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חייב איניש לבסומי
היה זה בימי הקיסר פרנץ יוזף מלך אוסטריה, התנודד לו 

לפתחי  סמוך  הבירה,  בוינה  הרחובות  באחד  שיכור 

בלילה,  מאוחרת  היתה  השעה  הרחוב.  שבצידי  החנויות 

שוטר שחלף במקום חשד בו בגניבה וקרא לעברו: עצור! 

אך השיכור הוסיף להתנודד, ולא שמע לדברי השוטר. חזר 

מזהיר  אני  החוק  ובפקודת  המלך  בשם  והזהירו:  השוטר 

אותך, אם אינך עוצר אני יורה בך! ושנה ושילש קריאה זו 

כחוק. כיון שלא נענה שלף את האקדח וירה בו ברגליו. 

משהתפקח השיכור וידע את אשר עשה לו השוטר, תבעו 

לדין על שפצעו. 

שאלו השופט: למה ירית בו? 

כחוק.  בו  נהגתי  התייחס  וכשלא  שיעצור  בו  התרתי   –

השיב השוטר.

מה  מבין  ואינו  היה  שיכור  והרי  ושאל:  השופט  חזר 

שאומרים אליו? 

אם   – מבין  אינני  וקרא:  השוטר  של  סבלנותו  פקעה 

השיכור  גם  מוכרח   – ופקודתו  המלך  שם  את  מזכירים 

המבוסם ביותר להתפכח מיינו...

בפורים – נבחן כל יהודי אם גם בהיותו שתוי יין אינו מסיח 

אף  על  לקונו  אדם  וכשמחובר  עולם.  של  מריבונו  דעתו 

אהבה  כמה  לקב"ה  מראה  אזי  בעורקיו  זורם  אשר  היין 

שוררת בין הבן לאב.
בברכת שבת שלום

העורך

מלבוש של כבוד...

הדלקת נרות:  17.17
(לנוהגים 40 דק':  16.57)

צאת שבת:  18.09
רבינו תם:  18.48

הדלקת נרות:  17.17
צאת שבת:  18.08

רבינו תם:  18.47

הדלקת נרות:  17.14
צאת שבת:  18.06

רבינו תם:  18.44
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הפטרה: 'ויאמר שמואל'
(שמואל א, טו)
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רבותינו אמרו (בבא מציעא נב.): "אמרי אינשי עשיק לגביך, ושוי לכרסך". כלומר אומרים העולם, מה שצריך 
לכסות גופך וגביך, קנה אפילו ביוקר. ומה שצריך למאכלך אל תקנה אלא במחיר רגיל. וגם אמרו (חולין פד:): 
וכן כתב הרמב"ם בהלכות  יכולתו". ע"ש.  ויתכסה כמו  וילבש  יכולתו.  וישתה פחות מכדי  "לעולם יאכל אדם 

דיעות (פ"ה ה"י). 
הנה הדגישו רבותינו במישור הלבוש יותר ממישור המאכלים. ובאמת שני עניינים הללו הם חיוניים, ואף תקנו 
לנו  וסיפרו  ערומים".  מלביש  ה'  אתה  "ברוך  יברך  בבוקר  לובש  שכאשר  ס:)  דף  (ברכות  מיוחדת  ברכה  לנו 

(נדרים מט:) שכאשר היה רבי יהודה לובש מעילו החביב לו היה מברך "ברוך אתה ה' שעטני מעיל".
'ענין' במישור הלבוש, ועוד לתקן עליו ברכות מיוחדות. ולכאורה  ויש לשאול, וכי מה ראו על ככה לעשות 
אדרבא כמה שיתהדר אדם פחות, היה עדיף, וכעין מה שאמר אותו חכם גדול בגמרא (תענית ז.) 'אי הוו סנו טפי 

הוו גמירי'. (אם היו אותם חכמים פחות נאים, היו מלומדים יותר).
כך דאגתו  בו  וככל שיותר תפוס  כך שלוותו מרובה.  בו  אולם, באמת בענייני עולם הזה ככל שפחות תפוס 
מרובה, וכמו שאמרו (אבות פ"ב): "מרבה נכסים מרבה דאגה". כי כן היא המידה וכך מציאות החיים. וכן אמר 

שלמה בחכמתו (קהלת ה יא) "והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון". זהו מישור אחד. 
מישור שני צד שני של המטבע. יתכן והעושר הרב של העשיר, והנכסים המרובים של אדם, יסייעוהו בהרבה 
מנתיבותיו בחיים: כי כל אשר ישאל נפשו - יוציא לפועל. וכל אשר ירצה לפנק ולהיטיב לבניו ואשתו - יוכל. 

