
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ה ְלָך ֲעָמֵלק" ר ָעש ָ ֶׁ  " ָזכֹור ֵאת ֲאש 
מי הוא עמלק?

כולם יודעים שצריך להכות את עמלק, להכחיד את עמלק, אבל מי זה עמלק? 
עמלק זה אנחנו! בכל אחד ואחד יש בתוכו עמלק, כל זמן שעמלק בתוכנו לא 
יעזור כלום, גם אם נהרוג את המן יבוא סיסרא, יבוא טיטוס, יבוא אספסינוס,  

ה שלו אז  יבוא היטלר, כל עוד שהאדם לא יוצא מפגמי הברית שלו מהגאוו
המן חי, השטן הזה נכנס במישהו אחר, כשהרגו את המן אז הדור ההוא ניצל  
אבל בכל דור קמים 'המנים' חדשים. המן נברא מעבירות! מכל עבירה נברא 

זה אני    -המן, נברא מחבל, מכל עבירה נברא נאצי, כי שבא נאצי להרוג יהודי  
אני יעשה תשובה    בראתי את הנאצי הזה! אני בראתי את המחבל הזה! אם

המחבל יישרף, ימחק. אז מי זה המן? מי זה עמלק? עמלק זה אני. כל עוד שאני  
יהפוך את  חי, הגאולה לא תבוא עד שאני לא  נמצא בעולם, כל עוד שאני 

"ונהפוך הוא", שכל    -עצמי וישנה את עצמי. לא יעזור שום דבר. וזה הפורים  
 אחד צריך להפוך את עצמו מקצה לקצה. 

 ים מתגלה האמת בפור
מעדן היוצא  הנהר  של  המתיקות  מתגלית  כולם  ו  בפורים 

שאוכלים   מה  כל  עדן,  לגן  יין  ועולים  זה  בפורים  שותים 
עופות מגן עדן, לוויתן   המשומר ושור הבר והלוויתן, זה הכל

מגן עדן, שור הבר מגן עדן, על ידי אור הפורים אומר "הקדושת 
בפורים, שאז    אדווקיום טוב" מתגלה מי אני באמת. זה מתגלה  

אדם מגיע ורואה איפה הוא נמצא באמת, הוא זוכה לראות  
 את כל הפגמים שלו, את כל העבירות שלו, הוא רואה בעצם שהוא המן. 

שת לוי" ברגע שאדם רואה את הפחיתות שלו, איפה הוא מונח,  אומר ה"קדו
הוא יכול ליפול בכזה ייאוש, ודווקא בפורים הוא בסכנה נוראה כי הכל מתגלה 
לו! הוא רואה באיזה פגמים הוא נמצא, פגמי עיניים, ריחוק מאמונה, ועל ידי 

"תנו שיכר זה הוא יכול ליפול לייאוש נורא, לכן בפורים שותים יין כמו שכתוב  
לעובד ויין למרי נפש" כדי לרומם את הדעת לשיר ולשמוח, כי אחרי שמתברר 
בכזו  ליפול  יכול  גדול, אז הוא  זה המן, אני הפושע הכי  לאדם שבעצם אני 
ידי  על  כי  בפוריא.."  לבסומי  איניש  "חייב  חז"ל  תיקנו  ולכן  נוראה,  עצבות 

יראה שאד הוא  הוא",  "ונהפוך  בו  יתקיים  המן  ה"בסומי"  אפילו  להיפך,  רבה 
כמוני רשע כמוני הנה ברוך ה' אני בא להתפלל, אני שמעתי מגילה בפורים, 
הייתי אפילו במקווה, הנחתי אפילו תפילין, אני זכיתי לכאלה מצוות, אז אין 
קידוש ה' יותר גדול מזה, כי כמה שאדם יותר רחוק אז הקידוש ה' שלו יותר 

ר המן נהפך לברוך מרדכי, דווקא מי שיודע  גדול והשמחה יותר גדולה, כי ארו 
 שהוא המן הוא יכול לזכות לברוך מרדכי. 

