תנה )  ד

הם  באו   ,:)שבת  פח(אר  בגמרא  הודך  על  השמים  כמבו
, ה"כי  הם  יותר  קרובים  להקב,  בטענת  דינא  דבר  מיצרא

אם  יגיע )  ה"ג  בהג"ה  סכ"מ  סימן  קע"חו(ל  "אבל  אנן  קי

איזה  פסידא  כל  דהו  למוכר  אם  יעמוד  הממכר  ביד 
  .ש"עי, אין טענת המצרן טענה, המצרן

øùôàå לסתור  טענת  המלאכים  ולומר  דאיכא  

ק  הישר  והטוב "  מה  שכתב  בספהעל  פי,  פסידא  למוכר
אין :)  תענית  ה(בביאור  הגמרא  )  לשבת  בראשית(

כי  כמו  שאין ,  מסיחין  בסעודה  שמא  יקדים  קנה  לושט

נכון  להפסיק  בתורה  ותפלה  משום  שעוסק  במצות 
ובפרט  מי ,  כן  בענין  אכילה  גם  כן  עושה  מצוה,  ת"השי

ולכן  מהאי  טעמא  גופא  אין ,  שיודע  לכוין  כוונת  האכילה

והנה  עיקר  עסק  התורה ,  פסיק  גם  בתוך  הסעודהלה
וזה ,  ותפילה  נעשה  על  ידי  הקנה  והאכילה  על  ידי  הושט

שיאמר  שאין  שום  מצוה ,  שאמר  שמא  יקדים  קנה  לושט

, אבל  באמת  אינו  כן,  ת  בעניני  האכילה"ועבודת  השי
בין  צרכי  גופו  בין  לצרכי ,  שבכל  דבר  שהאדם  עושה

. ד"עכ,  צוה  יחשבאם  עושה  לשם  שמים  הוא  למ,  נשמתו

  ).ס עמוד רנה"תולדות בסוה' וכן כתב בחתם סופר פ(
äúòîåל  כי  המלאכים  שאין  בהם  אכילה "  י

וכאשר  היו  אצל ,  אינם  יודעים  כוונת  האכילה,  ושתיה

אברהם  אבינו  היה  הוא  מכוין  הכוונות  עליהם  כמו 
זמן מתן תורתינו (ה בייטב פנים "ז זללה"שהאריך  בזה א

ה  נותן  את "ובכן  באם  היה  הקב.  כותש  בארי"עי)  אות  ה

, היה  נחסר  עבודה  זו  כלפי  מעלה,  התורה  להמלאכים
ואיכא ,  שהוא  שוה  במעלתה  כמו  עסק  התורה  ותפילה

ועל , ושוב  לא  שייך  לומר  טענת בר מצרא,  פסידא  למוכר

  .כן שפיר זכו בני ישראל לקבל התורה ולא המלאכים
äæáåהכל :)  פסחים  סח(ל  "  יש  לפרש  מאמרם  ז

ודים  בעצרת  דבעינן נמי לכם מאי טעמא יום שנתנה בו מ

ב  וכי  משום  שנתנה  בו  ביום  התורה  צריכים "וצ,  תורה
הלא  יותר  היה ,  לעסוק  בעניני  גשמיים  ולעשות  סעודה
אמנם  לפי  האמור .  נכון  שיעסקו  ביום  זה  בתורה  ותפלה

הכוונה  כי  כל  מה  שקבלנו  התורה  היה  בשביל  שיש  לנו 
  ושתיה  לשם  שמים  מה  שלא עבודה  מיוחדת  באכילה
ולזה  בעינן  נמי  לכם  לעבוד  את ,  שייך  אצל  המלאכים

  .הבורא יתברך באכילה ושתיה ביום זה
ìòå דרך  זה  יש  לפרש  מה  דאיתא  במדרש  רבה  

עלית  למרום  שבית )  תהלים  סח  יט(ד  "הה)  א"ח  ס"פכ(

באותו  שעה  בקשו  מלאכי ',  שבי  לקחת  מתנות  באדם  וגו
ה  קלסתר  פניו  של  משה "בצר  הק,  השרת  לפגוע  במשה

לא ,  דומה  לאברהם  ואמר  להם  אי  אתם  מתביישים  הימנו

אמר ',  זהו  שירדתם  אצלו  ואכלתם  בתוך  ביתו  וכו
, ה  למשה  לא  ניתנה  לך  תורה  אלא  בזכות  אברהם"הקב

