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23.2.18ח' אדר ה'תשע''ח
467מגזין מס' 

ערב שבת זכור/פרשת תצוה/חג פורים
 הרב יאיר כלבמאת קשר-שבועי 

  החיים כסדנא     

נתינה היא הדרך לשמחה 
ע ין ה תי ה השל עיקר גדשל גל פשרים   ידש גדול ש
בדוששת דגלשח ד שת שדת שת ללביש ים   לו השל גם
ב שגל עבשדת הגדחה, הגייית לחד דעדשדי התששו 
בדישחד ליל חשדג לדר. דה ע י ה גל ה תי ה בעבשדת

ה', שדדשע היל חגשבה יל יו בפשרים?
ילל חגשב ב תי ה קשבע יי היל ורייה להישת בלשפן
יגדיגהש לדגל,  לל תגים דיגשל'.  עישר  'לפ י  גל 
ידש השל לדעגה  ליתי,  להתייעץ  ה דול בבעיה בל 
עיששר בע ין הזה, בדישחד יגהשל  שתן בי לדשן שדגליו
עלי לת יהבש גלשיל לעזשר לש. ידי לעזשר בלדת, עלי
להרחיק לת יל הפ ישת הליגישת גלי, יגשן גלשלי יול
גלי לושרו  לש  ליסף,  זקשק  ל י  יי  דגהש  דזה  לי 
גיחגשב גל י לדם טשב שדתחגב.  ב תי ה לדיתית
הדעדידה לת הזשלת בדריז,  לסשר לי לתת להן דקשם,
בפ יש. עלי לחגשב דה טשב יי הן דיגשל גל י גם 

בגבילש. 
יגל י  שתן לת עודי בושרה יזש, בלשפן דלל שלדיתי
  ילשדר דקגיב ידש גהייתי רשוה גיקגיבש לי, דייל,
לל גיפשטי   ל י עשגה לת הדעגה ה ישן. בילל לל
יגל י יי  לל,  לש  לזה  יח  עיגיש  לי  יג  לם  דג ה 
דתדסר לדה גה' ישן' תשבע דד י עיגיש, ל י דקבל
ישחשת  פג לדירים:  רגע, דגשחרר שספש ט י, גדח. 

לחרי גל י דגחרר לת עודי דלשתש לגש לגר יש ק
דד י לת יל הישחשת, עום ה תי ה דע יקה לי גדחת
חיים. ל י דגתחרר דהדבר גהיי דיביד עלי   דד יע...
דלישבלששיטג, הרבי  גל  בדיתב  היטב  דשסבר  הע ין 
עש ה השל  שבש  דעשלם,  פשרסם  לל  לי  הידשע  גייל 
ליהשדי גהיה בקשגי דסשים שהתלש ן על יו. עיקרש גל
לת הדבלרים  דדהידים  דגפטים  ג י  ישלל  הדיתב 

עשדק ע י ה גל ה תי ה:
הדגפט הרלגשן, "יסיח דעתש דע י י ברילשתש, יישן
דיגהש לם  הדתלידה".  הת הגשתש  ידי  על  גיעבשר 
דקטר, ביל תחשם גיהיה, יג ביו בחי ה דסשידת גל
התליזרשת לזשלתש   לגתש, ילדיש    לגר זקשקים יעת
ללהבה שלליפתישת גלש. ההתריזשת גלש בעודש, ב'לל
דתלים לי עיגיש' פשגעים בלחר. הפתרשן לדוב זה השל
- להסיח דעתש דעודש. גם לם הברילשת לל בגילה,
יל דעודשע  יעבשר  זה  יגתת הג  ישן,  תתרגג.  לל 
הבעישת גלו  שבעשת דיו גלתה יל יו עסשק בעודו. 
הדגפט הג י, "עיקר גביעשת רושן הלדם בחייש -
יישל להגיע ההרגג געשגה טשב ללחרים". ליו לדם 
ידי  תי ה. על  רק  חיים?  שלחדששת  לדיתית  לגדחה 
התשרה לשדרת געדלק  לחם ביגרלל בלי הגישן. היי ש
בגיל  יח ש,  דלששים  בהגגחה  ללשקית,  שהשל  היחיד
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דלחדה זש  לין  הסיישיים.  יל  י גד  להילחם  גהעז 
גדעבר לטעם שדעת. ידי ל וח לשתה, רק התדסרשת
עדלק  לדר על  לש.  יישלה  שדעת  דטעם  גלדעלה 
"שלחריתש עדי לשבד", יי השל ידש דחבל דתלבד, לגר
דשין להרשג לת עודש בדלבק ליתי. הדרו היחידה ל וח
גל קט שת  פעשלשת  גרילה:  בדלחדת  היל  לשתש 
דחגבשת טשבשת, דיבשרים טשבים, דעגים טשבים, לגר
פשגטשת עליש בהפתעה, שדו יחשת לשתם בין גשרשתיש

עד ל וחשן הדלל.
שידי עדלק,  זיר  לת  לדחשת  דוששים  ל ש  בפשרים 
לולת וריו  ידע.  דלל  עד  להגיע  וריו  זלת  לעגשת 
דעבר  לעוד ש,  דעבר  לטעם  שדעת,  שלהיריז   ברלג

חשושת: ל י גייו לה'ע פשרים השל גער גל דסירשת
יגלשדדים הג ה.  ליל  ישחשת  ל ש  לגר  שתן   פג, 
רשלים ידה הדבר ב פג ש   ל ח ש דקבלים חסידשת 
לטעם דעבר  שלפעשל  דעוד ש,  דעת ש  להסיח  ישחשת 
שדעת. לחרי גה'ל י' גלי דת פץ, לחרי גדסרתי  פגי
לתת עגשי  גלי  הלגש  גהשל  ישן,  בגלל  ה ישן  על 
תחשגה גהשל עשדד לדשת. קגה לש...  לין בפשרים יג
לגבשלשת דחשץ  שלפעשל  בוד,  הדעת  לגים לת  דושה 
ההגישן. בדקשם להתלש ן, תזיז לת עודו - תדתיק לת
הדי ים בגשרגם. ול דעודו, תדית לת הלגש שתגלה
גיג חיים לחרי הדששת. רק לז תגיע לגדחה עושדה

בלדת. 

