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בדר� כלל קוראי פרשת תצוה בשבוע שחל 
ובפרשת תצוה ,  משה רבינויו השנה לפטירת

נוס� לכ� . לא נמצא שמו של משה רבינו
מקיימי מצות זכירת מעשה עמלק בשבת 

הא יש קשר בי� עניני , זאת או בקרובה לה
  ?אלו

מסביר השפת אמת כי לולא שעמלק קרר את 
, עגלע ישראל לא היו חוטאי את חטא ה

י חטא העגל נתגלגלו הדברי שלא מופיע "וע
' שמשה אמר לה, שמו של משה בפרשת תצוה

ועתה א תשא חטאת וא אי� מחני נא "
מי אשר חטא "ענה לו ' מספר� אשר כתבת וה

ומפרש הדעת זקני מבעלי " לי אמחנו מספרי
שבגלל זה נמחק שמו מפרשת תצוה לפי ' התוס

וכ� . יא באהשקללת חכ אפילו על תנאי ה
מסביר השפת אמת שכמו שחטא העגל 
 נשתלשל מהתקפת עמלק כ� כל החטאי
שחטאו ישראל במדבר ה בבחינת עבירה 

יוצא איפוא שג . גוררת עבירה מחטא העגל
 מיתת משה תלויה בעמלק ולכ� ברוב השני
הפשוטות יוצאת פרשת זכור בשבת פרשת 
תצוה לומר ל� שעמלק גר להסתלקותו של 

  . רבינומשה
  
"  'ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני ה"

  )לה, כה(                         
לא כל שכ� , אמנ הצניעות יפה לכל אד

אבל , כל זה בעניני חולי�, אול. לגדול הדור
, בעניני קודש כשהדבר נוגע לקדשי האומה

בשעת הכרעת דבר חשוב , לקדושת החיי
דבר ל, על המנהיג להשמיע קולו ברמה, וגורלי

 –. בעוז ובאומ! בהשמעת קול, כנגיד ומצווה
 ".   ונשמע קולו בבואו אל הקודש"

  )חות� סופר(                       
  
 "יערו� אותו אהר� ובניו מערב עד בוקר"

  )כא, כז(                 
, מצות הדלקת המנורה ניתנה לאהר� ובניו

והמנורה היא סמל החכמה והמדליק הוא 
 את תלמידו ואומר הגאו� דוגמא לרב המלמד

ל שאפשר ללמוד מכא� "הרב משה פינשטיי� זצ
  .  כמה וכמה לימודי בהלכות חינו�

ממה שנאמר שצרי� להדליק עד שתעלה . א
מאליה רואי שחייב הרב ללמד את תלמידו 

  . עד שיוכל להבי� מעצמו ולהתגדל ביותר
ממה שצרי� שמ� הזית שלא היה בו שמרי . ב

לתלמידו הרב צרי� להסביר מעול רואי ש
  .באופ� ז� וברור שלא יוכל לבוא לידי טעות

 
 

 
ממה שצרי� לית� חצי לוג שמ� א� בלילות . ג

הקצרי רואי שא� לתלמיד חרי� צרי� 
ללמד כמו לכל שאר התלמידי ולא לסמו� על 

כי מרוב קיצור עלול א� , תפיסתו המהירה
התלמיד החרי� לטעות ולא יקלוט העני� על 

  .      ובורי
ממה שנותני חצי לוג ה� בלילות הקצרי . ד

וה� בלילות הארוכי של שבת נראה שצרי� 
לא רק את ברוכי הכשרונות אלא א� , ללמד

שהלילות , את התלמידי המתקשי בהבנה
והלילות הארוכי , הקצרי כנגד החריפי

 כנגד התלמידי המתקשי בלמוד
והדורשי זמ� רב יותר להבי� את רב. 

 )דרש משה(    
  
  )כ, כז(      "   ואתה תצוה את בני ישראל"
שפת " אומר ה–לשו� זירוז היא " תצוה"

אי� צו אלא לשו� : "ל" כעי� שאמרו חז–" אמת
, ועל כ� נצטווה משה מפי הגבורה". זירוז

כי מדה , שיחנ� את בני ישראל למדת הזריזות
זו היא המביאה לחסידות ולכל המדות 

  ...הטובות
 באה –" שפת אמת" מוסי� ה–הזריזות ועיקר 

לו לאד על ידי שמחה שמעורר בלבו כשהוא 
כי אפילו : מתבונ� מה גדולה ועצומה זכייתו

של הקרו! מחומר ונקר , מעשי טובי שלו
גורמי נחת רוח לקדוש ברו� , מטיפה סרוחה

  ...הוא ועושי� רוש בשמי שמי
  

ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר "
  ) ג, כח(            "            מלאתיו רוח חכמה