וכל אשר ירצה לגמול  טובות לזולתו - בידו כהרף עין.
והנה הלבושים הנאים והמצוחצחים, ממלאות ללובשן 'הרגשה טובה'. וכן דרך כל אדם בעולם, אחד עני ואחד 
עשיר שכאשר מתלבש ב'בגדים חדשים' מתחולל 'שינוי' בנפשו! והוא אשר אמרו רבותינו הקדושים (שבת 
קיג.): רבי יוחנן היה קורא למלבושיו ' מכבדיי' (מכבדין הם אותי). ואשר על כן צוו חכמינו (שם) 'שלא יהיה 
מלבושיך של שבת כמלבושיך של חול' שנאמר (ישעיה נח) "אם תשיב משבת רגלך... וקראת לשבת עונג... 
'להתעלות'  יום מכובד צריך אתה  כי בהופיע  ופנימיות הדבר כך הוא:  "וכבדתו"... היינו להתכבד במלבושים. 
ייעשה לך "שינוי" אשר יש לו השלכה,  ידי המלבושים! כי אז כאשר תתהדר ותתפאר,  וזאת על  מהשפלות. 
והיא: "התעלות הנפש" כדי שתקפוץ למדרגה גבוהה יותר. ויתכן כי אפילו היה אדם נבוך ונפשו עגומה, הנה 
דברים  שלשה  נז:)  (ברכות  שאמרו  מה  וכעין  שהיא.  כל  'תזוזה'  בו  תתחולל  אז  או  הדור"  "לבוש  באמצעות 
"מרחיבין" דעתו של אדם ואחד מהן "כלים (בגדים) נאים" (וראה במהרש"א ובספר בן יהוידע). [ובזה טמון 

קצת סוד ה'תחפושות' בפורים].
וכל בן מלך 'הדור' הוא, וכמו כן כל בר ישראל ראוי להיות נאה והדור. וזה משני פנים: פן אחד, שיתייקר כבודו 
בעני העולם. ובפרט הללו שהן ממגזר הדתי המייצג את דת האל ראויים להקפיד על סדר מופתי ולצאת נאים 
ובכך  הם".  מסודרים  כמה  הם  נקיים  כמה  הדתיים  הללו  "ראו  עליהם:  אומרות  הבריות  מה  ואז  ומסודרים. 
מתקדש שם שמים. ויש בזה כבוד ותפארת: 'תפארת' לאדם עצמו ולכל המגזר אשר הוא נמנה ומשתייך אליו. 
'אלו הנאים עם ה' אלה צבא של אלהי מרום'. אלא, שיש בזה ה'הידור'  ו'כבוד' הוא כבוד שמים, שאומרים: 
הסתייגות. כלומר לא להגזים ביותר. אלא כסגנון שכתב הרמב"ם (בהלכות דעות פ"ה ה"ט): "מלבוש תלמיד 
חכם מלבוש נאה נקי. ולא ילבש לא מלבוש מלכים, שהכל מסתכלין בהן (ובלשון העם: להוציא את העינים 

של...) ולא מלבוש עניים שהוא מבזה את לובשיו. אלא בגדים בינונים נאים". זהו פן האחד.
להתעלות  לגוף)  רק  (ולא  ל"נפש"  גורם  אתה  ובמנעלים,  בבגדים  ונאה  מסודר  אתה  כאשר  כי  השני,  ופן 

ולהשתוקק לטוב, וללכת בדרכים נכונות (בבחינת 'הרמו מתוך העדה').
"ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת". ומה הוא לכבוד   הבה נתבונן הנה נאמר בפרשה (כח ב) 
ולתפארת. ומה צריך לאומרו (ועיין מה שפירש רבינו חיים בן עטר זיע"א). אולם נתכוין ה' יתברך: כי בגדים 
הללו יגרמו לאהרן ובניו 'כבוד', ואזי ה"נפש" (שעליה שוכן ה'כבוד') תתעלה. ויעבדו את ה' בנפש רעננה חדשה 
ושאננה. שמלבד מה שצבא ה' צריכין להיות מכובדים בבגדי פאר שזהו 'תפארת', צריכין זאת גם כדי ש'נפשם' 

תהיה 'מכובדת' ברוחניותה. והבן.

שבת שלום ומבורך!

שבת זכור



וחסידות,  יראת-שמים  תורה,  ספוג  יהודי  היה  הוא  זה.  מיוחד  בתואר  חסיד'  אייזיקל  'ר'  זכה  בכדי  לא 

רעננה,  רוח  עמהם  הביאו  ביקוריו  רבו.  חצר  את  לפקוד  נהג  שנה  כל  מצ'ורטקוב.  לרבי  ביותר  ומהמקורבים 

שיושבי החצר הקבועים ומי שנזדמנו אליה ייחלו לה והתענגו עליה. נוסף על היותו בקיא גדול בדברי ימי החסידות 

ומנהיגיה, ושתמיד הייתה שגורה על פיו אמרה נאה, היה ידוע גם בכוח החידוד שלו. הוא היה חריף מחשבה וחד-לשון והיה מסוגל להוציא חיוך אפילו 

מהאדם האומלל ביותר. 

אייזיקל מגדיל לעשות  ר'  היה  הייחודית להעלות בת-שחוק על שפתי הרבי עצמו. במיוחד  יכולתו  זכתה להערכה בקרב החסידים  אולם מעל הכול 

בפורים. או-אז נהג להתחפש בתחפושות משונות, לשיר ולפזז לפני הרבי עד כי חייך במלוא פה. ר' אייזיקל ורעייתו היו חשוכי-ילדים. למרות היותו קרוב 

מאוד לרבי, מעולם לא דחק את השעה ולא תבע מרבו הבטחה או ברכה לילדים. בפתקאותיו נהג דרך קבע להזכיר, בין שאר הדברים שעליהם ביקש - 

"לישועה בזרע של קיימא".