שבת זכור
בקרילת התשרה גבגבת זש (גלעשלם חלה לפ י פשרים) קשרלים ב שסף לפרגת הגבשע גם לת פרגת
'זישר' העשסקת בגתי הדוששת: זיירת דלחדת עדלק, שדחיית זירש (הדן הרגע היה דזרעש גל עדלק).
בידי ש דתבטל קישדן גל דוששת ללש, בדשב ן הרשח י, בזיירת שדחיית בחי ת עדלק גבתשי ש ה"ישדע לת
ריבש ש, שדיששן לדרשד בש" - לשתש וד פ ידי חושף הדקרר לת היהשדי דלדדג גליחשתש להליר שלרשדם

לת העשלם. 
לדעה ה פשוה (גל הפשסקים העיקריים) חשבת גדיעת פרגת ''זישר'' היל דן התשרה, שלידה פשסקים

גם ה גים חייבשת בגדיעתה. לד הג ש גם ה גים בלשת לבית הי סת לגדיעת פרגת 'זישר'. 

החדש בקרו אותנו באתר
www.tanyaor.com 

גם  ביו-טיוב  ובפייסבוק:ו
)HDבאיכות ( בלוגים מצולמים וניגונים

http://www.tanyaor.com/
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(אדמו"ר הזקן) - היינו שיש לקבוע עתיםקביעות בנפש..."  בזמן אלא גם קביעות"לא רק 
ללימוד התורה, ליצור 'דופק לימודי' קבוע, ביום ובשעה,  עד אשר יגלה האדם כי, לאמיתו של דבר,

התורה היא לחם חוקו ומזון הנפש...

בימים האלה מקיים הרב כלב שיעור שבועי קבוע מידי יום חמישי בשעה
 במושב חמד שבמרכז הארץ. השיעור משודר בזמן אמת בשידור חי21:15

.www.tanyaor.comבאינטרנט, באתרנו: 
 בבית הכנסת83) המוביל מבית דגן לאור יהודה, רח' הזית 412הכניסה לישוב בכביש (מס' 

) במושב חמד, לפרטים20:45התכנסות (כיבוד ושתייה קלה מ- שבחצר משפחת שרעבי.
052-4-446-144נוספים: שי גרציק 

                                                                   

[בכניסה למושב חמד   ישר עד הכיכר, בכיכר שמאלה לרח' הזית   לקראת סומ
 מצד שמאל. חניה בשפע מאחורי בית83הרחוב, לפני הכיכר הבאה - הזית 

הכנסת שבהמשך שביל הכניסה לחצר]

צומת אור יהודה

צומת
בית דגן

http://www.tanyaor.com/
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היינו שבכל זמן וזמן מתרחשת פתיחת שער רוחני, דרכו-  (אדמו"ר הזקן)לחיות עם הזמן...
מיוחדים, אשר יש להכין כלים כדי לקלוט 'גשמי ברכה' אלה ולתרגמם יורדים לעולם הזה אור ושפע 

למעשים עד אשר תואר, באופן ממשי, סביבתנו המיידית בגוון המסוים של נתינת הכח הטמונה באותו זמן.

תענית אסתר
תענית אסתר היא לזכר תעניתם של היהודים בימי מרדכי ואסתר בערב פורים (כשנה לאחר שלושת
ימי התענית הנזכרים במגילת אסתר). בעת צרה וצוקה, קודם שנקהלים בני ישראל לעמוד על נפשם
יום תענית ותפילה להתחנן לה' שיפיל אויביהם לעשות מלחמה באויביהם, ראשית לכל קובעים הם 

.לפניהם במלחמה

תענית אסתר במקורות
הפשרים  קבעה חג  ערב  בלדר  בי"ג  לסתר  תע ית 
(בדגילת לסתר): לדרדיי  דברי לסתר  לזיר  לילשרה 
"לו י שס לת יל היהשדים ה דולים בגשגן, שלל תלילש
ש ערשתי גם ל י  שישם,  לילה  ידים  שלל תגתש גלגת 
לירעש הללש  התע ית  ידי  גגלשגת  ללל  ין".  לושם 
בחשדג  יסן, קשדם געדדה לסתר לבקג דלחגשרשג
לבטל לת גזירת הדן. שהיה זה יג ה לפ י  ס הפשרים.