  :י מאיר שלו מפוריסובאמר רב
וחפ! לעלות ' יש ואד מתעורר לעבוד את ה

אלא פשוט אינו מאמי� בכוחות , במדרגות
: בחשבו, עצמו וידיו רפות בגשתו אל הקודש

מי אני כי ארהיב בנפשי לכנוס לפלטרי� של 
, ה למשה"על אנשי כגו� אלו הורה הקב? מל�

לחכמי הלב אשר אינ מאמיני , שיגלה לה
אשר  "–לב המה $  כי אמנ חכמיבעצמ

כי אכ� ראויי ה , "מלאתיו רוח חכמה
ולקו ' לאיצטלה זו וביכולת לעלות בהר ה

  .במקו קדשו
  

  )יג, כח(            "    ועשית משבצות זהב"
תלמידיו של , אייכל ממעליט!$דרש רבי יחיאל

  :מלובלי�" חוזה"ה
כמו שנאמר , אי� משבצות אלא לשו� יראה

א ישפיע ל� ". כי אחזו השב!"מל� בשאול ה
השתמש בו להגביר את , זהב, ה עושר"הקב

פ� אשבע "על דר� שיכתוב , מדת היראה
  ".וכחשתי ש אלוקי

 

 
כי אולי לנסות� בא , עשה מזהב משבצות

  .האלוקי
  
  )כ, כז(               "   ואתה תצוה"

כ בכל " משא–לא הזכיר משה בזה הסדר 
אי� סדר עד , השמשעה שנולד מש, התורה

הטע . משנה תורה שלא הוזכר משה בה
מחני נא ) "ב"ב ל"לקמ� ל(משו שאמר 

 וקללת חכ אפילו על, "מספר� אשר כתבת
  .ונתקיי בזה, תנאי באה

  ) בעל הטורי�–תוספות (           

����  
ג אור ישראל "ר רשכבה"שמעתי בש אדמו

משו , ה והוא"א מוילנא זללה"וקדושו הגר
רק לפעמי (אדר נופל תמיד בפרשת תצוה ' דז

' רחוקות יקרה שפרשת תצוה נופל אחר ז
הצופה ומביט , יתבר� ויתעלה שמו' וה) באדר

אדר ' ידע מראש כי בז, עד סו� כל הדורות
לזאת לא זכר שמו , ה"יסתלק משה רבינו ע

  .בפרשת הזאת לרמז על זה
א "שבסדרא הזאת יש ק, ל"א ז"ואמר עוד הגר

והטע הוא , והסימ� הוא מיכאל, פסוקי
דהיינו , א"מפני שהנעל מש משה הוא ק

דהיינו ' כ מ" הוא הוא ג"הנסתר מ� מ
� דהיינו "� הוא י"והנסתר מ� שי, ארבעי

כ "וה בסה', א הוא א"והנסתר מ� ה, ששי
  . א"ק

, ה"פ שהחיצוניות של משה רבינו ע"לרמז שאע
נעדר , שהוא גופו הקדוש, דהיינו הגשמיות שלו

דהיינו הרוחניות , מ הפנימיות שלו"מ, מאתנו
)והש אשר , שהוא דומה להנסתר מ� הש

שהוא תורתנו ) נקרא בו הוא דומה להחיצוניות
הקדושה שלימד לנו וצדקותיו הרבות עוד חי 

יראנו ' וה, וכל ימי עול לא ישבותו, אתנו
�  )קהלת יצחק(           .  נפלאות מתורתו אמ

����  
נזכר הוא , שהג שלא נזכר בפירוש, ובא וראה

מה ". מגלה עמוקות"ש הרב "וגלגוליו כמ
כי משה , והרמז, "נחשת ואתה"כתיב למעלה 

נחשת "וזה רמז , ה היה גלגול נח ושת"רבינו ע
  .ד"עכ, נח שת ואתה, ל"ר" ואתה

שמזה נקח , ת כתב"עה" שפתי כה�"והרב 
ו משה כי אפיל, מוסר גדול שלא לקלל עצמו

ז "ועכ, להצלת ישראל ה שמסר נפשו"רבינו ע
עשה רוש בצד מה שלא נזכר שמו הקדוש 

  .בפרשה זו
" ואתה תצוה את בני ישראל"וזה רמז הכתוב 

, "וא אי� מחני"מה אירע ל� באמירת 
 ,ותזהיר שלא יקללו עצמ� כלל



  )נחל קדומי�(              .       �"ד הרב ש"עכ
  

ועשית בגדי קדש לאהר� אחי� לכבוד "
  )ב, כח(           "   ולתפארת

כי , היסוד הקבוע לנו, משרשי המצוה
האד נפעל לפי פעולותיו ואחרי מחשבותיו 

והשליח המכפר צרי� להתפיס כל , וכונותיו
על כ� ראוי , מחשבתו וכונתו אל העבודה

כשיסתכל בכל , ללבוש בגדי מיוחדי אלה
מיד יהיה נזכר ומתעורר , מקו שבגופו

  .בלבו לפני מי הוא עובד
וזה כעי� תפילי� שנצטוו הכל להניח בקצת 

פ "ואע, הגו� שיהיה לזכרו� מחשבת הכשר
�לגודל ענינו , שג הכה� היה  מניח תפילי

  .היה צרי� ג זה
בהיות , ועוד שיש בעני� כבוד לבית ולעבודה

וכבר , העובד מלובש בלבוש מיוחד לעבודה
יתרככו , נו כי בהגדלת הבית ובמוראוכתב

              .'ש לבות החוטאי וישובו אל ה
  ט "מצוה צ) החינו�(                      

  
ויקחו אלי� שמ� זית ז� כתית למאור "