שנה אחת, בפורים, החליט ר' אייזיקל לחרוג ממנהגו. באותה שנה התחפש ר' אייזיקל לעובר-אורח זקן שעל גבו שק. נכנס ר' אייזיקל לבית-המדרש 

בשעה שכבר היה מלא מפה אל פה. בראש השולחן ישב הרבי וסביבו החסידים. משחקו של ר' אייזיקל היה מושלם כל-כך, עד שגרם לרבי לצחוק ממש. 

באותו רגע חש ר' אייזיקל כי זו שעת-כושר.

פתח את שקו והושיטו קדימה, כמבקש מהרבי נדבה. נטל הרבי פרוסת חלה וביקש להטילה לשק באמרו, "לחם לאכול ובגד ללבוש". ר' אייזיקל המחופש 

מיהר למשוך אליו את השק כאומר, "לא זאת ביקשתי". הביט בו הרבי בפנים קורנות ועמד להטיל מטבע לתוך השק, רמז לעשירות. אך גם הפעם לא 

נפתח השק. "מה תיתן לי, רבי, ואני הולך ערירי בלא בנים!", אמר הזקן המחופש, בקולו של ר' אייזיקל האמיתי. בבת-אחת נמחה החיוך מעל פני הרבי. 

"הגם אתה בדוחקים?!", תמה ומיד הוסיף, "וכי אינך יודע את פירוש הברכה 'שעשה לי כל צורכי', כלומר שהקב"ה מספק ליהודי את צרכיו, ואם נדמה לו 

כי דבר-מה חסר לו, אות הוא כי אין זה מצרכיו האמיתיים?!". 

רבה?".  עגמת-נפש  לו  שיגרמו  בנים  לו  יהיו  מאשר  בנים  לו  יהיו  שלא  לאדם  מוטב  כי  אייזיקל,  סבור,  "האינך  אמר:  ושוב  לרגע  הרבי  נשתתק 

"אף-על-פי-כן", התעקש ר' אייזיקל, "יברכני הרבי בבן, ובנוגע לעתיד - הנסתרות לה' אלוקינו". "לו יהי כדבריך", השיב לו הרבי, ומיד נתחדשה שמחת 

הפורים במלוא עוזה.

לשנה הבאה ילדה אשתו של ר' אייזיקל בן. זמן לא-רב לאחר מכן נפטרה האישה, ור' אייזיקל עבר להתגורר בעירברודי. כשגדל בנו, שלחו לעיר לבוב, 

ללמוד תורה בישיבתו של ר' אהרון ליטבק.

באותם ימים פעלה בלבוב אגודת משכילים צעירים, שכינתה עצמה 'מקרא-קודש'. מטרתה המרכזית הייתה להעביר צעירים מוכשרים מהיכלי הישיבות 

לבתי-ספר להשכלה גבוהה. יום אחד נודע לר' אייזיקל כי גם בנו נתפס ברשת המשכילים ובהשפעתם נטש את הישיבה. לא הועילו לאב החסיד כל 

תחינותיו ודמעותיו. "איני חפץ לגדול 'בטלן' ככל חבריי", הגיב הבן בהתנשאות ובבוז, "עליי לדאוג ל'תכלית'". 

לא רק את הישיבה נטש הבן אלא גם את דרך התורה והמצוות. הוא חבר לאגודת המשכילים, ואף השפיע על כמה צעירים נוספים ללכת בעקבותיו. ר' 

אייזיקל שקע בדכדוך עמוק. אשתו נפטרה זה-כבר וכעת בנו-יחידו סר מדרך הישר.

הוא חש כי הגיעו מים עד נפש, ועל-כן נסע לחצר הרבי. פורים בפתח ורוחו של ר' אייזיקל קודרת כלילה נטול ירח. לא נמצא מי שיוכל להעלות חיוך של 

תקווה ועידוד על שפתיו של המשמח הוותיק. בעיצומה של סעודת הפורים פנה לפתע ר' אייזיקל אל הרבי: "לפני חמש-עשרה שנים העניק לי הרבי, 

על-פי בקשתי, 'משלוח-מנות'. מבקש אני כעת כי ייטלנו בחזרה... אין לי עוד חפץ בו".

נזדעזע הרבי עד עומק נשמתו. "כיצד תדבר אייזיקל?! 'ייתמו חטאים' נאמר, לא 'חוטאים'. ועוד זאת, במקום הזה נותנים ולא לוקחים". פרץ ר' אייזיקל 

בבכי תמרורים: "לא מדובר בחוטא בלבד, אלא בחוטא המחטיא את הרבים. מוטב היה לולא בא לעולם... אשם אני על כי לא שעיתי להזהרת הרבי, והנה 

אני במצב שטוב מותי מחיי...".

הביט הרבי בחסידו האומלל שנהפך לשבר-כלי, ולאחר הרהור ממושך הושיט לו כוס מלאה יין. "תנו שכר לאובד ויין למרי-נפש", ציטט הרבי את לשון 

החכם מכל אדם. ביד מהססת נטל ר' אייזיקל את כוס היין וגמעה עד תום.