 הארה הגדולה המאירה בפורים מעוררת אותנו לחזור בתשובה 
האר"י הקדוש אומר שבכל פורים מאירה לנו הארת "יסוד אבא" שזה לא  
תמיד   מכוסה,  תמיד  אבא"  "יסוד  שנקראת  הזו  ההארה  זמן,  בשום  מאיר 

 יורדים   , וכשקוראים את המגילה נעשה גילוי ומתגלית הארת יסוד אבאתרבהס

, מרדכי שהוא תאמיתיכאלה אורות גדולים עד שכל אחד יכול לחזור בתשובה  
כי הארת מרדכי   יסוד אבא,   -יסוד אבא מתגלה בכל הדרו בפורים,  הארת 

  ממשיכה לנו ניסים ונפלאות, ההארה הזו זה האמונה שאין עוד מלבדו, שאין 
לעשות  יכולים  הם  המן,  להיות  יכול  אחשוורוש  להיות  יכול  מה',  חוץ  כלום 
גזירות אבל באמת הם לא קיימים, הם רק ערפל, וכל דבריהם זה רק לעורר 
אותנו בתשובה. כל הפורים זה לחזור בתשובה, פורים זה לא להשתולל, זה לא  

חד. פורים  לפוצץ נפצים, זה לא לשבור דברים, לא להקיא, לא להזיק לאף א 
, כמו שראו אצל אנ"ש בכל הדורות בפורים תאמיתיזה ממש לעשות תשובה  

שהיו יורדים להם נהרות של דמעות בקריאת המגילה, הם היו שופכים נהרות 
זה   לבסומי  בפוריא",  לבסומי  אינש  "חייב  וזה  הריקודים,  בזמן  דמעות  של 

 ת, זה דביקות. להתבסם לא להשתכר לגמרי, לבסומי זה פנים אדומות מהתלהבו
 יתברך עבודת יום הפורים לבוא לדביקות בהשם 

יותר מאשר  ל'החזיק ראש'  צריך  נתן שבפורים  ר'  אומר 
נמצאים בבית הכנסת   כיפורים  ביום  כי   24ביום הכיפורים, 

שעות, אבל בפורים צריכים גם לשתות יין, גם לשמוח, לשיר  
ולרקוד, ובכל זאת להישאר בישוב דעת ולהיות דבוקים בה',  

דג  בפנים, כל הפורים זה להגיע לדביקות לראות את ה' פנים 
לבסומי זה לא קלות ראש, לבסומי זה רק בתנאי שלא תזלזל  כ

אפילו בברכה אחת, במנהג אחד, עיקר המצווה היא שאדם 
הדם,   את  להתסיס  כוח  יש  ביין  כי  אנוש"  לבב  ישמח  "יין  בשמחה  יהיה 
וכשלאדם תוסס הדם, יותר קל לו לרקוד, לשמוח, יותר קל לו לשיר, זה מקל  

 יר את השמחה.על השמחה, זה מגב
 מכוח שמחת יום הפורים מתגלה אהבת ה' 

יום הפורים זה הודאה על כל השנה, כי אדם צריך להיות שמח כל השנה, 
אבל אדם לא יכול לשמוח כל השנה שמחה שיוצאת מגדר הרגיל, כי צריך  
להישאר בשפיות, בישוב הדעת, להיות עם מחיצות השכל, כי השכל מגביל 
ומצמצם ושומר את האדם, ואילו היין מבטל את מחיצות השכל רח"ל,  לכן 

יין ושום משקה משכר, אבל כל ה שנה רבינו הזהיר מאוד לא לשתות שום 
בפורים אנו רוצים להיפך! וזה הכח המיוחד של פורים שאז היין לא מזיק לאדם  
אם הוא שותה כראוי, כי בפורים "נכנס יין יצא סוד" ואז מתגלה אצל האדם  

ם הכל  דביקות בה' אז בפוריבאהבת ה', ויראת ה', כי אם אדם כל השנה מלא  
ואם אדם   דביקות.  ומרוב  ה'  מרוב אהבת  לרקוד  זוכה  הוא  מתפרץ החוצה! 