  )ב, כז(           "       להעלות נר תמיד
, מה מנורה שאינה לאכילה טעונה שמ� זית ז�"

מנחות שה� לאכילה אינו די� שיהיו טעוני� שמ� 
ז� כתית למאור ולא ז� כתית : ל"ת? זית ז�
  )תנחומא". (למנחות

 �העושה למד� הכתוב כי יש להבדיל בי
מנחות . עבור עצמו ובי� הפועל למע� הכלל

לא , שהיא מצות אכילה לאד עצמו
הקפידה בה התורה שתהיה בשמ� זית ז� 

לא כ� המנורה אשר תפקידה ויעודה . דוקא
, היינו להשפיע על אחרי, להאיר לעול

שעה שמבקש . טעונה דוקא שמ� זית ז�
צרי� , אד לבא ולהאיר לבבות הבריות

ול ויבחו� את עצמו תחילה עד הוא שישק
שיהא ראוי , כמה לבו אמנ ז� וטהור

  )רבי אליהו מאיר קובנר(   . למשימה נעלה זו

  
ואתה הקרב אלי� את אהר� אחי� "

ואת בניו אתו מתו� בני ישראל לכהנו 
  )א, כח(                          "לי

ה למשה ואתה הקרב אלי� "בשעה שאמר הקב"
ה תורה "אמר לו הקב, ע לוהר, את אהר� אחי�

  )מדרש". (שלי היתה ונתתיה ל�
או להכיר בטיב , רצונ� לדעת מצב הדור

צא ובדוק מה טיבו של , של בני העיר
כ� . משו שקשורי המה זה בזה, מנהיג

מצינו שאחר שירדו ישראל ממעלת וחטאו 
, רד מגדולת�"ה למשה "אמר לו הקב, בעגל

  ".כי מרדות ה צריכי
ה למשה "שעה שאמר הקב, ל כ�אשר ע

העיק , ולא אותו, למנות את אחיו לכהונה
. הספק על לבו מדוע נפסל הוא לתפקיד

הא מצבו הירוד של הדור היא הנותנת 
או שמא בו תלוי , שלא יהיה הע ראוי לו

. הקולר והוא זה שאינו מוכשר לכהונה
". ה התורה שלי ונתתי ל�"אמר לו הקב"

וה כבר ,  לישראלכשהוצרכתי לתת התורה
לא נתתי כי א על , הגיעו אז לרו המדרגה

. הי ל� ראיה שאי� לי גדול וראוי ממ�, יד�
 �על כרח� כי מה שציויתי� למנות את אהר

 . אי� לתלות ב� החסרו�, ולא אות�
        )מגיד דוילנא, רבי יעקב יוס$(          

  
  )כח, כח("  ולא יזח החוש� מעל האפוד"

שחיבר , "דגל מחנה אפרי"כתוב בספר 
נכד , אפרי מסדילקוב$חיי$רבי משה

ציווי זה מנאוהו מפרשי התורה :ט"הבעש
ג מצוות שאד מישראל מחוייב "בכלל תרי

 –כי התורה היא נצחית , לקיימ� בכל עת
  ?ואי� יקיי אותה האידנא

שהיה מונח על לב (אלא שהחוש� רומז ללב 
�, ה"א פבגימטרי) בכתיב חסר(ואפד ) אהר

  וכל אחד מאתנו מצווה ועומד לבל יזח 
דהיינו שלא , אצלו החוש� מעל האפוד

אלא יהיו תמיד פיו , ייחלק הלב מעל הפה
�  ...ולבו שווי

  
כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח "

  )ג, כח(             "   חכמה
ה נות� חכמה אלא למי שיש בו "אי� הקב"

, שנאמר ובלב כל חכ לב נתתי חכמה, חכמה
�  )א, ברכות נה". (יהיב חכמתא לחכימי

  ?נה מאי� תמצאוהחכמה הראשו
" 'ראשית חכמה יראת ה"אלא לפי שנאמר 

הרי שהיראה נחשבת בראשיתה של 
כאוצר המשמר בקרבו את חכמת , החכמה
, ואת זו נית� להשיג רק מכח עצמו. התורה

הכל בידי שמי חו! "ל "כמו שאמרו חז
אי� "זהו שאמרו בגמרא ". מיראת שמי

ה נות� חכמה אלא למי שיש בו "הקב
מאחר שזו שומרת , יינו יראהדה, "חכמה

, ה"ומקיימת את החכמה שנות� הקב
הוא , כי את כל חכ לב, וכמאמר הכתוב

  .ה בחכמה"מילא הקב, הירא שמי
  )י�'רבי חיי� מוולוז(

  