וצריך  ביאור  וכי  בשביל  שאכלו  בביתו  של  אברהם 

אמנם  לפי  האמור .  בשביל  זה  לא  יוכלו  לקבל  התורה
, ר  אמרו  המלאכים  מה  לילוד  אשה  בינינוהכוונה  דכאש

ה  קלסתר  פניו  של  משה  דומה  לאברהם  ואמר "צר  הקב

ואז  הוא ,  להם  לא  זה  שירדתם  אצלו  ואכלתם  בתוך  ביתו
כי  מעצמם  לא  היו  יכולים ,  עמדה  עליכם  בשעת  אכילה

ועל  כן  דוקא  בשביל ,  לכוין  בעניני  גשמיות  לשם  שמים

ו  רואין  גודל ואנ,  שאכלו  המלאכים  אצל  אברהם  אבינו
לכן  זכו ,  ענין  כוונת  האכילה  שלא  שייך  אצל  המלאכים

  .בני ישראל לקבל התורה
äðäå  פי  כי  על)  עקב'  פ(  כתב  בבאר  מים  חיים 

 הגוף  וחפצי  הרשות  בדברי  בכולם  ואפשר  הרוב

 שתיה  אכילה  כמו  ,ה"י  אותיות  בהם  מפורש  החיצוניים

 פורשמ יתברך אלהינו ומצוות ובתורה', וכו שינה הליכה
 מצוה  קדושה  עבודה  תורה  כמו  ,ה"ו  אותיות  בהם

בדברים   האדם  את  להזכיר  והענין  בזה  הוא  ,וכדומה

 אורות  קדושה  ניצוצי  נמצאים  בהם  גם  הגופניים  כי
 שאין  העולמות  בכל  קטן  דבר  אין  כי  ,ערכם  לפי  עליונים

 מפורש  זה  ובא  ,לכל  המחייהו  כנודע  אלהות  חיות  בו

' ה  באור  לזכור  נשמתן  ודבס  האדם  את  להזכיר  בגלוי
 ולהכניע  הנאותיו  להמעיט  ויראה  ,ההוא  הדבר  המחיה
 .ד"עכ, למקורו הקדוש הניצוץ ולהחזיר תאותו

äæáåא  בשעה  שאמרו  ישראל "  יתבאר  התנדב
ונתעורר  טענת  המלאכים  תנה  הודך  על ,  נעשה  ונשמע

ה  ויקחו "מיד  אמר  הקב,  השמים  מכח  דינא  דבר  מיצרא

ה  משמו "היינו  אותיות  י,  י  לשמיי  ל"ופירש,  לי  תרומה
לרמז  שבני  ישראל ,  יתברך  שנרמז  בהם  אכילה  ושתיה

, גם  בעסקם  באכילה  ושתיה  הם  מכוונים  לשם  שמים

ולפי  זה  אם  היו  המלאכים  מקבלים  התורה  היה  מגיע 
  .ולכן זכו בני ישראל לקבל התורה, מזה פסידא למוכר

  ב
ãåòוגם  לבאר  דברי  הבאר  מים ,  א"  יתבאר  התנדב

 בהם  מפורש  החיצוניים  הגוף  וחפצי  רשותה  יים  דבדבריח
. ה"ו  אותיות  בהם  מפורש  ומצוות  ובתורה  ,ה"י  אותיות

ה  כשהן  כסדרן  מוקדמים "דלפי  זה  נמצא  דאותיות  שם  הוי
ולכאורה  היה  מן ,  הדברים  גשמיים  לפני  הדברים  רוחניים
  .הראוי שיהיו דברים הרוחניים מוקדמים

øùôàå  פ(בספר  חן  טוב    לומר  על  פי  מה  שכתב '
ה "כשאמר  הקב)  ד"ז  ס"ר  פל"שמו(על  המדרש  )  תצוה

הרע  לו ,  למשה  ואתה  הקרב  אליך  את  אהרן  אחיך

ביאור . ה תורה היתה לי ונתתיה לך"אמר לו הקב, למשה
הענין  כי  משה  רבינו  יען  כי  קדוש  הוא  לאלהיו  פרוש 

אשר  לו  יאתה  כתר חשב  ,  מאשה  והיה  כמלאך  משרת

ה  שמאותו  טעם  שנתתי  תורה "הקבוהשיב  לו  ,  הכהונה
מכח  טענת  כלום  יצר  הרע  יש ,  לישראל  ולא  למלאכים
מאותו  טעם  נבחר ,  )שבת  פח(בכם  כמבואר  בגמרא  