ייל לגר שיעג  דרדיי,  "שיעבר  בדגילה  הפסשק  על 
דגילה: בדסית  חז"ל  דויי ים  לסתר",  עליש  וישתה 
פסח גל  רלגשן  ישם  גהעביר   - דרדיי  "שיעבשר 
בתע ית". שב'פרקי דרבי לליעזר'  לדר יי גלשגת ידי
התע ית החלש בי"ג ב יסן, שהישם הגליגי לתע ית היה

ישם רלגשן גל חג הפסח.
לערב בידי ש  לסתר  תע ית  דדשע  קבעה  ין,  לם 
דתע ים גל ש  גהתע ית  היל  ליו  התגשבה  פשרים? 
יישם לי ה לזיר גלשגת ידי הושם הלדשרים, ללל לזיר
בי"ג ידים  בלשתם  היהשדים  גהתע ש  לחרת  תע ית 
ג קהלש לידת  יל  יגרלל,  ד הג  פי  על  גין  בלדר. 
היהשדים לעגשת דלחדה בלשיביהם, היש דתע ים בישם
לפ יהם לשיביהם  גיפיל  דה'  שדבקגים  התקהלם 
בדלחדה. יו  דוי ש  לף  בדגה  רב ש,  יגבל  לעגשת

דלחדה בעדלק, היה דתע ה.
יגבר ל שג שלל דטרת התע ית, להרלשת גלל ביח 
בגבשרת דלחדתם, ללל בדה ג שגלים עי יהם בתפילה
לגדים, שדן הגדים דרחדים עליהם ש שת ים בהם יח
ל וח בדלחדה. שין יגרלל גבלשתש הדשר (בידי דרדיי
שלסתר) בגעה ג קהלש לגלשח יד בדבקגי  פגם היש
דתע ים. שלזיר לשתה תע ית גל ישם היקהלם (תע ית
גלי ה דשזירת ילל בדגילה),  קבעה תע ית זש לדשרשת.
רשלה גדש,  יתברו  גהבשרל,  תדיד  לזישר  ידי  זלת 
שגשדע תפילת יל ליג בעת ורתש, ילגר יתע ה שיגשב
דרדיי בידי  ידש געגה ללבשתי ש  לבבש,  ביל  ה'  לל 
שלסתר, בלשתש ישם גלשגה עגר בלדר: "לגר גיברש
לשיבי היהשדים לגלשט בהם שלהגדידם, ש הפשו השל -
לגר יגלטש היהשדים הדה בגש ליהם.  קהלש היהשדים

.בעריהם שגש'"
תענית אסתר - הלכה ומנהג

חשלה (לפילש לין בש סי ה), דעשברת, ד יקה, שישלדת
(בחשדג הרלגשן ללחר הלידה) - פטשרים דן תע ית.

די גלל יגן, דשתר לש ללישל עד גיעלה עדשד הגחר.
הגשיב ליגשן שבדעתש להגיים ללישל לש לגתשת, ית ה
בפירשג לפ י הגי ה גישיל ללישל לש לגתשת. שלם רגיל

לגתשת בקשדש, לין וריו להת שת לגתייה.
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בתפילת העדידה (תפילת  'גדש ה  עגרה') בגחרית
לפ י 'ע  ש'  לת  שסח  הויבשר  גליח  דשסיף  שבד חה, 
ברית 'רפל ש', שהיחיד דשסיף  שסח זה בתפילת הלחג
ב'ולת הושם  סישם  תפילה.  גשדע  בברית  בד חה 

הישיבים'.
בזדן גבית הדקדג היה קיים, דדימחצית השקל ל 

ג ה שג ה, היה דחשייב יל ליג יגרלל דבן עגרים
ג ה שדעלה, לתת 'דחוית הגקל' לגם "בדק הבית"

התיקשן התחזשקה,  (השולשת 
שהגיפשץ גל בית הדקדג) שלגם
הויבשר' 'קרב שת  ק יית 
דדי הדקדג  בבית  הדשקרבים 

ישם בישדש.
הגקל', ל'דחוית  זיר  שדלז, 
בג ה ג ה  דדי  יגרלל   שהגים 

להרבשת ב תי ת ודקה בערב פשרים (בגעת הד חה גל
תע ית לסתר, גהיל 'עת רושן') ידי ליפר על  פגש גל
י גד זלת  דדששת".  תויל  "ודקה  חז"ל  ידלדר  לדם 
שלהביל יייר יסף גלדר הדן לגקשל  עגרת ללפים 
לג זי הדלו. ידשבל בגדרל, גהדן הויע ללחגששרשג יי
יגקשל בידיש עגרת ללפים ייר יסף בעבשר הסידתש
להרשג שללבד לת עם יגרלל, שידלדר חז"ל  "גדעתי
לחד ליל  גקל  חוי  עשלין  יסף  ייר  ללפי  געגרה 
דיגרלל, גהיש גג דלשת ללף יגיולש דדורים, שלדר

(הדן הרגע) גיתן ללחגשרשג יל פדיש ם".
שפשסק התשרה  (דדפרגי  הקדשג'  ה'ללגיו  שדבלר 

הדלה ה- הלריז"ל,  בידי  לד יי ם) -16הליה גחי   
חייבה תשרה לתת דחוית הגקל ידי גיל לחד שלחד
דיגרלל ידע לגר השל יגלעודש  לי ש  ללל  'דחוית',

יגרלל) (גלר עם  יהשדי  שסף  שרק בהתלחדשתש עם 
 עגים הם דבר גלם. שעשד, דשסיף ה'ללגיו הקדשג',
יגרלל' 'לחדשת  בע ין  היהשדים  דוד  הגתדלשת  יל 
דפרייה בפשעל לת טע ת הדן געם יגרלל "דפשרד".