 "  בני ישראלוהאבני� תהיי� על שמות "
  )כא, כח(                       

והאבני על שמות בני "וכ� בפרשת פקודי 
לכאורה היה לו לומר , וקשה". ישראל הנה

, ההיפ� ששמות בני ישראל יהיו על האבני
ועוד תמוה . ולא שהאבני יהיו על השמות

 �שמובנו , "פתוחי חות"מהו הלשו
כחותמת אשר חקוקי� בה האותיות 

כדי שבהדפסה תהינה רשומות , פ�במהו
�הרי כא� לא צריכי אלא שיהיו , בקריאת

�  .האותיות ישרות כדר� קריאת
שבאמת היו חוקקי אות , והנראה

רק שהיו , במהופ� ממש כפתוחי חות
, מכניסי את האבני לתבנית� הפוכות

וכיו� , כשהצד החקוק כלפי פני המשבצת
רות שהיו האבני שקופות כזכוכית וזוה

ביופיי� היו השמות נראי ונקראי בצד 
זהו שאמר הכתוב . השני כקריאת

, "והאבני תהיי� על שמות בני ישראל"
, שהיו מניחי האבני על הצד החקוק

  .דהיינו על השמות עצמ ממש
  )מפי רבי יהושע ליב דיסקי�(   

  

ונתת  אל חוש� המשפט את האורי� "
ו ואת התומי� והיו על לב אהר� בבוא

ונשא אהר� את משפט בני ' לפני ה
  )ל, כח("    תמיד' ישראל על לבו לפני ה

הנה על נתינת האורי והתומי בתו� 
, כבשאר הציווי" תמיד"החוש� לא נאמר 

 זאת משו שבבית שני לא היו אורי
והיו על "לפיכ� בתחילה נאמר . ותומי

�כי בזמ� שהיו , "ונשא אהר�"ולא , "אהר
 ע הש המפורש בתו� האורי ותומי

�היתה בו בחינה של ארו� הנושא את , החוש
אשר על כ� לא היה הכה� צרי� , נושאיו

ולבסו� ". היו על אהר� בבואו"לשאתו רק 
כשמדבר על חש� המשפט אשר היה על לבו 

, דהיינו א� בלא האורי ותומי, "תמיד"
 �ונשא אהר� את משפט בני "נקט הלשו

" ונשא", "תמיד' ישראל על לבו לפני ה
שהיה אהר� מרגיש קצת נשיאת , דיקא
 )רבי מאיר שמחה הכה�(                .משא

 
... 'ועשו את האפוד זהב תכלת וכו"

   )ו, כח(            "                 מעשה חושב
אלא " מעשה חושב"מדוע באפוד נאמר 

, ז"ל דרשו שהאפוד בא לכפר על ע"שחז
שבכל : ט"ל בקידושי� ד� ל"ואמרו חז

ה מצר� מחשבה "התורה כולה אי� הקב
למע� "רעה למעשה חו! מעבודה זרה דכתיב 

) ד"יחזקאל י" (תפוש את בית ישראל בלב
 על כ� היה צרי� לעשות את האפוד –
 שיהא בכוחו לכפר א� על –" מעשה חושב"

וחשב : "ולכ� באפוד נאמר. ז"מחשבת ע
) 'פסוק ח(' וכו" אפודתו אשר עליו כמעשהו

  )מש� חכמה( .לרמז שהמחשבה היא כמעשה

  
והיה פי ... ועשית את מעיל האפוד"

  )לב, לא, כח(                  "ראשו בתוכו
נאמר שהמעיל מכפר , ז"במסכת ערכי� ד� ט

והיה "לכ� נאמר במעיל . על עוו� לשו� הרע
ל במסכת "לרמז לדברי חז" פי ראשו בתוכו

תולה אר! על "על הפסוק , ט"חולי� פ
 על מי – על מי העול קיי –" בלימה
דהיינו שכובש את ,  פיו בשעת מריבהשבול

 .      עצמו ואינו מוציא את דבורו החוצה
  )חפ% חיי�(                                

  
  )לח, כט(       "            שני� ליו� תמיד"
" לנגדי תמיד' שויתי ה: "תמידי ה' ב
ועל האד מוטלת ".. חטאתי לנגדי תמיד"ו

תמידי ' החובה שיהיו תמיד לנגד עיניו ב
  )י מליסא"הגר(                .לוהא

  
אלוקיה� אשר ' וידעו כי אני ה"