מאז נשאר ר' אייזיקל בצ'ורטקוב. הוא והיין נעשו ידידים צמודים גם בימים הבאים. את יתרת חייו חי על הגבול הדק שבין שתייה לשכרות. שוב חזר לפניו 

החיוך, ושוב הקרין שמחת-חיים ושנינות. באי חצר הרבי תמכו בו באהבה ודאגו לכל צרכיו (ובכלל זה גם שלא יחסר לו המזג...). בתמורה היה ר' אייזיקל 

משקה אותם ממעיינו הבלתי-נדלה סיפורים נאים ואמרות-שפר לרוב.

נותנים ולא לוקחים
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(שיחת השבוע)

להפצת העלון באיזור מגוריך ניתן לשלוח בקשה למייל או לטלפון: 058-4456041
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מ˙וך ‰ספר 'לע˘ו˙ ‡˙ ‰˘ב˙'

זיווג הגון לאורית בת חנה

הרע  המן  ואויב  צר  איש  אסתר  "ותאמר  ו):  (ז.  אסתר  במגילת  נאמר 

מלמד  אלעזר  רבי  אמר  טז.):  (מגילה  בתלמוד  חכמינו  ואמרו  הזה", 

שהיתה מחווה כלפי אחשורוש, ובא מלאך וסטר ידה כלפי המן.

לבוא אל המלך שלא  נפשה  והרי אסתר מוסרת  יש להבין,  ולכאורה 

לפני  באה  וכשכבר  ימים,  שלשה  צמים  ישראל  בית  וכל  והיא  כדת, 

המלך ומגיע הרגע המכריע, ואחשורוש שואל אותה: "מי הוא זה ואי 

אחשורוש  על  בידה  היא  מחווה  כן"  לעשות  ליבו  מלאו  אשר  זהו 

היא  הרי  היתכן?  הזה...  הרע  והאויב  הצר  האיש  הוא  שהוא  כלומר: 

מאבדת את עצמה ואת כל ישראל בידים?

אמר על כך הגאון הצדיק רבי אליהו לאפיאן זצ"ל בשם הסבא מקלם 

זצ"ל, שמכאן רואים עד כמה צריכים ללכת עם האמת, ומכיון שלא זזה 

מן האמת, לא יצא שום מכשול מתחת ידה, ובא מלאך גבריאל וסטר 

ידה כלפי המן (לב אליהו).

וכבר ידוע ומפורסם דברי רבי מנדל מקוסוב על הפסוק "לא יחל דברו 

ואינו  ולשונו  פיו  ששומר  אדם  כך:  שדרש  יעשה"  מפיו  היוצא  ככל 

 – יעשה"  מפיו  היוצא  "ככל  אומר:  הכתוב  עליו  חולין  דבריו  עושה 

ברכותיו מתקיימות, וכל דיבור שלו נחשב כגזירה שיש למלאה, כפי 

שאמרו חכמינו: "ותגזר אומר ויקם לך" – צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא 

מקיים.

וכבר אמר שלמה המלך ע"ה החכם מכל אדם: "שפת אמת נכון לעד 

ועד ארגיעה לשון שקר" (משלי יב, יט). נמצאנו למדים שאדם ששומר 

יש להם חשיבות  דבריו  וצדק  דברי אמת  ורק  אך  ומדבר  ולשונו  פיו 

על  אהוב  והוא  עליו,  וסומכים  אותו  ומוקירים  מעריכים  ואנשים 

המקום והבריות, שמכיון שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, נמצא 

נשמעת  ותפילתו  יתברך  להשם  קרוב  הוא  הרי  אמת  שהמדבר 

במרומים, וטוב לו בעולם הזה ובעולם הבא, ומוצא חן ושכל טוב בעיני 

אלוקים ואדם.

והריני לברך מקרב לב את ידיד נפשי היקר והנעלה הגאון הגדול 

ישראל  עיני  מאיר  ונקי,  קב  משנתו  עצום,  ובקי  חריף  המפורסם 

בספריו ובשיעוריו

כמוהר"ר אלעזר זאב רז שליט"א

ראש מוסדות פלא יועץ ומח"ס שו"ת "מציון אורה" וכן "פרי עץ הדר" ועוד, 

פה,  ובעל  ולהאדירה בכתב  להגדיל תורה  ועוד  עוד  יה"ר שיזכה 

ויה"ר שיאריך ימים על ממלכתו בבריאות איתנה ונהורא מעליא 

וירווה נחת דקדושה מיוצאי חלציו היקרים. אמן.
 שבת שלום ומבורך!

'כי מלאכיו'
טעם אמירת הפסוקים

לאחר אמירת 'בצאתכם לשלום' אומרים פסוק 'כי מלאכיו' ופסוק 'ה' ישמור צאתך 

ובואך', וכמה טעמים בדבר:

אחרים  עליך  יצוה  לשלום'],  'בצאתכם  [באומרו  המלאכים  שפטר  אף  לומר   .1

לשמרך עבור המצוות של כבוד שבת. ולפי שה' ובית דינו שמרו ליעקב אבינו ע"ה, 

ישמור  'ה'  פסוק  גם  לומר  תקנו  יעקב,  לנחלת  זוכה  כראוי  שבת  שמירת  ובזכות 

צאתך' וגו' .