שבפ ידישת הע י ים, דשסיפה תשרת החסידשת, דושת  
 תי ת דחוית הגקל (דחוית דשקל) דרדזת לגר לל
לש ללדם לשדר "ישחי שעשום ידי עגש לי לת החיל הזה".
הדגלידים, ושרה  חולי  ג י  הי ם  שהקב"ה  היהשדי 
לזישר יג  זה.  זה לת  יביישל, 
דדדג ילגר  גם  יי  תדיד 
שעד בדלשלם  יישלשתיש  הלדם 
גדשלים להיגגים  גדגיע 
בבחי ת רק  זה  הרי  ש עלים, 
גייגרש שתיש דגשם  דחוית. 
היח לדדגם) (שלפילש  תי ת 

לי ם גלש יי לם  ית ש לש בדת ה דלדעלה.
יישן גבפרגת 'דחוית הגקל' חשזרת התשרה שדזיירה
ין  שהגים על  פעדים,  גלשג  "תרשדה"  הדילה  לת 
יגרלל לתת לתרשדה גלשג דטבעשת גל חוי גקל. לת
ד הג 'דחוית הגקל' דקיידים הבשגרים על ידי  תי ת
גלשג דטבעשת גל "דחוית" דן הדטבע הקבשע בלשתש
דקשם שבלשתש זדן (בלרץ יגרלל גלשגה חולי ג"ח);
ידש ין  שהגים גלב הדגפחה  שתן עבשר עודש, עבשר

לגתש שעבשר יל לחד דילדיש.
לד ם דושה דן הדשבחר לח ו גם לת הילדים הקט ים
גההשרים בלשפן  דיספם,  הגקל  דחוית  ג'  לתת 
דסייעים לילדיהם גישילש לתת דגלהם דתשו הרחבה,

יו גלל יחסר להם דלשדה.



6

 חג פורים
"והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי

הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם..."

''ומרדכי היהודי יושב בשער המלך"
הדלשרעשת הדתשלרים בדגילת לסתר (גזירת הדן ש ס

ג'תד-ג'תה ( לפ י355-356פשרים) התרחגש  בג ים   
הדדשישת דתשלרשת  בדגילה  לד יי ם).  הספירה 
הלירשעים שהגתלגלשת  תקשפה  בלשתה  הדריזישת 

גהבילש ל ס הפשרים. 
הדקדג בית  חשרבן  בי יים' גבין  'תקשפת  זש  היתה 
היהשדי, דרדיי  הג י.  הדקדג  בית  לב יית  הרלגשן 
חבר היה  תקשפה,  בלשתה  היהשדים  הד היגים  דגדשלי 
ה'י סת הגדשלה' (הס הדרין) שדעשרב בחיים הדדי יים
שדדי, ידסשפר לשדשתיש שהויבשריים גל דדלישת פרס 

בדגילה גהיה "ישגב בגער הדלו".
דעתם גל ידה דחידי הס הדרין לל היתה  שחה לגבי
פעילשתש הויבשרית גל דרדיי. הם סברש יי על גדשלי
הדשר לעסשק בתשרה בלבד, שלדגשו ידם דיל עסק שת
ויבשרית. ללל גרשב החידים הליש גם הם בדריש גל
פסיקת התשרה,  בלידשד  ההתעדקשת  שלוד  דרדיי, 
ויבשר. בושריי  גם  עסקש  הדיי שת,  שדללית  ההליה 
זש בדרו  ההלייה  בזישת  דשקל  יי  לידים  תברר 
התלפגרה הולת עם יגרלל בידי לחגששרשג דגזירת

ההגדדה.
קביעתו של פורים כחג

קביעתש גל פשרים י'ישם טשב' לדשרשת, דשפיע בדגילה
עודה, ייתשב: "שייתשב דרדיי... שיגלח ספרים  לל  יל

היהשדים... לקיים עליהם, להישת עשגים לת ישם לרבעה
עגר לחשדג לדר שלת ישם חדיגה עגר בש, ביל ג ה
שג ה... ידי דגתה שגדחה שדגלשח ד שת ליג לרעהש
שדת שת ללביש ים... על ין, קרלש לידים הללה פשרים,

על גם הפשר".
החלטת חז"ל לקבשע לת הישם ל'חג רגדי' לל היתה
פגשטה, הן דגיקשלים הליתיים (היג בידם הסדישת
דפ י החגג  דוד  שהן  יגרלל)  בדסשרת  חג  להשסיף 
תגשבתש גל העשלם הלל יהשדי. בסשפש גל דבר  פסק
ברשב ברשר שדיריע פסק ההליה בדבר השספתש גל חג

פשרים לחגי יגרלל.
דחגי בלתי  פרד  לחלק  פשרים  הפו  הג ים  בחלשף 
יגרלל. יתירה דזש, דשולים ל ש בתלדשד גרבי יהשגע
דורים, לגלשלת  פשרים  גלשלת  בין  דגששה  קרחה  בן 

שדסיק ג ס ההולה גל פשרים גדשל דגלשלת דוריםע
לחג לף ישחדה דסית גלידה בתלדשד, דסית דגילה.
שלידים גם חשבר  שסח דישחד לפשרים, "שעל ה יסים",
שעשד שבברית הדזשן.  בתפילת עדידה (גדש ה עגרה) 
ישתב הרדב"ם: "שלף על פי גיל זירשן הורשת יבטל
הורשת יל  'יי  גיחש  ג לדר:  הדגיח)  (לידשת 
הרלגש שת שיי  סתרש דעי י', ידי הפשרים לל יבטלש". 