הוצאתי אות� מאר% מצרי� לשכני 
  )מו, כט(                        "       בתוכ�

את ' כוונת הפסוק לומר שהסיבה שהוציא ה
לשכני "בני ישראל ממצרי היתה כדי 

ומזה . ולולי זה לא הוציא" בתוכ
ישראל צור� לומדי כי השראת השכינה ב

שבזה שהשכינה שורה בישראל , גבוה הוא
מתפרסמת אלוקותו ומלכותו יתבר� 

  )רבנו בחיי( .שהוא תכלית הבריאה. בעול

 
"  ומלאת בו מלואת אב� ארבעה טורי�"
  )יז, כח(                                  

 בעקידה כתב שאבני אלו היו קצת
לרמוז שיהיה לדיי� , יקרי וקצת בזול

  .כמאה מנהשוה משפט של פרוטה 
 והיו שמות השבטי חקוקי עליה

 שא לרמוז שלא י) 'לעיל פסוק י(כתולדות
כאילו אי� , כקט� כגדול ישמעו�, פני איש

רק , יתרו� לגדול שבשבטי על הקט� שבה
וזולת זה הכל , התולדה התלויה בשני

� )   כלי יקר(                     .וזה רמז נכו�, שווי
 
  )לו, כח(    "       'תוחי חת� קודש להפ"

' פ מה דאיתא בגמ"ע, ד רמז"יש לומר ע
ה ולא "מפתחות בידו של הקב' ג) 'תענית ב(

מפתח של חיה דכתיב , נמסרו לשליח
מפתח , "ויפתח את רחמה) "כב, בראשית ל(

' יפתח ה) "יב, דברי כח(של גשמי דכתיב 
מפתח של תחיית ', ל� את אוצרו הטוב וגו

בפתחי ) "ז"ג י"יחזקאל ל(תי דכתיב המ
וידוע דלית מילתא . כ"ע, "את קברותיכ

וכא�, דלא רמיזא באורייתא



פתוחי . "ק העני� הזה"רמזה לנו תורה
, "' קודש לה–טר מחיה תיה חת " ר–" "חת

 קודש " חת– המפתחות –" פתוחי"ש, ל"ר
  )קול אליהו(                . ולא נגע בה זר" 'לה

 
ועשית צי% זהב טהור ופתחת עליו "

  )לו, כח(      "       'פיתוחי חות� קודש לה
אמרו בגמרא שהצי! היה מכפר על עזות 

). א, ערכי� טז" (ומצח� נחושה"שנאמר , מצח
, "עזי שבאומות"ישראל הצטיינו בתואר 

ה בעמו כדי שיהיה לנו "ביע הקבמדה שהט
הכח והתקיפות לעמוד על אמונתנו ודתנו 

מאיד� הלא אמרו כי . כנגד המלעיזי עלינו
". הרי שמדה רעה היא, "עז פני לגיהנו

לפיכ� הוצרכו לכתוב על הצי! שעל המצח 
להודיע שאנו מקדישי , "'קודש לה"

ומכווני את כל עזות המצח שלנו רק לעניני 
  .ולא חלילה לעניני אחרי, "'להקודש "ה

 וכפי שאכ� בי� שלשת הסימני שמנו בה
 לכ� דוקא ". ביישני"בישראל נזכר ג

".'קודש לה"נחרת , שר על המצחא, בצי!
  )חת� סופר(                    

  
ואת אהר� ואת בניו תקריב אל פתח "

  )ד, כט(     "אהל מועד ורחצת אות� במי�
 אחר קריאת ,בשבת פרשת תצוה, פע אחת

העלה , ז מבריסק"התורה במנינו של הגרי
מה עוד היה : הרב שאלה באזני מקורביו

�מלבד שורת הדברי הנזכרי , בחצר המשכ
  ?במקרא
שכ� קראנו בפרשה ,  השיב כלאחר יד–מקוה 

ה למשה להקריב את אהר� ואת "שציוה הקב
ורחצת אות ", בניו אל פתח אהל מועד

הרי לנו ". לת הגו�זו טבי: "י"וברש, "במי
 . שבחצר המשכ� היה מקוה טהרה

  )ז מבריסק"בש� הגרי(  

  לפורים
"הוא חדש אדר.. הפיל פור הוא הגורל"

               )‚ ,Ê(   
כיוו� שנפל פור : "איתא) ג"די(מגילה ' בגמ
ש אדר שמח שמחה גדולה שנפל הפור על בחד

חודש שמת בו משה ולא היה יודע שבאדר 
שמחתו של המ� נבעה מזה , "נולד משה

שחשב שכיוו� שמת משה הרועה והמנהיג של 
ע ישראל שוב ה כצא� ללא רועה וממילא 

כל לעשות ככל העולה על רוחו ואי� מי שיג� וי
אבל טעות גדולה טעה שכ� כבר . על הדור

" ובא השמש וזרח השמש"ר הכתוב אמ
זרחה ... עד שלא שקעה שמשו של"ל "ואחז

ובכל דור ודור מעמיד לנו ..." שמשו של
  . ה צדיקי שבכוח להג� על הדור כולו"הקב

 )ד סאסערגא�"ר דוד יהודא פריינר אב"הג            (
    

ותתחלחל המלכה מאד ותשלח בגדי� "
 להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו

   )„, „(                  "ולא קבל
וצרי� באור מה היתה כוונת אסתר בשליחת 

, הבגדי ה� בודאי ידעה שלמרדכי יש בגדי
 וא לבוש הוא שק ואפר בודאי יש דברי

אלא דבאמת ג אסתר ששלחה לו ? בגו
הבגדי התכוונה שמרדכי ילבש לשעה קלה 

" אי� לבוא אל שער המל� בלבוש שק"כי 
 לבוא אליה ולגלות לה כוונתו ודרכו ועליו
ואמנ לפי צור� השעה . כ יחזור לשקו"ואח

" להשמיד להרוג ולאבד"שנגזרה הגזירה 
היה נראה שמרדכי היה צרי� לקבל עצתה 
ולהסיר שקו ולבוא אל אסתר ולטכס יחד 

א� מרדכי לא הסכי . כדת מה לעשות
לשעה קלה והוא מפני ' להסיר שקו אפי
ישראל שרויי בצרה הרי שבזמ� גזירה ש

החובה אז ללבוש שק ולהתפלש באפר 
וזוהי הדר� האמיתית לפעול ', ולהתפלל לה

 מלבוא וזה מועיל יותרכדי לבטל את הגזירה 
אל המלכה ולדבר עימה שהיא תפעל אצל 

  )הגריז(                                          .המל�
  
כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר "
"תיוראיתי באבד� מולד... מצא את עמיי

   )ו, ה(                   
" עמי"הלשונות ' לכאורה מה פשר ב

גזירת המ� ואחשורוש , אלא". מולדתי"ו
היתה להרוג ולאבד את כל היהודי ומי 
שרצה להנצל היה יכול לקבל עליו דת 

אלא שתמיד ימצאו באומה . הפרסי
אלה הכשרי : סוגי אנשי' בכללותה ב

 ולעומת, שיסכימו ליהרג ולא ימירו דת
�כתות ' כנגד ב. אלה שלא יוכלו לעמוד בנסיו

איככה אוכל וראיתי : "אלו דיברה אסתר
 ה הכשרי $" ברעה אשר ימצא את עמי
ואיככה אוכל ", שלא יעזבו דת ואמונת

 ה החלשי $" וראיתי באבד� מולדתי
ועל אלה "  ואבדת בגויי"שיאבדו בבחינת
 .  שנולדו כמוני לעמי$ אמרה מולדתי 

  )בית הלוי  (                           

 

  והלכות הליכות
  דיני תענית אסתר 

כל הדיני הרגילי שישנ בתענית ציבור 
ישנ ביו זה דהיינו שהצו מתחיל מעמוד 
 השחר ונגמר בצאת הכוכבי לאחר קריאת
 המגילה וכ� כול חייבי להתענות אנשי
ונשי ורק נשי מעוברות ומניקות ישאלו 

  .שאלת רב לגבי חיוב ביו זה
נוהגי בזמ� מנחה לתת ביו זה מעות זכר 
למחצית השקל שנהגו לתת בבית המקדש 