איגר מלובלין  רבי אברהם  ימי השבוע:  כל  נשמר  יהיה  שבת  להורות שהשומר   .2

(שבט מיהודה, פרשת משפטים) ביאר, שאמירת פסוק 'כי מלאכיו יצוה לך' בשבת 

הוא לומר, שבכח שבת קודש שאז מלאכי השרת באים עמו מבית הכנסת לביתו 

נתונה  שהרשות  המעשה  ימי  בששת  ישמרוהו  המלאכים  אותם  אותו,  ומברכים 

לעסוק בצרכי העולם הזה, שיהיה כל עסקיו ולכתו ברחובות קריה בקדושה וטהרה, 

להיות ראוי לקבל קדושת שבת שאחר ששת ימי המעשה. ע"כ.

3. נגד המלאכים שלא יקנאו בנו: בספר נהר שלום (הובא בתהלות אליעזר עמ' כח) 

נגד  ובואך',  ישמור צאתך  'ה'  טעם אמירת פסוק  זי"ע:  כתב בשם הרה"ק מלובלין 

המלאכים שלא יציצו בהסתכלות עצום בדרך קנאה ח"ו. ע"כ.

ההנהגה

יאמר פסוקים אלו בנחת ובכוונה, כנגד נפשו רוחו ונשמתו (סידור השל"ה).

'רבון העולמים'

'שלום  פיוט  לאחר  המסודר  העולמים'  'רבון  נוסח  לומר  שלא  הספרדים  מנהג 

עליכם'. ומנהג האשכנזים לאומרו, ויש בזה כמה מנהגים. ונהרא נהרא ופשטיה.

הגמרא  המן".  למחיית  עמלק  מחיית  "לסמוך  כדי  לפורים,  סמוך  לעולם  נקראת  זכור  פרשת 

אותם  מכנה  שהיא  בכך  לפורים,  "זכור"  שבין  הקשר  את  יותר  עוד  מעמיקה  מגילה  במסכת 

(לגבי  הגמרא  אומרת  לזכירה",  עשייה  ִתקדום  "דלא  ממש;  עניין  אותו  של  ו"עשייה"  "זכירה" 

פורים שחל בערב שבת, שאז מקדימים את פרשת זכור לשבת קודמת).

והמפרשים הביאו שני פירושים על הפסוק "ולא ירא אלקים", האם הכוונה לעמלק שלא היה ירא 

אלקים (והרי כל אומות העולם מחוייבים ביראת אלקים שכן הם חייבים לשמור שבע מצוות בני 

נח) או שמא הכוונה לעם ישראל שהתרפו ידיהם מן התורה ולא היו יראי אלקים. 

מעלה מיוחדת יש לפרשת "זכור", שכן קריאת מצות מחיית עמלק מביאה ליראת שמים טהורה, 

ואנו מצווים לזכור ולמחות את זכר עמלק, ששמו להם למטרה להשכיח את התורה הקדושה 

שזה  הרי  המצוות,  מקיום  מהתלהבות  התקררות  מרגיש  אדם  כאשר  היום  ועד  ישראל,  מעם 

בהשפעתו של עמלק שהתחיל את המלחמה בעם ישראל דרך התקררות. 

עניינו של עמלק הוא, "אשר קרך" – מלשון קרירות. לצנן את ההתלהבות בלימוד התורה ובקיום 

אנשים  ד"מצוות  באופן  ֵיעשו  שהדברים  אפוא,  היא  "עמלק"  בחינת  של  שאיפתה  המצוות. 

מלומדה", בלי חשק וחיּות. ועוד מבואר, כי "עמלק" הוא שורש כל ה'קליפות' ומקור ההתנגדות 

לקדושה, כנאמר, "ראשית גויים – עמלק".

לכן המלחמה בעמלק היא ההכנה הראויה לפורים. בכך שאנו זוכרים ומוחים את עמלק, אנחנו 

כתוצאה  מ"אונס",  לא   – נעשים  שלנו,  המצוות  וקיום  התורה  שלימוד  העובדה  את  מבטאים 

מהתגלות אלוקית, גם לא באופן ד"מצוות אנשים מלומדה", אלא – מתוך בחירה ורצון אמיתיים 

ופנימיים שלנו.

הגאון רבי אהרן זכאי שליט"א
ראש מוסדות "אור יום טוב"

ומחבר סדרת הספרים 'הבית היהודי' ועוד

‡כסני‰ ˘ל ˙ור‰

רבותינו אמרו (בבא מציעא נב.): "אמרי אינשי עשיק לגביך, ושוי לכרסך". כלומר אומרים העולם, מה שצריך 
לכסות גופך וגביך, קנה אפילו ביוקר. ומה שצריך למאכלך אל תקנה אלא במחיר רגיל. וגם אמרו (חולין פד:): 
וכן כתב הרמב"ם בהלכות  יכולתו". ע"ש.  ויתכסה כמו  וילבש  יכולתו.  וישתה פחות מכדי  "לעולם יאכל אדם 

דיעות (פ"ה ה"י). 
הנה הדגישו רבותינו במישור הלבוש יותר ממישור המאכלים. ובאמת שני עניינים הללו הם חיוניים, ואף תקנו 
לנו  וסיפרו  ערומים".  מלביש  ה'  אתה  "ברוך  יברך  בבוקר  לובש  שכאשר  ס:)  דף  (ברכות  מיוחדת  ברכה  לנו 