ל שיח לבשל,  לעתיד  הדבר.  בחסידשת טעם  שדבשלר 
הלשר הללשקי העושם גיליר בעשלם הזה, ישעם לשרם
גל יל חגי שדשעדי יגרלל ידשגדת ביטשל לשר ה ר  לגבי
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תשקף לשר הגדג בוהרי הישם. לל ין הדבר ב שגע לחג
הפשרים   דדרגת הלשר הללשקי גהלירה בידי דרדיי
שלסתר היתה יה גבשהה ש עלה עד יי בשהק גילשי זה לל

ישעם גם ל שיח גילשיי ידשת הדגיח.
בחג הפורים ארבע מצוות המתחילות באות מ':

קרא מגילהמ
קרילת הדגילה הי ה הדושה הרלגש ה גל
חג הפשרים. לת הדגילה קשרלים בליל פשרים

בפעם לדחרת,  שין  תושה)  פרגת  בדשו"ג  (הג ה 
הג יה, בישם הפשרים עודש. יג לויין יי עיקר חשבת

דקרל הדגילה השל בישם דשקל.
בדגילה הגשדעים  דביטים  הדגילה  קרילת  בגעת 
דשדפסת (שדה טשב בדגילה יגירה) ידי לעקשב לחר
בעבשר יגירה  דגילה  דתשו  הדקריל  קשרל'  ה'בעל 
הויבשר ישלש להשוילש ידי חשבתש. ידי לולת ידי חשבת
הדושה יהליתה, לין לדבר לש להסיח לת הדעת דגשם
דפי הישולת  שדילה  דילה  יל  היטב  לגדשע  גיג 

הדקריל.
שתה ושמחהמ

בדהליה החג.  בישם  פשרים'  'סעשדת  לקיים  דושה 
לבסשדי לי יג  "חייב  חז"ל  ידלדר  יין,  גם  גשתים 
ל'ברשו דרדיי 'לרשר הדן'  בין  ידע  "'בפשריל עד דלל 
[חייב לדם 'להתבסם' בפשרים (לגתשת יין), עד גלל

ידע להבדיל בין 'לרשר הדן' ל'ברשו דרדיי'].

לי ה בזה  הפ ידית  גהישש ה  בחסידשת  שדבשלר 
גל היי  עלית  לדדריגה  לם  יי  יפגשטה,  לגירשת 
קבלת עשל דלישת גדים - היל  קשדת הקגר העודי
גביל יהשדי לה' ללשקיש,  קשדה גלדעלה דטעם שדעת

("עד דלל ידע"). 
סשד קישדש ה וחי גל העם היהשדי לי ה
תחשגת "יחי שעשום ידי עגה לי לת החיל
הזה" (לשרשת שגילשיים), יי לם "השל (הקב''ה,
השל) ה שתן לו יח לעגשת חיל", ידברי חז"ל "ביל דשר

 דויל ש דידם".והקב"השדשר עשדדים עלי ש לילשתי ש, 
משלוח מנות

בישם הפשרים דושה לגלשח ד שת ליג לרעהש שלגה
לרעשתה. על יל לדם לגלשח לפחשת ד ה לחת לליג
לחד שבה לפחשת ג י סשגי דליל; הרבי דלישבלששיטג
 גיל דשר ש  הג לגלשח בפשרים גלשג ד שת לגלשגה
ל גים (יהן, לשי שיגרלל) שד תש היתה ו שעה בישתר.

תנות לאביוניםמ
לפחשת ללביש ים.  דת שת  לתת  דושה  הפשרים  בישם 
שיל לחד,  ליל  פרשטה  בגששי  שלפחשת  ע יים  לג י 

הדרבה   הרי זה דגשבח.
דשטב להרבשת בדת שת ללביש ים דלהרבשת בסעשדתש
גדשלה גדחה  לין  גהרי  לרעיש,  ד שת  שבדגלשח 
שדפשלרת דלגדח לב ע יים, יתשדים שללד שת, ג לדר

"להחישת רשח גפלים שלהחישת לב  דילים".
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הסיפור השבועי
שומר נאמן?

הגדחה בבית דדרגש גל ה'לשהב יגרלל' דלפטה גלתה
דרגע לרגע. לד ם גשגן פשרים הישם, לו גדחת הפשרים
בלפטה לי ה דסתיידת דהר יל יו. העי יים  גשלשת לל
הגשלחן גבדזרח ההייל, גם ד הל הודיק לת גשלח ש

ידריש בקשדג, שפ יש קשר שת בלשר גל קדשגה.
הגירה בשקעת דפי יל ה שיחים. ה ג ים דלהיטים לת
הלששירה ב יגש ים קדשגים שדגדחי לב. שיגהלב דתרש ן
הרגליים דקפושת, שיו  עה דבשקת הלדם דעלה שדטה,

ש דדית לגלי ים גשעגים. העיר לפטה והלה שגדחה.
בסערת הגדחה ליג לל גם לב לליג גהסת ן פ ידה
ידעט בהיחבל. רלגש היה דשגפל שעי יש יבשישת. דפעם
גחשגג ידי  לודדים,  דבטים  פחדים  גלח  לפעם 
גיזשהה. ועדיש היש דהשססים. רגע לחד לזר עשז שהתקרב
לל הספסלים גדּשגי החסידים, שרגע לחר יו  סשג ללחשר

בבשגה.
רק בחלשף הדקשת הבין גליג דהחסידים לי ש דבחין
בש. הדחגבה הזלת ורבה לת לבש. השל, ר' יעקב, גתדיד
זיה ליבשד הגדשר לגבירים,  הפו לללדש י גליג לי ש