  .בחודש אדר
 10 $ לפי מנהג הספרדי נותני ער� שוה ל

) שזה משקל מחצית השקל החדש(גר כס� 
ובני אשכנז נהגו לתת שלש מחציות של 

זכר ) כגו� חצי דולר(מטבע הנהוג במדינה 
 �לשלש תרומות שמוזכרות בפרשת המשכ

  .ויש להקפיד לומר זכר למחצית השקל
כס� זה נית� ללומדי תורה כיו� שלימוד  

אי� (תורה במקו קרבנות שהקריבו במקדש 
  .)לתת כס� זה מכספי מעשר כספי

קב הישר כל מי שצרי� רחמי וכתב בספר * 
על איזה דבר יקח פנאי לעצמו ביו תענית 

למנצח "בתהילי ' אסתר ויאמר מזמור כב
לפני . ואחר כ� ישפו� שיחו" על אילת השחר

ויזכיר זכות מרדכי ואסתר אשר בזכות ' ד
ה ויפתח לו שערי רחמי "יעתר לו הקב

�  .ויקבל תפילתו ברצו
  

  דיני שבת זכור 
זכור את "ראת שבת זכור על ש שבת זו נק

מצוה מ� התורה לקרוא " אשר עשה ל� עמלק
, פרשה זו במני� וע ספר תורה כשר ומהודר

לכ� יש להוציא את הספר הכשר ביותר וראוי 
  .שיכינו ספר שעבר בדיקת מחשב

יש לכוו� לפני הקריאה לצאת ידי חובת מצוה 
 �דאורייתא של קריאה ויש אומרי שג לכוו

 התורה של הקורא ולצאת ג בה� לברכות
אי� לקהל לקרוא בלחש ע . ידי חובה

הקורא כיו� שיוצא רק בקריאה בספר תורה 
  .כשר

נחלקו הפוסקי א חייבות נשי בקריאת 
פרשת זכור ונהגו הנשי להשתדל לשמוע 

  .פרשה זו בציבור וראוי לנהוג כ� לנשי
  

  דיני קריאת המגילה 
יעו לגיל חינו� אנשי נשי וקטני שהג * 

בזמ� הברכות יש . חייבי לשמוע המגילה
לעמוד ולאחר מכ� לשבת ורק שליח הציבור 

  .עומד משו כבוד הציבור

 * יש להקפיד לשמוע כל מילה מהמגילה וא
. לא שמע אפילו מילה אחת לא יצא ידי חובה

לכ� יש להקפיד שכל אחד יחזיק מגילה בידו 
 אלא ולא יקרא מתוכה) אפילו מודפסת(

  .יעקב בעיניו תו� הקשבה לשליח ציבור

  .אי� לדבר באמצע הקריאה* 

 * הבאת קטני לבית הכנסת מטרתה לחנכ
אול קטני שבאי . למצוות שמיעת מגילה

להכות את המ� ומפריעי לקהל לשמוע את 
לכ� הנהיגו .  המגילה ראוי שלא להביא

בהרבה בתי כנסת קריאת מגילה לנשי כדי 
וא ולשמוע בשקט כאשר הבעלי שיוכלו לב

  .משגיחי על הילדי בבית

 *הקורא  לא יבר� כלל, לפי הלכות הספרדי
ויש אומרי שיבר� ) ב� איש חי(לנשי בלבד  

) דעת אור לציו�(רק שעשה נסי ושהחיינו 
") יחוה דעת"דעת ה(ויש מתירי לבר� הכל 

ולכ� ראוי להשתדל שיקרא אד שלא יצא 
ה מוקדמת ויוכל לבר� כל ידי חובה בקריא

לפי מנהג האשכנזי . הברכות בשלמות
שעשה ", "לשמוע מגילה"נוהגי לבר� 

ואי� מברכי� לאחר ".  החיינו"וש" נסי
  .קריאת המגילה

  
  מצוות היו�

וחיוב נוס� , בלילה:  קריאת המגילה.א
  .לקרוא ביו

פירושו לתת צדקה :  מתנות לאביוני .ב
 לכל הפחות לשני החיוב הוא לתת.  לעניי

עניי ולתת לכל עני מתנה ששיעורה לא 
נתבאר ויש אומרי כס� לקנית שיעור שלש 

 ב� איש ) ( גר170מחיר של כ(ביצי לח
שתי מתנות . וכל המוסי� הרי זה משובח). חי

צרי� לתת משלו והשאר יוכל לתת מכספי  
  .מעשר

חייב אד לשלוח מנות :  משלוח מנות.ג
מנימלי הוא לשלוח שתי לרעהו והחיוב ה

כשתי מנות נחשבי . מנות לאד אחד
צרי� . או שני סוגי מאכלי. משקה ומאכל

" ב� איש חי"וכתב ה, אוכל המוכ� לאכילה
וכל המוסי� לשלוח , שית� בשני כלי נפרדי

. בי� בכמות  ובי� באיכות, הרי זה משובח
כתב המשנה ברורה כי מוטב להרבות 

, דתו ובמשלוח מנותבמתנות לאביוני מסעו
  .שאי� שמחה מפוארת מלשמח לב עניי

חייב לעשותה ביו ולא : סעודת פורי. ד
  �בלילה ולעשות הסעודה לכבוד היו ונכו

וירבה ביי� , לאכול לח ובשר בסעודה זו 
מ� הדי� היה ראוי . יותר מהרגלו עד שיירד

לסעוד בבוקר מכל מקו נהגו לסעוד אחר 
ל תפילת מנחה לפני יש להתפל. הצהרי

  .הסעודה שמא ישתכר ויירד
 *במגילה : נשי חייבות בכל מצוות היו

  .במשלוח מנות ובסעודה, במתנות לאביוני
 * על "בתפילות ובברכת המזו� מזכירי

  .א שכח אינו חוזר, "הנסי
 *  .יש ללבוש בגדי שבת בפורי



 
 

 

  
  "אורה ושמחה ושש� ויקר"

שמחה זה … אמר רב יהודה אורה זו תורה
ויקר אלו תפילי� … שש� זו מילה… יו טוב

  ):.מגילה טז(
ל היא שא גזירת המ� "כוונת דברי חז

, ו מתקיימת"להשמיד את היהודי היתה ח
 לא היתה ליהודי אפשרות להמשי� לקיי

  . את המצוות
כעת שנתבטלה הגזירה וליהודי היה 

שמחת היתה , אפשרות להמשי� ולקיימ
  ).כד הקמח(גדולה 

, למרות שג קוד לכ� היו ליהודי תורה
המצאותו , מכל מקו, מילה ותפילי�, חגי

של עמלק בעול מנעה מה להתנדב במצוות 
  ).ל"מהר(לו א

ל הסביר את כוונת "הרב גדליה שארר זצ
ל שאמנ ג לפני נפילת המ� "דברי המהר

אול קיומו של . היו מצוות אלו קיימות
 עמלק בעול גר שהיהודי לא היו יכולי

את שמחת , לראות בבירור את אור התורה
את הששו� שבמילה ואת היקר , החגי

�נסתר כאשר היהודי זכו לנס ה. שבתפילי
ה זכו ג לראות את , של ימי הפורי

  .התוכ� הנסתר של מצוות אלו
מחיית עמלק הקנתה לה את היכולת 
הרוחנית לראות את תוכנ� של מצוות אלו 