כי  משה  היה  בבחינת  מלאך ,  ולא  משה'  אהרן  לכהן  לה
ויותר  מתרבה  כבוד  שמים  על  ידי  שעובד ,  משולל  מגשם

  .ד"עכ, ת מי שהוא בעל גשם"להשי
éôìå  כן  הקדימו  דברי  הרשותזה  יש  לומר  של ,

לרמז  על  חשיבות  עבודת  בני  ישראל  שיש  בהם  אכילה 
ושתיה  וכח  המתאוה  לדברים  גשמיים  ועם  כל  זה  הם 

מתגברים  על  יצרם  ועוסקים  בתורה  ובתפלה  ובקיום 
ה  עד  אין "ומצות  הללו  חשובים  מאד  אצל  הקב,  המצות

  .דיותר מתרבה כבוד שמים בעבודתם, שיעור וערך
äæáåהכל :)  פסחים  סח(ל  "ש  מאמרם  ז  יש  לפר

מודים  בעצרת  דבעינן נמי לכם מאי טעמא יום שנתנה בו 
דאלמלי  ניתנה  תורה  להמלאכים  היו  יכולים ,  תורה

' אבל  היה  חסר  עבודת  ה,  הבמדריגה  גבו'  לעבוד  את  ה
של  אכילה  ושתיה  שהוא  גבוה  ביותר  מעבודת  המלאכים 
 ,שהם  משוללים  מגשם  ולא  שייך  בהם  אכילה  ושתיה

להורות  שעל  ידי  עבודת ,  ולכן  בעצרת  בעינן  נמי  לכם
  .אכילה ושתיה זכינו לקבל התורה

äæáåג  אות "לשבה(ה  בעצי  חיים  "ז  זללה"  כתב  א
דברים  הבאים  לידי .)  פסחים  לה(ל  "לבאר  הא  דקי)  כ

יצאו  אלו  שאין ,  חימוץ  אדם  יוצא  בהן  ידי  חובתו  במצה

מצה באין  לידי  חימוץ  אינו  יוצא  בהן  ידי  חובתו  ב
דאם  אין  שייך  בו  משום ,    נותנת  להיפךולכאורה  הסברא

דהא  בודאי  אין ,  חמץ  יותר  מסתבר  וראוי  לקיים  בו  המצוה

אך  יש  לומר .  בו  משום  חמץ  משהו  כלל  והוא  שמור  למצה
על  כן  בזה  דייקא ,  כי  בעבור  אותו  המין  עלול  להיות  חמץ
הוא  חידוש  ונסיון ,  אם  נשמור  אותו  שלא  יהיה  חמץ

אבל  מה  שאינו  בכל ,  ה"  לקיים  מצות  הקבוקדוש  הוא
אינו  חידוש  שלא ,  שאינו  בא  לכלל  חימוץ,  תאכל  חמץ

  .ד"עכ, ולכן אינו מקיים בזה המצוה של מצה, נתחמץ
åðéúëìáå בדרך  זה  יתבאר  לנו  בתוספות  ביאור  

ה  אלמלי  היו  המלאכים "איזה  פסידא  היה  מגיע  להקב
ון כי  לא  היה  רק  פסידא  מחמת  חסר,  מקבלים  התורה

אלא ,  עבודת  האכילה  ושתיה  שלא  שייך  אצל  המלאכים
היה  פסידא  גם  להעבודה  של  לימוד  התורה  וקיום 

כי  עבודת  בשר  ודם  שהוא  בעל  גשם  חשובה ,  המצות

ביתר  שאת  מעבודת  המלאכים  שאין  בהם  שום  גשמיות 
והאדם  שהוא  בשר  ודם  קרוץ  מחומר  שיש  לו ,  כלל
ל  יצרו  ובא ועם  כל  זה  הוא  מתגבר  ע,  ר  ונסיונות"יצה

כמה  חשוב  הוא  בשמים ,  ד  ועוסק  בתורה  ותפלה"בביהמ
, פי  כמה  וכמה  מן  התורה  ועבודה  של  מלאכי  עליון

ש  אם  לא "ואיזה  פסידא  היה  מגיע  להמוכר  כביכול  ית

והיה  חבל  על  התענוג ,  היו  ישראל  מקבלים  התורה
של בני ישראל באיזה ' ת  מקבל  מעבודת ה"הגדול  שהשי
סתר  טענת  המלאכים  וזכו  בני ובזה  נ,  מדריגה  שהוא