דזיה לשתש בדבט ג י.
ל חה גקטה  פלטה דפיש. זה בדישק הע ין, גיעת לי ש
גביר ילל שילל. ע י דרשד השל, לבישן גל פשרים לדהדרין.
בפ יש שהביט  הספסלים  לחד  ביריתי  הוט ף  השל 
הדלירשת גל הרבי. עי יש הטשבשת גל ה'לשהב יגרלל'
הקהל לפעם סקרש לת  שדפעם  שקדשגה,  חידה  הפיקש 
הרב. פתלשם   עוש העי יים בש, בר' יעקב. השל חג לת

הדבט הישקד דפלח לת לבש, שדיהר להגפיל לת עי יש.
בטרם הספיק ל שע על דקשדש הבחין יי הרבי דהסה לת
הגירה. לבש הלם בפרלשת. הרבי קרל לגבלי שלחג בלשז ש

דבר דה. יעבשר רגע יבר עדד הגבלי ליד ר' יעקב. "הרבי
דבקג גתיגג לליש", לדר לש. השל חג סחרחשרת, לבל
ישגלים התקרב בועדים  להגיב.  לין  הרבי  לת בקגת 

לליטש לל הרבי.
בהגיע ר' יעקב לל ה'לשהב יגרלל' עדדה דדדה בבית
גשלח ש, סביב  הרב ים גהסבש  לל  פ ה  הרבי  הדדרג. 

שפתח בדברים:
דלדעלה דקבלת  לעשלם,  ירידתה  בטרם  "יל  גדה, 
הקובה גל היסף גתגיג בדגו חייה. בהגיע זד ה גל
 גדתי לרדת לעשלם  קבע גלקבל סישם יסף גדשל. לשלם
בבית הדין גל דעלה היירש לת לשפיי, שהבי ש גלל ידלי

להפקיד סישם גדשל יל יו בידי.
"החליטש להפקיד לת היסף בידי ידה שידה ל גים. הם
 ת ש לי לת הזישת לבחשר לת ה'גשדרים' גיחזיקש ביספי,

שביל פעם גלוטרו סישם ילגהש, לבקג לשתש דהם.
"לחד דלשתם יהשדים גבחרתי בהם לגדשר לת יספי",
עד ש. ילן  ה יוב  יעקב,  ר'  ללל  "לי ש  הרבי,  הדגיו 
בידיש. השפקדש  דבשטל,  לל  רשבלים, סישם  עגרים ללף 
שלין, ר' יעקב ידע להגתדג ביספי ירלשי. השל הגקיע
לשתש בדקשדשת ה יש ים, ובר  יסים שהגדיל לת הש ש, עד

ג עגה גביר גדשל.
ילילש דדשקד שדבטש  לדבר,  הרבי  השסיף  דזדן",  "לל 
גל חגשבה  דושה  לי  " זדד ה  ילגהי,  ב קשדה  עלדה 
הי סת ילה. יהשדי ע י היה זקשק  שלגשת ליסף בעבשר
השולשת החתש ה גל בתש. הסישם הדרשג עדד על גלשג
דלשת רשבלים.  תתי בידי הע י פתק הדשפ ה לל ר' יעקב,

שבש ביקגתי לתת לליג לת הסישם ה חשץ לש.
"ללל גר' יעקב התרגז דלשד  שלדר  ביעס:  'שיי  לי  י
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 שתן לרבי די יסף בבשלי לליש דעת לעת, גהשל דגגר
גם דיספי  לתת  דד י  שדבקג  שלביש ים  ע יים  לליי 

להם?ע'. השל גילח לת הע י דלפ יש בידיים ריקשת...
הדדדה, לת  הרבי  גל  קשלש  קור",  יסר  זדן  "בתשו 
"החלש עסקיש גל ר' יעקב להיקלע לקגיים. לחד דבעלי
לדגבר עסקיים,  קלע  עדד בקגרים  הלחשזשת, געדש 
יספי. השל היה חייב לר' יעקב גלשגת ללפים רשבלים,
שהחשב  הפו לחשב לבשד. יעבשר זדן קיבל ר' יעקב תביעה
דבעל לחשזה לחר, בטע ה גהשל חייב לש גלשגת ללפים
רשבלים. יו הפסיד בזדן קור גגת ללפים רשבלים דתשו

עגרים ללף הרשבלים, דדי הפיקדשן.
"דופש ש גל ר' יעקב התעשרר", הדגיו הרבי, "לו השל
דחה לת הדחגבשת הללה ש יסה לתלשת לת ההפסדים
ביד הדקרה. יו הידרדר דובש עד  גליבד  לת  יל  יספש

ש עגה ע י שלבישן. יעת יבר הבין גהתיחגשתש לפיקדשן
גהשפקד בידיש היל גהדיטה עליש לת הורה הזלת. השל
בל לילן עיגיש ידי לבקג דד י לדחשל לש שלהחזיר לידיש

לת העשגר".
הרב ים לעבר  שפ ה  ה שקבים  דבריש  לת  הרבי  סיים 
גסבבש לשתש: "דבקג ל י לת חששת דעתים, הלם רלשי ר'
י הג יעקב לדחילה? הלם לפגר לסדשו עליש גדעתה 

ביספי ירלשי?".
דעושרים. חסר  בביי  יעקב  ר'  פרץ  הדברים  לדגדע 
הרב ים, ג שיחש יי חרטתש לדיתית שי ה, הגדיעש עליש
דברי סֵ גשריה. הודיק ילילש חייה לזה, הליר לת פ יש לר'
שיגשב ידיש  ירלה גשב הולחה בדעגי  יי  שביריש  יעקב 

לדעדדש הקשדם.
לל חלפש הידים שר' יעקב חזר שעלה לגדשלה, לו עיגיש

לדד היטב לת הלקח.