(נדרים מט:) שכאשר היה רבי יהודה לובש מעילו החביב לו היה מברך "ברוך אתה ה' שעטני מעיל".
'ענין' במישור הלבוש, ועוד לתקן עליו ברכות מיוחדות. ולכאורה  ויש לשאול, וכי מה ראו על ככה לעשות 
אדרבא כמה שיתהדר אדם פחות, היה עדיף, וכעין מה שאמר אותו חכם גדול בגמרא (תענית ז.) 'אי הוו סנו טפי 

הוו גמירי'. (אם היו אותם חכמים פחות נאים, היו מלומדים יותר).
כך דאגתו  בו  וככל שיותר תפוס  כך שלוותו מרובה.  בו  אולם, באמת בענייני עולם הזה ככל שפחות תפוס 
מרובה, וכמו שאמרו (אבות פ"ב): "מרבה נכסים מרבה דאגה". כי כן היא המידה וכך מציאות החיים. וכן אמר 

שלמה בחכמתו (קהלת ה יא) "והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון". זהו מישור אחד. 
מישור שני צד שני של המטבע. יתכן והעושר הרב של העשיר, והנכסים המרובים של אדם, יסייעוהו בהרבה 
מנתיבותיו בחיים: כי כל אשר ישאל נפשו - יוציא לפועל. וכל אשר ירצה לפנק ולהיטיב לבניו ואשתו - יוכל. 

וכל אשר ירצה לגמול  טובות לזולתו - בידו כהרף עין.
והנה הלבושים הנאים והמצוחצחים, ממלאות ללובשן 'הרגשה טובה'. וכן דרך כל אדם בעולם, אחד עני ואחד 
עשיר שכאשר מתלבש ב'בגדים חדשים' מתחולל 'שינוי' בנפשו! והוא אשר אמרו רבותינו הקדושים (שבת 
קיג.): רבי יוחנן היה קורא למלבושיו ' מכבדיי' (מכבדין הם אותי). ואשר על כן צוו חכמינו (שם) 'שלא יהיה 
מלבושיך של שבת כמלבושיך של חול' שנאמר (ישעיה נח) "אם תשיב משבת רגלך... וקראת לשבת עונג... 
'להתעלות'  יום מכובד צריך אתה  כי בהופיע  ופנימיות הדבר כך הוא:  "וכבדתו"... היינו להתכבד במלבושים. 
ייעשה לך "שינוי" אשר יש לו השלכה,  ידי המלבושים! כי אז כאשר תתהדר ותתפאר,  וזאת על  מהשפלות. 
והיא: "התעלות הנפש" כדי שתקפוץ למדרגה גבוהה יותר. ויתכן כי אפילו היה אדם נבוך ונפשו עגומה, הנה 
דברים  שלשה  נז:)  (ברכות  שאמרו  מה  וכעין  שהיא.  כל  'תזוזה'  בו  תתחולל  אז  או  הדור"  "לבוש  באמצעות 
"מרחיבין" דעתו של אדם ואחד מהן "כלים (בגדים) נאים" (וראה במהרש"א ובספר בן יהוידע). [ובזה טמון 

קצת סוד ה'תחפושות' בפורים].
וכל בן מלך 'הדור' הוא, וכמו כן כל בר ישראל ראוי להיות נאה והדור. וזה משני פנים: פן אחד, שיתייקר כבודו 
בעני העולם. ובפרט הללו שהן ממגזר הדתי המייצג את דת האל ראויים להקפיד על סדר מופתי ולצאת נאים 
ובכך  הם".  מסודרים  כמה  הם  נקיים  כמה  הדתיים  הללו  "ראו  עליהם:  אומרות  הבריות  מה  ואז  ומסודרים. 
מתקדש שם שמים. ויש בזה כבוד ותפארת: 'תפארת' לאדם עצמו ולכל המגזר אשר הוא נמנה ומשתייך אליו. 
'אלו הנאים עם ה' אלה צבא של אלהי מרום'. אלא, שיש בזה ה'הידור'  ו'כבוד' הוא כבוד שמים, שאומרים: 
הסתייגות. כלומר לא להגזים ביותר. אלא כסגנון שכתב הרמב"ם (בהלכות דעות פ"ה ה"ט): "מלבוש תלמיד 
חכם מלבוש נאה נקי. ולא ילבש לא מלבוש מלכים, שהכל מסתכלין בהן (ובלשון העם: להוציא את העינים 

של...) ולא מלבוש עניים שהוא מבזה את לובשיו. אלא בגדים בינונים נאים". זהו פן האחד.
להתעלות  לגוף)  רק  (ולא  ל"נפש"  גורם  אתה  ובמנעלים,  בבגדים  ונאה  מסודר  אתה  כאשר  כי  השני,  ופן 

ולהשתוקק לטוב, וללכת בדרכים נכונות (בבחינת 'הרמו מתוך העדה').
"ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת". ומה הוא לכבוד   הבה נתבונן הנה נאמר בפרשה (כח ב) 
ולתפארת. ומה צריך לאומרו (ועיין מה שפירש רבינו חיים בן עטר זיע"א). אולם נתכוין ה' יתברך: כי בגדים 
הללו יגרמו לאהרן ובניו 'כבוד', ואזי ה"נפש" (שעליה שוכן ה'כבוד') תתעלה. ויעבדו את ה' בנפש רעננה חדשה 
ושאננה. שמלבד מה שצבא ה' צריכין להיות מכובדים בבגדי פאר שזהו 'תפארת', צריכין זאת גם כדי ש'נפשם' 

תהיה 'מכובדת' ברוחניותה. והבן.