אז בפורים מתפרץ אצלו    רחוק מדביקות, והוא דבוק במידות רעות,  -להיפך  
הקלות ראש, כי בפורים מחיצות השכל נשרפות ונעלמות על ידי היין. בפורים  

יתגלה אהבת אנו רוצים לשרוף את כל מחיצות השכל על ידי היין, שבאמת  
ה' ולא דברים אחרים, כי אדם שכל השנה לוהטת בו אהבת ה' ואין לו מתי 

שעות להראות אהבת ה'.  24להראות את זה אז כשמגיע פורים יוכל 

בפורים צריך ל'החזיק ראש' יותר 
ביום  כי  הכיפורים,  ביום  מאשר 

  24כיפורים נמצאים בבית הכנסת  
גם  צריכים  בפורים  אבל  שעות, 
ולשיר  לשמוח  וגם  יין,  לשתות 
להישאר  זאת  ובכל  ולרקוד, 

 בה'   דבוקים    ולהיות  דעת      בישוב

 חי"גליון 
 תשפ"ג  צווהתפרשת 

 A3181480@GMAIL.COMלקבלת הגיליון מידי שבוע במייל שלחו בקשה ל:  



 

     
 מלוקט משיעורי מורינו הרב שליט"א                                   

 שמירה על הילדים בפורים                                                  
הרבה שלא האבא צריך תמיד לראות מה קורה עם הילדים ובפרט בימי הפורים הקדושים שיש  

 יודעים מהי השמחה האמיתית ומתנהגים בהוללות ובהפקרות ה' ירחם.
פיהם של תינוקות של בית רבן שזה מבטל את כל הגזרות,  פורים הוא בזכות הבל  כל הנס של 
כשתינוקות של בית רבן לומדים תורה זה מבטל את כל הגזרות, כאשר הגויים גוזרים עלינו גזירות 

לא לומדים תורה, ילד אחד הבל פה שאין בו חטא יכול לבטל את כל הגזירות  זה רק מכיוון שאנחנו  
 שבעולם.

כשראה מרדכי היהודי את הגזירה הנוראה הוא לקח עשרים ושתיים אלף ילדים והתחיל ללמוד 
איתם תורה יומם ולילה, הוא אמר: 'נלמד תורה שלשה ימים בלי לאכול ובלי לשתות'. ילדים, לא  

יש להם, ילדים לא יודעים שבזמן שהם לומדים תורה הם מבטלים את כל הגזרות יודעים איזה כוח  
 .של כל הגויים, כל מה שמתכננים על עם ישראל

  
   המסוגל לכל הישועות ' פדיון נפש'             

 האבנים שנעלמו...                                   
פעמיים צילום רגיל ואמרו לי שיש חולות מעל לפני כמה חודשים, חודשים שלוש, עשיתי  

לעשות אותי  שלח  מומחה  רופא  מרובים.  ואבנים  שיצאתי    צילום  הכליות  איך  טי.  סי. 
וביקשתי "  נחמת ציון של מורינו הרב שליט"א-מוסדות שובו בנים  מהרופא, התקשרתי ל"

 להיות כאן נס."פדיון נפש" אמרתי לעצמי, שאם עשיתי "פדיון" צריך לעשות עבורי 
את שעשיתי  התשובה   צילום  אחרי  את  פתחתי  הרופא,  של  לתשובה  חיכיתי  לא  הסי.טי. 

בעצמי. היה כתוב שם: ללא אבנים בכליות, אין חולות. אין כלום. בצילום הראשון אמרו שיש 
 תודה לה'...        אבנים מרובים. ישתבח שמו לעד! אין לי הסבר, )וגם לרופא אין( 

   (נ.מ אשדוד)
 זקוק לישועה? זיווג? פרנסה? הצלחה? זרע של קיימא? רפואה? 