(מתוך  העלון  השבועי                       
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(במדבר יט' ,ד)"זאת התורה אדם"  

כשם שבאדם ישנם גוף ונשמה, כך גם בתורת ישראל ישנם גוף התורה (פשט הכתוב-'נגלה')
ונשמת התורה (פנימיותה, סודותיה ורזיה-'נסתר'). במדור זה מובא פרוט נושאי הפרשה על פי

 'נגלה', ובמדור שלאחריו יובא ביאורה של נקודה או של מספר נקודות מן הפרשה על פי פנימיות התורה. 

נקודות עיקריות בפרשת תצוה

גלפ יה. תרשדה  לפרגת  יהדגו  בלה  תושה  פרגת 
בפרגת תרשדה דשבל הויששי לשדשת הקדת הדגין שתילשר
לשדשת בויששי  עשסקת  פרגת ש  שלילש  פרטי הקדתש,  יל 
בגדי היה ים, שין תילשר ידה דהקרב שת שפריטים  שספים

בדגין.
שמן זית זך למנורת מאור

ה' דושה על הי ת גדן זית זו לד שרת הדגין.  רשת
הטבת  רשת בגעת  ישם.  ביל  זה  בגדן  ידלקש  הד שרה 
הד שרה על ידי להרן לעת ערב, עליש לוקת בהם ידשת

גדן דספקת לבעירתם עד הבשקר.
שמונת בגדי הכהן הגדול 

הי ת בגדי יהש ה דישחדים ליה ים. ללהרן היהן הגדשל
אפוד, חושן, מעיל, ציץ, כתונת, מצנפת,גדש ה בגדים: 
. לב יש -  דב שלביהשל, ללעזר שליתדר,אבנט ומכנסיים

הדישט) יהן   - רגיל  (יהן  בדגין  ייה ים  הדגרתים 
לרבעה בגדים בלבד: יתש ת, דגבעת, לב ט שדי סיים. 

השל ידין סי ר גלשבג היהן דלחשריש, דגשבההאפוד:  
החזה שעד לעקבי רגליש. דחלקש העלישן גל הלפשד ישולים
ג י זשגשת רושעשת. זשג לחד דקיף לת גשפש גל היהן ש חגר
דלפ יש, שזשג ג י ידין יתפישת העשברשת דעל וששלרש. על
יתפישת ללש, דעל גשבה החזה דשודדשת גתי לב י הגשהם
עליהן חרשטים גדשת גבטי יגרלל, גגה גדשת על יל

לבן.
על גבי בד, לרשג דחדגה די י חשטים, דגשבושתהחושן: 

ג יים עגר לב ים יקרשת  שעליהן  חרשטים  גדשת  גבטי

הלב ים על  חרשטים  ב שסף,  לבן.  ליל  יגרלל - גבט 
יוחק, יחדיש לת הדילים   "לברהם,  הישורשת  לשתישת 
יעקב, גבטי יגרשן". לת החשגן  שגל היהן הגדשל על
חזהש דעל הלפשד, שהשל תלשי בלדועשת גתי גרגרלשת
בגתי ש לחזשת  הלפשד  דן  הדגתלגלשת  קורשת  זהב 
טבעשת זהב הדחשברשת בחלקש העלישן גל החשגן. דתחת
ללב י החשגן, בחלק דקשפל גל הלריג, דגשלבשת גתי
תילת פתילי  תחשבשת  לתשין  וד,  ביל  לחת  טבעשת, 
הדגדגשת לחגירת החשגן לל גשפש גל היהן ידי גלל
ית ד ד בזדן הלייתש. בין קפלי לריג החשגן תפשר קלף
שתשדים". י"לשרים  יגדג  הדפשרג. החשגן  שעליש הגם 
ילשדר, יל לידת גהיהן הגדשל יידרג לגללשת דהשתישת
שיגלש לת הקגשרשת לויבשר, לזי יבהיקש לשתישת החשגן 

התגשבה הגדידית.
על גבי ישת תש לשבג היהן הגדשל דעיל, לרשגהמעיל:  

ישלש דחשטי ודר בובע תילת. בתחתית הדעיל קגשרים
היהן ת שעת  בזדן  הדולולים  פעדש ים  שג יים  גבעים 

בבשלש לעבשדתש בקשדג שבולתש.
 על דוחש גל היהן הגדשל דש ח טס גל זהב, עלישהציץ:

לה "קשדג  בשלטשת הדילים  (בושרת'יתשבשת בלשתישת   "
חשטי בג י  דחשבר  הטס  הדפשרג).  הגם  גל  היתיבה 
חשט עשרפש.  דעל  ש קגרים  רלגש  הדקיפים לת  תילת 
בלדועש, הויץ  העלישן גל  בחלקש  דשגחל  תילת  שסף 
ש דגו דעל רלגש שדעל דו פתש גל היהן הגדשל ללחשריש,

יגהשל  קגר ללחשר עם ג י פתילי הרשחב.
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עגשיה ישלה פגתן, לרשגה דגבושת דגבושתהכתונת:  
בית דרו  רק  ללשבגה  ג יתן  יו  עבריה,  דיל  שסגשרה 
חשגר לשתה גשפש,  לשבג היהן על  הוששלר. לת היתש ת 
בלב ט, שעליה לשבג היהן הגדשל לת הדעיל שלת הלפשד.