שבת שלום ומבורך!

פר˘˙ זכור
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הנהגות לימי הפורים
מתוך ספרו של מו"ר עט"ר שליט"א

חדש "אדר" הנהדר
יגיעו ימי הפורים יעסוק ב"הלכות פורים" בשלחן ערוך ומשנה  א. טרם 
לשיעורי  לילך  וכן  הזמן.  מרבני  הקיצורים  ספרי  או  החיים,  וכף  ברורה 

תורה, וכדומה כדי לידע את אשר יעשה.
שנקהלו  ואסתר,  מרדכי  בימי  לכל"  קהילה  "יום  היה  באדר  י"ג  יום  ב. 

לעמוד נפשם ונהפך מיגון לשמחה והיכו באויביהם.
ג. "תענית אסתר" הוא ביום הזה, ויש לנצלו לתורה, הגם שנמצא בצום. 

זכר למחצית השקל
ד. מנהג ליתן "מחצית השקל". ויאמר לשם יחוד. ואם יוכל יקרא פרשת 

שקלים (בפרשת כי תשא) ומשניות שקלים.
ה. וזמן נתינתו אימתי שירצה לפני פורים. אכן יש מנהג ליתן ביום תענית 

אסתר קודם תפילת מנחה.
צאת הצום

ו. בסיום הצום ב"צאת הכוכבים" (שהוא כרבע שעה אחר השקיעה), מותר 
לאכול 'פרי' או 'עוגה'. וכן מותר לשתות שתיה קרה או חמה. ורק לאכול 
לבני  המגילה  קריאת  טרם  אסור  גרם)   54) כביצה  משקל  לחם'  'פת 

הפרזים.
קדושת הימים

ז. בשני ימי הפורים יש "תוספת קדושה" ואינם כימי חול.
ההכנה והטהרה

ח. בערב פורים יש הטובלים במקוה. ומי שאין טובל, אזי כשטובל בבוקר 
יכוין עבור ליל הפורים. או יטול "ארבעים נטילות" עם הכוונות.

ט. יש להחליף בגדי החול ללבוש 'בגדים של שבת', וכדומה. 
סדר תפילה

י. תפילת "ערבית" יתפלל בכונה ובשמחה, ויאמר "על הניסים". ויאמרנו 
בלא  ויתפלל  המזון.  בברכת  וכן  חוזר.  אינו  לאומרו  ששכח  ומי  בכוונה. 

שום שמץ של ליצנות. 
יא. "על הניסים" נאמרת רק ביום אחד. כגון בני י"ד ביום י"ד בלבד. ובני 

ט"ו ביום ט"ו בלבד.
יב. יזהר לומר "עלינו לשבח" בכונה להודאה לה' יתברך.

מגילת אסתר והשלכותיה
לבלתי  וישתדלו  גדול,  אור  ב"גלוי"  מאיר  המגילה"  "קריאת  בעת  יג. 

הרעיש כלל כל עת הקריאה, ולחנך הקטנים לשמור על שקט מוחלט!.
יד. דע, כי ע"י הכנעת 'המן' ומחייתו ומחיית עמלק, נכנע ה'יצר הרע'. ולכן 

יכוין (בהכנעת המן) להכניע יצר הרע.
טו. ויקבל על עצמו, שמכאן ואילך יתחזק בלימוד תורה כמ"ש ליהודים 

היתה "אורה" - זו תורה. שקיימו וקבלו עליהם עול מצות ותורה.
מחמת  כי  ריבנו'.  את  'הרב  ברכת  על  "אמן"  לענות  להזהר  יש  טז. 

שממהרים לומר "ארור המן" וכו', מדלגים על עניית ה'אמן'.
מעלת פורים והלימוד

יז. אור לי"ד מתחיל גילוי אור. וכל שכן ב"חצות הלילה". ואשר על כן טוב 
ויש אומרים אז תהילים "אלי אלי למה  לנצלו לתורה ולבקשת רחמים. 

עזבתני" (מזמור כב).
יח. כתבו הקדמונים שישכים האדם ב"יום פורים" יותר משאר הימים.

יט. ליהודים היתה "אורה" ושמחה. ודרשו חז"ל: "אורה - זו תורה", ואשר 
על כן להשתדל בלימוד התורה. ועצה טובה ונכונה: שבבוקר מיד אחר 

התפלה ילמד שיעור מה, ואח"כ ילך לביתו.
הלכות פסח

כ. יש להתחיל קצת לימוד "הלכות פסח" ביום פורים. ודע כי מיום פורים 
מתחיל הקב"ה להוציאנו מהיכלות הטומאה מעט בכל יום עד פסח.

כא. הגם שיום פורים הוא יום שמח במיוחד. מ"מ אל יכשל באיסור, או 
בזלזול באיזה מצוה, וכן שלא יזיק לזולתו ח"ו.