  .ישראל לקבל התורה
ìòå דרך  זה  יש  לפרש  מה  דאיתא  במדרש  רבה  

תהלים  סח (ד  "הה,  ומשה  עלה  אל  האלהים)  א"ח  ס"פכ(

', עלית  למרום  שבית  שבי  לקחת  מתנות  באדם  וגו)  יט
צר ,  באותו  שעה  בקשו  מלאכי  השרת  לפגוע  במשה

להם ה  קלסתר  פניו  של  משה  דומה  לאברהם  ואמר  "הקב

לא  זהו  שירדתם  אצלו ,  אי  אתם  מתביישים  הימנו
ה  למשה  לא  ניתנה "אמר  הקב',  ואכלתם  בתוך  ביתו  וכו

וצריך  ביאור  וכי  בשביל ,  לך  תורה  אלא  בזכות  אברהם

שאכלו  בביתו  של  אברהם  בשביל  זה  לא  יוכלו  לקבל 
המלאכים  טענו  תנה  הודך ל  כי  "ולפי  דרכינו  י.  התורה

ה "והשיב  להם  הקב,  םעל  השמים  שהם  מושללים  מגש

ואברהם  נתן  להם ,  לא  זהו  שירדתם  ואכלתם  בתוך  ביתו
ל עוגות  הנעשית  בסולת  או  קמח ולא נתן להם הנעשית ע

, י  אורז  ודוחן  שאינו  מן  המין  אשר  עלול  להיות  חמץיד

, כי  חשיבות  המצה  הוא  רק  בזמן  שיש  בו  דבר  המחמצו
וכמו  כן  חשיבות  המקבל  תורה  הוא  רק  בזמן  אשר 

דעל  ידי  זה  יותר  מתרבה  כבוד ,    הוא  בעל  גשםהמקבל

אבל  עבודת  המלאכים  אינו  חשובה  כמו  עבודת ,  שמים
ואלמלא  קבלו  התורה ,  בשר  ודם  כי  אין  בהם  יצר  הרע

ולזה  זכו ,  ה  כביכול"היה  מגיע  על  ידי  זה  פסידא  להקב

  .בני ישראל לקבל התורה ולא המלאכים
äæáåא  בשעה  שאמרו  ישראל "  יתבאר  התנדב

שאז  באו  המלאכים  בטענה  תנה  הודך  על ,  ונשמענעשה  

ה  ויקחו "מיד  אמר  הקב,  השמים  מכח  דינא  דבר  מיצרא
ה  משמו "רמז  על  אותיות  י.  י  לי  לשמי"ופירש,  לי  תרומה

והם  מוקדמים ,  יתברך  שנרמז  בהם  אכילה  ושתיה

לרמז  על  חשיבות  עבודת  בני ,  ה"באותיות  שם  הוי
ה  לדברים ישראל  שיש  בהם  אכילה  ושתיה  וכח  המתאו

גשמיים  ועם  כל  זה  הם  מתגברים  על  יצרם  ועוסקים 

ומצות  הללו  חשובים ,  בתורה  ובתפלה  ובקיום  המצות
דיותר  מתרבה ,  ה  עד  אין  שיעור  וערך"מאד  אצל  הקב

ובשביל  אותו  העבודה  זכו  בני ,  כבוד  שמים  בעבודתם

כי היה לו חבל גדול לאבד התענוג , ישראל לקבל התורה
  . אחד מישראל העוסק בתורההלזה שהוא מקבל מכל
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æ åäéìà"ì) . ñçðô éøîà–õéøà÷ (  
éòëå"ùá  åðéöî  æå"áúåëù  ÷çöé  çéù  ú  :ää"åî  â"æ  éåìá  ïäëä  ìôà÷  ä"äôî  ì  ,éì  øôéñ  àåä  íâ,
ø  ïåàâäù"æ  øòîîàæ  ù"ïøàîà÷á  äøåúä  ìò  ãåò  áùé  øùàë  ì  ,åî  íéìåãâ  éðù  åéòéøî  ù÷éá"äùî  ä
æ  ïøàîà÷"åîå  ì"æ  õèéååà÷ñàá  øéàî  ä"ì  ,úåàëä  åùàøì  ãàî  ÷éæîå  àåä  ùåìç  ùéà  øùàáù  ,úàæì

úåëäî  íîöò  åòðîéäìéâîä  úàéø÷  úòá  ïîä    .çë  ìëá  åëäå  åéøáãì  åáéù÷ä  àì  íä  íðîà  ,åòéîùä  éë
íéëéøö ìåáñì óà àâäðî éàä øåáò.  