היהן הגדשל חשבג על רלגש דו פתהמצנפת/מגבעת:  
עגשיה פגתן. הדו פת ידין פס לרשו, לשריה גג עגרה
לדה (יגדש ה דטרים), שהיהן דסשבבה סביב רלגש עד
גדתקבלת ושרת דו פת. גם ליהן ההדישט ישבע דשדה,

ללל גהשל דקיף בש לת רלגש בושרת דגבעת.
לף השל פס לרשו לו דק דן הדו פת. לשרישהאבנט:  

גלשגים שגתיים לדה (יגגה עגר דטרים) שהשל לרשג
דלרבע די ים גש ים: פגתן, תילת, לרגדן שתשלעת ג י.
יגהשל דסשבבש גשב היתש ת  גבי  לשתש על  חשגר  היהן 

שגשב סביב גשפש עד תשם יל לשריש.
 לרשגשת גם הן דחשטי פגתן. היהן לשבג לתהמכנסיים:

הדי סיים לייסשי  ערששתש עד לדעלה דטבשרש, קרשב ללב,
שלדטה עד ברייש.

הכנת הכהנים והמזבח לקדשם לעבודתם
להרן שב יש היה ים ב י גבט לשי, הם ג בחרש על ידי
הקב"ה לגרת בדגין. גם לחר יו, בבית הדקדג גייב ה
בלרץ הדשבטחת, יהיש היה ים (ולולי להרן) הדגרתים

בעבשדת הקשדג.
שלקדגם הדזבח  שלת  היה ים  לת  להיין  דושה  ה' 
לעבשדתם. בדהלו גבעה ידים דישם הקדת הדגין ישקרבש
על  הדזבח  קרב שת  שד חשת  דישחדים,  היה ים  ישלבגש

בבגדי היהש ה שעל רלגם שין על הדזבח ישוק גדן דישחד
ה קרל 'גדן הדגחה'. ללחר ההי שת הלדשרשת דקשדגים

היה ים שהדזבח שדזשד ים לעבשדתם בקשדג.
הגיי ה תגרה  ה',  דבטיח  הלדשרשת,  ההי שת  ללחר 
בדגין, שדד ש תתפגט שתגישן על יל דח שת ב י יגרלל.

קרבן התמיד
ישקרבש דידי ישם ג י קרב שת. גבי הדזבח החיושן  על 
הלחד בבשקר עם תחילת העבשדה, שהג י עם סישדה בין
ג ה בן  יבג  גייללש  הקרב שת,  הקרבת  עם  הערביים. 

שד חת סשלת דעשרבת בגדן, י שסח גם יין על הדזבח.
מזבח הקטורת שבהיכל

להקרבת הדישעד  הדגין  העשלה גבחור  דזבח  דלבד 
הדישעד ישתר  קטן  דזבח  ההייל  בתשו  יהיה  הקרב שת, 

להקטרת הקטשרת.
שדושפה זהב טהשר, דזבח הקטשרת, עגשי עוי גיטים 
גטחש רבשע - לדה על לדה (יחוי דטר על חוי דטר)
שדתחתיש זר  גביש  שגשבהש גתי לדשת (ידטר לחד). על 
הבדים ישי סש  בהן  פי שתיש,  בלרבע  זהב  לרבע טבעשת 

(דשטשת) ל גילתש בעת דסעשת ב י יגרלל.
שהדלקתם ה רשת  לעריית  בסדשו  זה,  דזבח  גבי  על 
בד שרה, יקטיר היהן קטשרת העגשיה דגחיקת עגבים
גש ים, פעדיים ביל ישם בשקר שערב. על דזבח זה ישתז
לחת בג ה, בישם הייפשרים, דדם גל פר שגעיר, ליפר על

חטליהם גל ב י יגרלל. 



12

חסידות על הפרשה

פורים
חסרון דעת

גדשל ישם הפשרים דישם הייפשרים, גין בישם הייפשרים
לדם חייב  בפשרים  שלילש  הגשף,  לת  לע שת  דוששה 
להתבסם עד דלל ידע; שיי יג עי שי גדשל דחסרשן דעתע

(רבי בונם מפשיסחה)

מעלת הגורל
בתיקש י זשהר  לדר גישם הייפשרים השל 'י-פשרים'.
ג י הידים הללה קגשרים עם הגשרל, הדסדל ביטשל
זש שהתבטלשת  שדעת,  דטעם  גלדעלה  שדסירשת  פג 

בלה דה'יחידה' גב פג.

שבת שלום!!!
ליקוט, רעיונות, כתיבה ועימוד: חי דמארי

כתיבה, עריכה, והגהה: הרב יאיר כלב
 לנוכתבולהערות, הארות, הצעות או תיקונים, אנא 

tanyaor4u@gmail.com

   הרבי מליובאוויטש הנהיג ועודד שכל אשה ובת (מגיל רך
) תדלקנה נרות שבת וחג.3ביותר ולפחות מגיל 

    

 
  עיר

(שעון חורף)

הדלקת
נרות

צאת
השבת

16:5618:10י-ם

17:1118:11ת"א

17:0218:10חיפה

17:1418:12ב"ש

 נהנתם? העבירו הלאה, לזכות עוד ועוד יהודים בהרחבת המודעות למקורותינו.

נא לשמור על קדושת הגיליון
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