מסגולות הפורים
כב. אמרו חז"ל: "כל המועדים יהיו בטלים, ופורים לא יבוטל לעולם". ודע 

כי אור גדול מאוד מתגלה בשני ימי הפורים.
כג. ימי פורים הם "עת רצון". והבקשות מתקבלים.

כד. ביום הפורים יש סגולת "מחילת עוונות".
תחפושות וזהירויות

בכל  וכך  וטעם,  שורש  לזה  ויש  בפורים.  'להתחפש'  העולם  מנהג  כה. 
מנהגי ישראל הקדושים שאינם על חינם!.

וזה איסור  כו. אכן יש להזהר שלא יתחפש איש לאשה או אשה לאיש. 
מוחלט. ובפרט ביום קדוש כזה יום פורים אין לעשות כל חטא.

כז. לפיכך לא ילבש איש אפילו בגד אחד כגון פאה נכרית של אשה. ואשה 
לא תלבש כובע של איש.

כח. ואפילו לילדים יש ליזהר שלא להלבישם בגדי ילד לילדה, או בגדי 
ילדה לילד. והדבר נעשה כהיתר מחוסר ידיעה.

משלוחי מנות 
כט. ישלחו מנות זה לזה ובפרט למי שהיו מסוכסכים. והכל לחזק האהבה 

מיום זה ואילך. ויש הזדמנות טובה היום הזה.
בחזרה  בפרק  בו  להחזיר  ישתדל  מנות",  "משלוח  כשמקבל  אדם  כל  ל. 

לנותן.
לא. גם האשה לא תשכח מלשלוח מנות. 

לב. בכל מצוות פורים שוים האיש והאשה, וחלילה לזלזל ולהקל! ולכן 
כדאי שתקדמנה לשמוע 'מקרא מגילה' בבוקר בבוקר ולא להניחה ולא 

להזניחה עקב ההכנות או כל סיבות.
מצות חינוך

ימי  ובכללם "מצוות  והקטנות חייבין לחנכם בכל המצוות,  לג. הקטנים 
לחנכם  האב)  (בפרט  להורים  מצוה  ויש  הכלל.  מן  יוצא  בלי  הפורים" 

וככתוב: "חנוך לנער על פי דרכו".
מתנות עניים 

והזמן  שמח.  ולב  טובה  ובעין  הרבה,  ויפזר  יתן  לאביונים"  "מתנות  לד. 
מסוגל לצדקה.

לה. טוב שיהיה עימו כסף לחלק. ויכוין בליבו למצות "מתנות לאביונים". 
וא"צ  הן הרבה.  הן מעט  לרוב לכל פושט  ויחלק  'מטבעות'  ויוכל להכין 

לומר לו בפניו ש"זה למתנות עניים". 
סעודת פורים

לו. ישב עם בני ביתו והמוזמנים, ויעשה הסעודה בלב שמח ובדברי תורה 
משמחים.

בצהרים  העולם  ומנהג  ראוי.  היה  וכך  בבוקר.  הסעודה  העושים  יש  לז. 
אחרי תפילת מנחה מוקדמת ("מנחה גדולה").

לח. אם חפצים לקיים "סעודת פורים" בבוקר, אזי טוב שהאשה תכין גם 
מבערב ויחסכו זמן וימנעו עיכובים.

לט. לפני הסעודה יכוין לשם מצוה כתקנת מרדכי ואסתר, ויאכל. 
מ. גם ישתה "יין", אבל יזהר וישמר שלא יגרום לו הוללות או הפסד מצוה.
וחדשים,  ישנים  רשעים  ושאר  עמלק  ושם  המן  שם  לכתוב  נוהגים  מא. 

ומוחים שמם ביין. 
מב. יאמר דברי תורה, ויקרא 'משניות מגילה'.

מג. "תיקון גדול" יש ע"י אכילה ושתיה בפורים. 
סגולת השתיה

בנימוס  תורה,  של  כדת  הכל  שיהיה  אכן  "תיקון".  יש  היין  בשתיית  מד. 
ודרך ארץ. ויוכל עי"ז לזכות ל"התלהבות" להשם יתברך.

מה. תוך כדי השתייה רגילים לדבר 'דברי שטות' וכדומה (שאין בו דיבור 
איסור חלילה), והכל בכלל "מצות פורים". וטוב לב שמח תמיד.

מו. נשים אינן צריכות ולא רשאיות לשתות יין בפורים. רק ישתו "מעט".
מז. בברכת המזון יאמר "על הניסים" בכל סעודה מערב עד ערב.

מח. מי שהתחיל בסעודה ביום והאריך עד הלילה, אעפ"כ יאמר בברכת 
המזון "על הניסים" לפי שהולכין אחר תחילת הסעודה.

ת מט. בן פרזים (כאנשי בני ברק וכדומה) שעשה כל  ו צ מ ה
ביום י"ד, ואח"כ בא לירושלים ביום ט"ו, אינו חייב 

שוב בשום מצוה ממצות פורים.
מחיל אל חיל 

פורים,  ויצא  והשמחה  המצוות  גמר  כאשר  נ. 
ישמר מהוללות יתירה ויחזור ללימודי הקודש 

בלב שמח.