*  
äøäù  äî  ÷éúòà  íåéñìå"øì  áéùä  æðàöî  ÷  'øéòì  òñéì  éàùø  àåä  íà  åìàùù  ãéñç  ìàøùé

íù  øåãì  ïéùòè  ,éäé  íùù  åì  äàøðù  éðôî  'ì÷éðá  äñðøô  åì  ,äøä  åì  áéùäå"æðàöî  ÷  ,òñéì  êì  ùé  ïë
íùì  ,áù  íåéá  ìîééøèùä  íù  íâ  ùáìúù  éàðúá  ìáà"÷  ,äåöî  ìù  íéöôçä  ìë  êîò  ç÷éúå  ,"íòã  åìéôà

øòôàì÷ ïîä) ." íéøåôä éîé–áåáàá (  

  )המשך מעמוד הקודם( א"ר שליט"ק מרן אדמו"דברות קודש מכ

øáãåונות  מרובים  דבראחינו  בני  ישראל  עוברים  נסי,    זה  נותן  חיזוק  גדול  לכל  אחד  מישראל

ד  לעסוק"ובערב  הוא  בא  בביהמ,  יום  ביומו  בצאתם  למקומות  העבודה  על  המחיה  ועל  הכלכלה

,ה  מלימוד  זה"וחושב  לעצמו  איזה  חביבות  יש  להקב,  בתורה  ומייגע  עצמו  על  דף  גמרא  להבינו

אצלחשובה  מאד  לימודו  '  בשלמא  בן  תורה  אשר  בהיכלו  אומר  כולו  כבוד  ויושב  כל  היום  בבית  ה

ולזה  ידע  ויזכור  כי  דוקא  בני  ישראל  זכו  לקבל  התורה.  אבל  איזה  חשיבות  יש  לעבודתו,  ה"הקב

כי,  ת  בקדושה  ובטהרה"כל  היום  ואומרים  שירה  לפני  השי'  ולא  המלאכים  העובדים  את  ה

ואין  עבודתם  חביב  כל  כך,  לעבודתם  אין  חשיבות  גדול  כל  כך  בשביל  שהם  במדריגות  גבוהות

ד  וללמוד"ת  איש  פשוט  בכל  יום  שפורש  עצמו  מכל  טירדותיו  כדי  לבא  בביהמה  כעבוד"להקב

בשביל  שהוא  בעל,  ובאיזה  בחינה  שנמצא  האדם,  או  להתפלל  ולומר  תהלים'  קצת  גמרא  ותוס

  .ת בלי שיעור וערך"חשובה מאד עבודתו אצל השי, גשם
àøîàúîåם  זהשג)  בלק'  הובא  במגן  אברהם  פ(ע  "ט  הקדוש  זי"  משמיה  דמרן  הבעש

רק  בעת,  האיש  המוטרד  בעסקיו  כל  היום  בשווקים  וברחובות  וכמעט  ששוכח  שיש  בורא  עולם

וגונח  ונאנח  בלבו  בהתבוננות  האיך,  שמגיע  זמן  תפלת  מנחה  עולה  על  זכרונו  שהגיע  זמן  התפלה

הגם  שאינו  יודע,  והוא  רץ  לסימטא  אחת  מן  הצד  ומתפלל  מנחה,  שפנה  כל  היום  בהבלי  העולם

והאנחה  שלו  בוקעת,  ז  גם  זה  חשוב  ויקר  מאד  לפני  הבורא  ברוך  הוא"עכ,  א  מדברכלל  מה  הו

רמז.  י  שהוא  לשון  הפרשה"וכפירש,  ועבודה  הלזו  הוא  בחינת  ויקחו  לי  תרומה.  ק"עכדה,  רקיעים

כמה  חשובה  תרומה,  על  האדם  הפורש  עצמו  מעבודתו  ומכל  עניניו  ורץ  לסימטא  אחת  להתפלל

ואלו  הטרודים  בפרנסה  ועם  כל  זה,  לו  היהודים  זכינו  לקבל  התורהובשביל  א,  זו  לפני  המקום

וגם,  והוא  לשון  הפרשה,  זה  נקרא  תרומה,  ד  ומנתקים  עצמם  מכל  עניני  גשמיות"באים  בביהמ

  .ת"ויש לזה חשיבות וחביבות גדול אצל השי, כי עבודה הלזו הוא הרמה גדולה, לשון הרמה
éùä"úולא  יאמר  האדם,  ל  אחד  לפום  דרגא  דיליהט  כ"  יעזור  שנזכה  לעשות  מצות  ומעש

אלא  כל  אחד  ידע  לפי  בחינתו  ולפי  דרגא  דיליה  שכל  שורה,  ו  תורתו  ותפלתו  אינו  חשוב"שח