 הישועה שלך תופיע כאן -'פדיון נפש' המסוגל לכל הישועות 
 ותיוושעו.    2שלוחה   03-7148148חייגו:  

 

 
 
 

ל ַחְכֵמי ֵלב " ל כ ָ ר אֶׁ ֵ ַדב  ְ ה ת  ָ מֹות ) ...ְוַאת  ְ  " ( ' ג ,ח"כ ש 
כדי  וולוז'ין  לישיבת  פעם  שהגיע  זצ"ל,  חריף  אייזל  רבי  הגאון  על  מסופר 
לחפש חתן לבתו. והיות ולא היה בכוחו לבחון את כל בחורי הישיבה, שאל 

יהיה חתן   -בבית המדרש קושיה עצומה, והכריז שהבחור אשר יצליח לתרצה
את   מאמצים  האברכים  כל  כאשר  כמרקחה,  הישיבה  הפכה  מיד  לביתו. 

ולילה, כדי לפענח את הקושיה העצומה, מוחו יומם  תיהם, ועמלים ושוקדים 
 שכן, מי אינו רוצה להיות חתנו של גאון הדור?  

בחורים   כאשר  אייזל,  ר'  של  חדרו  דלת  לפני  השתרכו  ארוכים  תורים 
הצליח   לא  איש  אך  תירוציהם,  את  בלהט  לפניו  מסבירים  בתורה  מופלגים 

גאון. וכך, לאחר ימים אחדים, יצא רבי למצוא את התירוץ הנכון לקושית ה

איזיל בידיים ריקות, בחזרה לביתו. והנה, לאחר שעברה המרכבה כברת דרך 
מן העיר, שמע לפתע העגלון קול קורא מאחוריו: "עצור! עצור!". אחד מבחורי 
הישיבה שרץ אחרי המרכבה, רבי יוסף שלופער שמו, התקרב אל המרכבה, 

קרא מתנשף ומתנשם ־ "את התירוץ לקושיה...".    -כשהוא תשוש ויגע. "רבי"  
 שאל אותו רבי אייזל.   -"האם מצאת תירוץ לקושיה?"

״אך חייב אני לדעת מהו התירוץ לקושיתך?"   - ענה לו האברך  -"לא רבי"  
"תשוקתך   –קרא בשמחה    - חריף. "בך בחרתי"    מיד אורו פניו של רבי אייזל

העצומה לתורה, אשר הריצה אותך עד לכאן, כדי לחפש את התירוץ, מראה 
לי על אהבת התורה שלך, ולכן אותך בחרתי, ואתה תהיה חתני... 

 
לֹוַח ָמנֹות ִאיש  ְלֵרֵעהו  " ְ " ו ִמש 

ֵאָלה  ְ ל    :ש  אֶׂ נָּה  ּפָּ ֶׂ ש  ם,  ַנחֵׁ מְּ ם  ֵׁ ש  ּבְּ י  יהּודִּ ּבִּ ה  ַמֲעש ֶׂ
י   יחּותִּ לִּ ְּ ש  ּבִּ ת  תֵׁ לָּ ּתּוַכל  ם  "ַהאִּ לֹו:  אָּ ְּ ּוש  ן,  נָּ חָּ לְּ ידֹו אֶׂ דִּ יְּ
ן  נָּ חָּ לְּ אֶׂ נּו?".  רֵׁ ֲחבֵׁ ה  הּודָּ יְּ ל  ֶׂ ש  יו  יָּדָּ לְּ נֹות  מָּ לֹוַח  ְּ ש  מִּ
ּבֹו   נֹות,  ַהּמָּ לֹוַח  ְּ ש  מִּ ת  אֶׂ יו  יָּדָּ לְּ ל  ּבֵׁ קִּ וְּ ּיּוב,  חִּ ּבְּ יב  ִּ ש  הֵׁ