. בעומק שהיה מכוסה מה עד לאותה שעה
משלימות ההשגחה כל , כביכול, כש שחסר

  נשבע $טז. שמות יז(זמ� שעמלק קיי
ואי� כסאו של עד ה שאי� שמו של "הקב

כ� , )י ש"רש(שימחה שמו של עמלק כולו 
חלק מעומק� של מצוות אלו , ג חסר כביכול

  .כל עוד עמלק קיי בעול
  
  "מתנות לאביוני�"

מדוע תיקנו מתנות , ביאר בעל אמרי אמת
 וביאר כי אחשורוש נת� , לאביוני בפורי

 

 
אבל היהודי לא , ליהודי רשות לבוז בז

כמו שנאמר ובבזה לא , ותהשתמשו בזכ
, והיה זה נסיו� גדול לעניי, שלחו את יד

  .ולכ� התקינו לה מתנות לאביוני
  

  "  תחפושת פורי�"
הרי , מה המקור למנהג להתחפש בפורי

ויש לומר שהוא ? מנהג ישראל תורה היא
ה לא , )מגילה יב(ל "לזכר מה שאמרו חז

  מה  שהשתחוו לצל בימי(עשו אלא לפני
ה לא עשה עמה אלא "א� הקב) נבוכדנצר

שלפני יהיו , לכ� מתחפשי בפורי. לפני
   ).בני יששכר(נראי כגויי

  
      "משלוח מנות"

ביאר החת סופר למה רק בפורי תקנו 
וכתב לבאר , משלוח מנות ולא בשאר חגי

לפני השתחוו דבזמ� אחשורוש הרי רק 
 נמצא שכל, ב"מגילה י' לצל כמובא בגמ

יהודי בזמנו לא אכל אצל השני שחשש שמא 
ששמא לא (הוא מומר ואסור לאכול אצלו 

לכ� תיקנו שכל אחד יאכל , )רק לפני עשה
שמוכיח שכול היו בלב . ממאכל חבירו
  . ה"נאמני להקב

  
 –למה לא מזכירי� בברכת מעי� שלש "

           " עני� פורי�
  את –בברכת מעי� שלש לא מזכירי בפורי

, ח מבריסק"ומבארי בש הגר. פורי
 �בהקדמת השאלה למה בברכת המזו
 מזכירי מעי� המאורע לפני ובנה ירושלי
ובברכת מעי� שלש מזכירי מעי� המאורע 

  .אחרי ובנה ירושלי
אלא שלא תיקנו הזכרת מעי� המאורע 

 אלא א הוא כנגד –בברכת על המחיה 
  ולכ� בפורי א�, של ברכת המזו�" ברכה"
 
 

 
, א שכח בברכת המזו� הרי אינו חוזר לעול
, ממילא לא נזכר כלל  מעי� המאורע בפורי

 ואילו ראש חודש ושאר ימי טובי א
שכח לאומרה בברכת המזו� אומרה 

לכ� התקינו , לאחר ובנה ירושלי" בברכה"
ובנה "כנגדה אזכרה בברכת מעי� שלש לאחר 

  ".ברכה"שש לפעמי יש " ירושלי
ומשלוח "קנות שתיק� מרדכי הוא אחד הת

בטע המנהג הזה כתב " מנות איש לרעהו
 �א מכיו� שיש מצוה "קי' סיבתרומת הדש

הרי , היינו בסעודה, של ימי משתה ושמחה
על ידי משלוח מנות נוכל לסייע למי שאי� לו 

ולמה עני שולח . לקיי מצות הסעודה
' בתשובה סי(מסביר החת סופר , לעשיר

  .שלא לבייש למי שאי� לוכדי ) ו"קצ
שיש בה , טע נוס� ע אחד מפוזר ומפורד

  .פירוד לבבות ובעלי מחלוקת
מ "א כתב נ"קמ' ח סי"ת כתב סופר או"בשו

לדינא בי� שני הטעמי א שלח משלוח 
שלדעת  התרומת הדש� , מנות בעילו ש

, ואלו לדעת רבי שלמה אלקב! לא יצא, יצא
� המקבל יודע שאי, שלא הרבה אהבה וריעות

  .מי שלחו
 
  

  

 נשמת לעילוי העלון
  ית הרבנית היקרההצדקנ   

  ה"ע רחל בת שרה יג�
  ה.ב.צ.נ.ת