חשוב  הוא'  ד  ועושה  איזה  דבר  למצות  ה"גמרא  וכל  מזמור  תהלים  וכל  רגע  שהוא  יושב  בביהמ

ט  שבני"  מצות  ומעשובזכות  קיום,  של  המלאכים'  ע  הרבה  יותר  מעבודת  ה"מאד  לפני  הבוכ

,כ  ויקחו  לי  תרומה"וכמו  שכתב  האלשיך  הקדוש  עה,  ישראל  עושים  נזכה  לכל  השפעות  טובות

ומגיע,  ב"ב  עושה  עם  העני  העני  עושה  עם  בעה"כי  יותר  ממה  שבעה,  בטעם  שלא  נאמר  ויתנו

,והנה  בשמים  נותנים  בעין  יפה.  ש"עי,  והרי  זה  לקיחה  ולא  נתינה,  טובה  יתירה  אל  הנותנים

להשפיע,  ת  נותן  לבני  ישראל  השפעה  גדולה  בעין  יפה  לכל  אחד  די  מחסורו  אשר  יחסר  לו"והשי

ת  שנזכה"ויעזור  השי.  לבני  ישראל  שפע  ברכה  והצלחה  והרחבת  הדעת  וכל  מילי  דמיטב

  .להתרוממות קרן התורה וישראל והתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן
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T úåðî çåìùîì íéçìùðä íéìëàîä éðéã t 
,צ  דוקא  שני  מאכלים"  ואא,וזהו  משלוח  מנות,  חייב  אדם  לשלוח  שתי  מנות  לחבירו)  א

  ב.אלא יוצא גם במאכל אחד ומשקה אחד
וכל  המרבה  לשלוח  להרבה,  כיון  ששלח  שני  מנות  לאיש  אחד  יצא  חובת  המצוה)  ב
  ג. זה משובחהרי, חבירים
'ואפי,    אבל  דבר  שאינו  מאכלד,יכול  לשלוח  כל  מין  מאכל  שראוי  לאכילה  )ג

אינו  יוצא  בזה,  ס  של  כסף  וזהב  וכדומה"או  מיניטשער,  מתנות  יקרות  של  תכשיטין  וקישוטין
   ה.מצוות משלוח מנות

פ"מ  ראוי  להדר  שעכ"מ,  פ  שיוצא  ידי  חובתו  בכל  מין  מאכל  ששולח"אע)  ד
 ו.' כל אחד כפי אשר חננו ה,ח שני מאכלים חשובים ויקרות הערךלאדם אחד ישל

זבכמותו  כשיעור  שראוי  לכבד  בו  חבירו  באותו  העיר'  יהי,  המאכלים'  א  מב"יזהר  שכ)  ה

רק  כפי,  לא  סגי  כשמשלח  שנים  או  שלשה  אגוזים,  כגון  אם  משלח  אגוזים[
  ].שיעור שראוי לכבד לאדם כשרוצה ליתן לו אגוזים

ויין  שרף  סגי  בפחות,  ל"כשיעור  שראוי  לכבד  בו  אדם  וכנ'  ה  יהיוגם  המשק)  ו
,שהדרך  לכבד  בו  אדם)  ש  הנמכר  בחנותים"ך  הקטנים  של  יי"כגון  הבאטלע  (ח,מרביעית

כשיעור'  ך  הללו  וימלא  אותם  עם  יין  דבזה  צריך  שיהי"אבל  לא  יקח  באטלע
  ט.כוס מלא יין

אבל  לא  סגי  במין  אחד,  וין  בטעמםשני  מינים  שאינם  ש'  יהי,  אם  שולח  שני  מאכלים)  ז
ס  ממין"כגון  השולח  לחבירו  הרבה  קוקי,    אף  שיש  בו  הרבה  חתיכותי,וטעמם  שוה

   יא.ס השונים בטעמם נחשב כשני מינים" אבל שני מיני קוקי,אחד נחשב רק למין אחד
======================  

'לזכר  ב,  מתנות'  ל  ב"שכתב  טעם  שחייבו  חז  )ה  וצריך"ה  ד"תרצ'  סי(ח  "ב'    וע)'ה  סעיף  ד"תרצ'  סי(ע  "שו  א
ולזה  נתן  אחשורוש  את  בית  המן[,  שנפרע  לנו  מצרינו  נקם  נקמתינו'  הא,  ת"תשועות  שהושיע  לנו  השי