ים. ֻהּנְּ  ימִּ עִּ ים טְּ ילִּ ִּ ש  בְּ  חּו ּתַ
ל   ֶׂ יחֹוַח ש  יַח ַהּנִּ ַדר רֵׁ ּתֹו, חָּ כְּ לֶׂ , ּובְּ ךְּ רֶׂ א ַלּדֶׂ ן יָּצָּ נָּ חָּ לְּ אֶׂ
ת   אֶׂ ַתח  ּפָּ ם,  ֻבּסָּ מְּ ת  צָּ קְּ יֹותֹו  הְּ ּבִּ ַאּפֹו.  לְּ ים  ילִּ ִּ ש  בְּ ַהּתַ
יש   אִּ ים... הָּ ילִּ ִּ ש  בְּ ַהּתַ מֵׁ ַעט  עֹם מְּ טְּ לִּ ל  חֵׁ הֵׁ וְּ לֹוַח,  ְּ ש  ַהּמִּ

צָּ  עֹוד קְּ ת, וְּ צָּ ַעם קְּ ים טָּ ש ִּ י לָּ לִּ ּבְּ ּמִּ ֶׂ ת, ַעד ש  צָּ עֹוד קְּ ת, וְּ
ּמֹו! לֹוַח ַעד ּתֻ ְּ ש  ל ַהּמִּ ת ּכָּ ַכל אֶׂ ב... אָּ  לֵׁ

ם  "ַהאִּ ן:  נָּ חָּ לְּ אֶׂ ת  אֶׂ ם  ַנחֵׁ מְּ ַאל  ָּ ש  ב,  רֶׂ עֶׂ ַראת  קְּ לִּ
י   ֲאנִּ ם  לָּ כְּ נִּ וְּ "ּבֹוש   י?".  יחּותִּ לִּ ְּ ש  ת  אֶׂ ּתָּ  עְּ ּצַ יב   –ּבִּ ִּ ש  הֵׁ

ן   נָּ חָּ לְּ ַהּמִּ   –אֶׂ ת  אֶׂ י  ּתִּ ַתחְּ ּפָּ ֲעוֹונֹוַתי  י  ּבַ ּתִּ ַעמְּ טָּ וְּ לֹוַח,  ְּ ש 
י  ּתִּ ּגַעְּ הִּ ֶׂ ש  חּו ּבֹו, ּוכְּ הּונְּ ֶׂ ימֹות ש  עִּ נֹות ַהּטְּ ַהּמָּ עֹוד מֵׁ עֹוד וְּ
נֹוַתר   לֹא  ר  בָּ ּכְּ ֶׂ ש  י  תִּ ּדָּ רְּ חֶׂ לְּ י  יתִּ ּלִּ ּגִּ ה  הּודָּ יְּ ל  ֶׂ ש  יתֹו  בֵׁ לְּ

ד"...  חָּ רּור אֶׂ ּלּו ּפֵׁ לֹוַח ֲאפִּ ְּ ש  ּמִּ  ּבַ

מֹו   ַעצְּ ת לְּ עֵׁ ב ּכָּ ֵׁ ם חֹוש  ַנחֵׁ הּודָּ   –מְּ ם יְּ ל "אִּ ּבֵׁ ה לֹא קִּ
יו  ָּ ש  יט ַעכְּ לִּ ַהחְּ י לְּ ַדאי לִּ ן, ּכְּ ם ּכֵׁ נֹות, אִּ לֹוַח ַהּמָּ ְּ ש  ת מִּ אֶׂ
א   צֵׁ אֵׁ ה  זֶׂ ּובָּ ן,  נָּ חָּ לְּ אֶׂ ֲעבּור  יֶׂה  הְּ יִּ י  ַתּתִּ ּנָּ ֶׂ ש  לֹוַח  ְּ ש  ַהּמִּ ֶׂ ש 

ה..."  וָּ צְּ י חֹוַבת ַהּמִּ דֵׁ  יְּ
ה   לָּ אֵׁ ְּ ש  ר ּבִּ עֹורֵׁ תְּ ת הִּ פֶׂ ה נֹוסֶׂ בָּ ָּ י    –ַאךְּ ַאַחר ַמֲחש  ֲהרֵׁ