שלא  יפגע,  ולזה  נתן  אחשורוש  טבעתו  למרדכי[שהושיע  לנו  קודם  שנפקד  ממנו  איש  '  והב]  למרדכי
'ל  ליתן  ב"נתינות  של  אחשורוש  תיקנו  חז'  י  ב"  עישועות  אלו  שאירע'  ולזכר  ב,  ]בנו  שום  צר  ואויב

  )ח"סק(ר "והובא בא, ש שהאריך"ע, מתנות
ה  שני  מיני"ונראה  מדברי  הלבוש  דה,  ה"  בשם  השל)א"סקי(א  "מג,    בשם  תרומת  הדשן)ד"סק(ז  "ט  ב
  .ש" מסתפק בזה ע)ה אמנם" ד: זס מגילה"עמ( אולם הבית יצחק )ד"סעיף י(וכן פסק בערוך השלחן , משקין
 )ו"סט(כ הערוך השלחן "וכ,  ובלבוש משמע שאף לאדם אחד יש ענין זה להרבות במנות)שם(ע "שו ג
  שכתב  מוטב  לאדם  להרבות  במתנות  לאביונים)ז"מגילה  הי'  ב  מהל"פ(ם  "הרמב ש"מ  ידוע  מ"ומ

שאין  שם  שמחה  גדולה  ומפוארה  אלא  לשמח  לב  עניים,  מלהרבות  בסעודתו  ובשלוח  מנות  לריעיו
  .ל"ומים ואלמנות וגירים עכולית

)ב"ע'  מגילה  דף  ז(ס  "וכמבואר  בש,  "מיני  אוכלים"  מנות  של  בשר  או  של  )שם(ע  "וכלשון  השו  ד

  שמוכיח  מזה)ה"תרצ'  בסי(י  "בערך  ש'  וע,  ש"ששלחו  קמח  מחטים  קלויים  ותמרים  או  זנגביל  ופלפלין  ע
'בהל(ם  "קלויים  שבזה  כתב  הרמבדהא  שלחו  קמח  מחטים  ,  מאכל  שעולה  על  שלחן  מלכים'  צ  שיהי"שא

  . שאינו עולה על שלחן מלכים)ז"ז הי"מאכלות אסורות פ
'א  ציין  למשנה  במס"והגר(ש  "נקרא  רק  מידי  דאכילה  ע"  מנות"שכתב  ד,    בשם  תרומת  הדשן)ד"סק(ז  "ט  ה

  .)ש"ב ע"ד ע"ביצה דף י
המצוה  שיהיו  המנות  יקרותעיקר  "ל  "ח  וז"  בשם  הראנ)'ה  אות  ד"תרצ'  סי(א  בברכי  יוסף  "כ  החיד"כ  ו

ח  באורך  ומפרש  כן"ששם  מעתיק  לשון  הראנ,  ב"ז  ע"מגילה  דף  י'  והוא  מספר  שדה  יהושע  על  ירושלמי  מס(,  ד"עכ,  "הערך  ועריבות

ל  מהראוי  לשלוח"  וז)'א  אות  ו"ע'  בדף  ז(ס  מגילה  "כ  הבני  יששכר  בספרו  ריח  דודאים  עמ"וכ,  )ש"ס  ע"בדברי  הש
ג  קראוהו  מנות  דרך  חשיבות  מחוייב  לשלוח  מעידיות"כיון  דאנשי  כנה'  וכו'  כל  אחד  כפי  אשר  חננו  ה

פשוט  שבכך,  ומה  שכתבנו  דסגי  כששלוח  כן  לאחד  .ל"  עכ)בפחות  הערך'  אפי(הגם  דיוצא  ידי  חובתו  ',  דידי
  שלכל  הפחות  לאחד  ישלח)ה  ולענין"מגילה  ד'  על  מס(ה  "כ  בקיצור  של"וכ',  יוצא  המצוה  וכדלעיל  בסעיף  ב

,ד"יוכל  לשלוח  מה  שירצה  עכ,  כ  לשלוח  לכל  ריעיו"י  מנות  יפים  שהוא  דרך  כבוד  ואם  רוצה  אחשת
  .ש" ע)ט"תתרצ' סי(כ ביוסף אומץ "וכ

הובא  בכף  החיים,  ג"כבר  הובא  מנהג  זה  בשיירי  כנה,  ומה  שנוהגין  העולם  לשלוח  מיני  מתוקה
כ  דמהראוי  לשלוח  מיני  מתוקים  כי  אנשי"  כתב  ג)'  אות  ט:מגילה  ז(והבני  יששכר  בריח  דודאים  ,  )ח"סקמ(