י ילִּ ִּ ש  בְּ נֹות, ַהּתַ מָּ לֹוַח  ְּ ש  מִּ תֹור  ּבְּ ן  נָּ חָּ לְּ אֶׂ לְּ נּו  ּתְּ נִּ לֹא  ם 
יט  לִּ ַהחְּ יַצד אּוַכל לְּ כֵׁ ּות, וְּ ש  לֹא רְּ ם לְּ לָּ א הּוא ֲאכָּ ּלָּ אֶׂ
נֹות?...  לֹוַח מָּ ְּ ש  מִּ יּו לְּ הְּ לּו יִּ כְּ ר נֶׂאֶׂ בָּ ּכְּ ֶׂ ים ש  לִּ ֲאכָּ ּמַ ֶׂ ת ש  עֵׁ  ּכָּ
חֹוַבת  י  דֵׁ יְּ י  אתִּ יָּצָּ ם  ַהאִּ אֹול:  ְּ ש  לִּ ם  ַנחֵׁ מְּ ר  הֵׁ ּומִּ

לֹוַח   ְּ ש  לֹוַח  מִּ ְּ ש  לֹוַח מִּ ְּ ש  לִּ ז וְּ רֵׁ ּדָּ זְּ הִּ ַלי לְּ א עָּ ּמָּ ֶׂ נֹות, אֹו ש  מָּ
ף?  נֹות נֹוסָּ  מָּ
ו ָבה: ש  ְ דּוגֹו   ת  ירְּ ל ּבִּ אֵׁ פָּ נּו רְּ ק ַרּבֵׁ ּפֵׁ ּתַ סְּ ה זֹו הִּ לָּ אֵׁ ְּ ש  ּבִּ

  ," ךְּ אָּ לְּ ַהּמַ ל  אֵׁ פָּ "רְּ ם  ֵׁ ש  ּבַ ּכֹל  י  פִּ ּבְּ רּוי  קָּ יָּה  הָּ ֶׂ ש  ַזַצ"ל, 
ים"   רִּ ָּ ש  ים יְּ טִּ ּפָּ ְּ ש  רֹו "מִּ פְּ סִּ ימָּ ּבְּ ר.  ן ק"כ(,)סִּ בָּ ּדָּ יַע ּבַ רִּ כְּ לֹא הִּ  וְּ

ַזַצ"ל   גֵׁיל  נְּ עֶׂ ף  יֹוסֵׁ י  ַרּבִּ ַהּגָּאֹון  ז'(,  וְּ ה  ּלָּ גִּ מְּ "ס,  ַ ּ ַהש  י  יֹונֵׁ לְּ )ּגִּ

ין  אֵׁ ֶׂ ש  ַתב  כָּ וְּ דּוגֹו,  ירְּ ּבִּ ל  אֵׁ פָּ רְּ י  ַרּבִּ י  רֵׁ בְּ ּדִּ ת  אֶׂ יא  בִּ הֵׁ
ת  יַח אֶׂ לִּ ָּ ּ ַכל ַהש  ר אָּ ֶׂ ֲאש  ן ּכַ ּכֵׁ ֶׂ ה, ש  זֶׂ ק ּבָּ ּפֵׁ ּתַ סְּ הִּ קֹום לְּ מָּ

בְּ  י ַהּתַ ֹוִּ ת ש  ם אֶׂ ּלֵׁ ַ ש  ַחּיֵׁב לְּ תְּ הִּ ן, וְּ לָּ יָּה ּגַזְּ ים, הּוא הָּ ילִּ ִּ ש 
יו  ָּ ש  ַעכְּ ם  ַנחֵׁ מְּ ר  אֹומֵׁ ֶׂ ש  ּוכְּ ם;  ַנחֵׁ מְּ לִּ נֹות  ַהּמָּ לֹוַח  ְּ ש  מִּ
יַנת  תִּ ין זֹו נְּ ן, אֵׁ נָּ חָּ לְּ נֹות ֲעבּור אֶׂ לֹוַח מָּ ְּ ש  ה מִּ יֶׂה זֶׂ הְּ ּיִּ ֶׂ ש 