  .ש"ג קראו מנות מלשון מן אשר טעמו כצפיחית בדבש ע"כנה
ראוי'    שיהי)ד"סק(כ  במשבצות  זהב  "כ  ג"  וכ).ס  מגילה  דף  ז"בספרו  ראש  יוסף  עמ(ג  "זהו  לשון  הפמ  ז

  חשובהמשמע  שצריך  להיות  מנה"  מנות  ")ת"מהד(א  מבוטשאטש  "כ  בא"וכ,  להתכבד  כפי  המקום  והזמן
כשמכבדין'  וכן  בשיעור  שתי,  מה  שרגילין  ליתן  לאחד  כשמחלקין  לרבים,  להתכבד'  בגדר  חתיכה  הראוי

)ד  שדן  בדבריו  לענין  מתנות  לאביונים"תרצ'  ת  בס"בש'    ע–א  "י  י"סוס(ת  זרע  יעקב  "ע  בשו"וע,  ש  עוד"ע'  לאחד  בשתי

א  שצריך"  משם  הריטב)ג"פ'  ת  סי"מהד(כ  בחסד  לאברהם  "וכ,  ש"עיי,  דמשלוח  מנות  לא  סגי  בשיעור  כזית
  דמשלוח  מנות  אינו  די  בכזית  או)ו"סעיף  ט(כ  הערוך  השלחן  "וכ,  מתנה  חשובה  לפי  ערך  המקבל'  שיהי

"ואלו  ששולחין  חתיכות  קטנות  לא  יצאו  ידי  חובתן"'  רביעית  דבעינן  מנה  יפה  דזהו  לשון  מנות  וכ
 .)ו"קכ' א סי"ת תשובה חות התעורר"שו(ופשוט דהרבה חתיכות קטנות מצטרפין לשיעור . ל"עכ

  דכל  מאכל  משערין  כפי)ל"הנ(א  מבטשוטש  "ש  הא"וכמ,  א  בשיעור  קטן"שכן  הדרך  לכבד  בנ  ח
  .ש"ל שהשיעור הוא כפי שמשתמשין לסעודה בינונית ע"י, ומה שהוא ללפתן, מה שהוא
  .דצריך שיעור שמכבדין בו בני אדם' ל בהערה ז"וכנ ט
  נוטה  לומר  דאינו)ה"י  תרצ"סוס(א  מבוטשאטש  "ובא,    נסתפק  בזה  ולא  הכריע).זבראש  יוסף  (ג  "הפמ  י

ש"וע(  בשם  ספר  דבר  בעתו  וספר  תקון  משה  )ב"  סקי–ספינקא  (כ  באורחות  חיים  "וכ,  יוצא  ידי  חובתו  בזה

ש  שכן  הוא  גם"ע,  א"  ל-'  ל'  סי(ת  שם  משמעון  "כ  בשו"  וכ)שמסופק  בבשר  ממין  אחד  זה  צלי  וזה  מבושל  אי  נחשב  כשני  מינים

ומפרש  לשון(ש  "  שברור  הדבר  שצריך  לשלוח  שני  מיני  אוכלין  ע)ד"סעיף  י(כ  הערוך  השלחן  "  וכ)י  קבלה"עפ
ולא  ישוה  טעם  אבר  האחד  לטעם,  שאברי  הבעל  חי  שונים  בטעמם,  ל"כ  הדבר  בעתו  הנ"וכ,  מנות  בשר  דהיינו  משני  מיני  בשר'  ב'  המחבר  שכ

  .)ג"צ' סי(ת שארית יהודה " ובשו)ה או"ו ד"פ' א סי"ח(ת מי יהודה "כ בשו"וכ, )ש"ע' ח גופי"השני באותו בע
ובפנים  כתבנו,  ש"  מקיל  שאף  במין  אחד  הוי  כשתי  מנות  ע)ב"ק'  א  סי"ח(ג  "ת  מהרש"אבל  בשו

)ה"תרצ'  ב  סי"בספרו  משנת  יעקב  ח(ל  "צ  מקאפיש  זצ"כ  הגה"כ  ג"וכ,  ל  שמחמירים  בזה"כדברי  הפוסקים  הנ

 .ד"אין נזהרין ושולחין ממין אחד כמה חתיכות אבל באמת לא יצא בזה עכשיש הרבה ש
מפני,  הוי  כשתי  מינים  אם  הם  משני  איברים  נפרדים'  שבשר  מבעל  חי  א,  ל  בהערה  הקודמת"כנ  יא

 .ששונה בטעמם

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