חָּ  לְּ אֶׂ ֶׂ ש  ף  סֶׂ ַהּכֶׂ ַעל  ה  ילָּ חִּ מְּ א  ּלָּ אֶׂ נֹות,  מָּ לֹוַח  ְּ ש  ן מִּ נָּ
א  ּלָּ נֹות, אֶׂ ל מָּ לָּ ן ּכְּ נָּ חָּ לְּ אֶׂ ן לְּ ינֹו נֹותֵׁ ם אֵׁ ַנחֵׁ ַחּיֵׁב לֹו )מְּ תְּ הִּ

ךְּ   יכָּ פִּ ּולְּ ה(.  בָּ נֵׁ ַהּגְּ י  מֵׁ ּדְּ חֹוב  ַעל  לֹו  ל  מֹוחֵׁ ּיֵׁם    –ַרק  סִּ
גֵׁיל   נְּ עֶׂ "י  רִּ י    –ַהגְּ דֵׁ יְּ ךְּ  כָּ ּבְּ א  יֹוצֵׁ ינֹו  אֵׁ ם  ַנחֵׁ ּמְּ ֶׂ ש  ּוט  ש  ּפָּ

נֹות  לֹוַח מָּ ְּ ש  לִּ יו ַלֲחזֹור וְּ לָּ עָּ ה, וְּ ּוב!חֹובָּ  ש 
ּכֹות  זְּ לִּ יָּה  הָּ ם  ַנחֵׁ מְּ ל  ֶׂ ש  צֹונֹו  רְּ ל  ּכָּ ם  אִּ ֶׂ ש  ן,  כֵׁ ּתָּ יִּ וְּ

ה וָּ צְּ ּמִּ ת   ּבַ ל אֶׂ ַקּבֵׁ י יְּ ן, מִּ ם ּכֵׁ ה, אִּ וָּ ַאחְּ ה וְּ ּבֹות ַאֲהבָּ ַהרְּ ּולְּ
ן  נָּ חָּ לְּ ּה אֶׂ חָּ קָּ ַבּסֹוף לְּ ם לְּ אִּ י, וְּ ּולִּ יָּן ש  נְּ ה ַרק עִּ לֹוַח זֶׂ ְּ ש  ַהּמִּ
ר: "ּגַם   אֹומֵׁ ךְּ וְּ יד ַעל ּכָּ ּפִּ ן ַמקְּ ם ַהּנֹותֵׁ ַנחֵׁ ין מְּ מֹו, אֵׁ ַעצְּ לְּ

ל ֶׂ ש  ינָּתֹו  חִּ ּבְּ מִּ ר  ּקָּ עִּ הָּ י  )ּכִּ יֶׂה"  הְּ יִּ רּוךְּ  יָּה   ּבָּ הָּ ם  ַנחֵׁ מְּ
קֹום לֹוַמר   ה יֵׁש  מָּ ן זֶׂ אֹפֶׂ ה(, ּובְּ וָּ צְּ י חֹוַבת ַהּמִּ דֵׁ את יְּ צֵׁ לָּ
ק   ּפֵׁ ּתַ סְּ ה הִּ זֶׂ ּכָּ ֶׂ ן ש  אֹפֶׂ אּוַלי ּבְּ ה )וְּ י חֹובָּ דֵׁ ם יְּ ַנחֵׁ א מְּ ּיָּצָּ ֶׂ ש 

דּוגֹו(.  ירְּ ל ּבִּ אֵׁ פָּ י רְּ  ַרּבִּ
( ל הגאון ר' יצחק זילברשטייןהסיפור מתוך הספר "אחת שאלתי", מאוצרו ש) 
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