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 'טחון בהיימי פורים מלמדים על העיקר הגדול של ב

 

טחון יימי הפורים שאנו חוגגים מדי שנה בשנה הם עדות ומופת מה גדול ערכו של הב     

 ,וצעקו אליו 'קראו אל הה הבירומה משמעותה של האמונה בו. כשיהודי שושן  ,'בה

הפר עצת  לתפילתם, 'נעתר ה ,ליון היתה מרחפת על פניהםיכאשר סכנת ההשמדה והכ

שכל פעם  ',זהו מופת אחד מני מופתים רבים שהראנו ה .אויבינו והפך מזימותיהם

 '. נושעו בה - קיימו ושמרו מצוותיו מתוך אמונה זכהו ,'ישראל יהבם על השהשליכו 

 ,נו להבין מה משמעותם של ימים אלהצריך שניתן דעת ,כשאנו חוגגים את ימי הפורים    

אם נשכיל להבינם וניטיב לשמור על הרציפות  .מוד מטיבםומה תוכנם ומה עלינו לל

קי צבאות ו, וה' אלאזי בטוחני שתעמוד לנו זכותנו ,הנצחית ההיסטורית של מורשתנו

 . ויצילנו מכל צוקה ופגע יהיה עמנו

 ,נהיואת ימי הפורים תחוגו בשמחה רבה ובר ,קחו נא את ברכתי אליכם ,יאחי ואחיותי     

 . למדוה ותהי לכם למגן ,שקדו לעשות ולקיים מצוות התורה .בשלוה ובנחת

בירושלים הבנויה  ,ויהי רצון שאת יום הפורים הבא נחוג כולנו בדיצה ובצהלה     

 .*והשלימה

 פחלק ראשון: מאמרים ונאומים, עמ' לדור ולדורות,                                                                         

 נסים זצ"ליצחק מאת הראשון לציון הרב                                                                                     

במלחמת ששת הימים, וב"ה תפילת הראשון לציון  לפני שחרור ירושליםמנשר זה פורסם   *

 התקיימה.

 



 א תשכח!"ל"זכור את אשר עשה לך עמלק 

את אשר עשה  זכורעל שום שקוראים בה פרשת " "ידוע ששבת זו נקראת "שבת זכור
ית דינו קבעו ומרדכי וב ,היא מן התורהקריאת פרשה זו  .(, יזדברים כה) לך עמלק"

שמיד להרוג אשר בימים ההם בזמן הזה חשב לה ,המן הרשע ,נכדולהסמיכה ל
. רבים שואלים: הרי כל האומות בכל הדורות הרעו לנו וכמה ולאבד את כל היהודים

קא את וומדוע דו ,ולא ציוותה התורה לזכור מעשיהם ,כלותינומהם עמדו עלינו ל
זכור בפה  :(ספרי, שם)"ל אמרו חז ?הזהירה התורה לזכור ולא לשכוחלק מעשה עמ

ובלב כל  ,כי אף שידוע שעשו שונא את יעקב ,ואולם הטעם ברור .ואל תשכח בלב
ו אלא א"כ מצאו לא עמדו עלינ ,בכל זאת ,ו מקננת שנאה כבושהמזרעו של עש אחד

הבה " ואמרו: ,המצריים פחדו מריבויים של ישראל ,על דרך משל .עילה וסיבה
 "נוסף גם הוא על שונאנו ונלחם בנונתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ו

שיעברו בגבולם ויגרמו להם  סיחון ועוג פחדו מצבאות ישראל כמו כן, .(שמות א, י)
וכן כל שאר האומות היו להן עילות וסיבות  .ישראללחם עם ילכן יצאו לה ,נזקים

 שנאתן ויתחכמו סוד על זרע ישראל. אשר מחמתן הגבירו את 

בישראל בצאתם ממצרים  לחםילא היתה לו כל עילה לבוא לה ,לא כן עמלק הרשע
ובזמן שנפל פחדם של ישראל על כל העמים אשר שמעו וראו את כל  ,בדרכם לארץ

וינער את מצרים בתוך  ,לעמו במצרים ועל הים 'עשה ההאותות והמופתים אשר 
הבאים אחריהם לא כסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הים וישובו המים וי
ת ם. אך עמלק הרשע לא שובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הי ,נשאר בהם עד אחד

, וע"י כן החליש את לחם בישראליובא לה ,ליבו לכל האותות והמופתים האלה
דברים ) אשר קרך"" :(תנחומא תצא, ט) כמאמרם ז"ל .ורא והפחד שנפל על האומותהמ

 הלמה הדבר דומה? לאמבטימשל אמר רבי חוניא  .ריםהקרך לפני אח כי (כה, י
אע"פ  ,יעל אחד וקפץ לתוכהבא בן בל ,שלא היתה בריה יכולה לירד בתוכה רותחת

הקב"ה קרע  ,אל ממצריםאף כאן כיון כך שיצאו ישר ,שנכוה הקרה לפני אחרים
אז " שנאמר:כמו  ,על כל האומותנפל פחדן ו ,נשתקעו המצרים לתוכו ,הים לפניהם

כיון שבא עמלק  .(טז–שמות טו, טו) "ופחדנבהלו אלופי אדום ...תפל עליהם אימתה 
, אע"פ שנטל את שלו מתחת ידן, הקרן לפני אומות העולם." כל האומות ונזדוג להם

 ,בא עמלק ראשון והתגרה בהם ,הים לישראל ונמס לבבםושמעו כל אשר עשה אל
אל משה  'ויאמר ה" .א מהם ומאלוהיהםר  י הרהיב לב הגויים לבלתי ,גףיאע"פ שנ

שבא  -" כתוב זאת": (ילתא, שםמכ)"ל אמרו חז ,(יז, יד שמות) "כתוב זאת זכרון בספר
ארבע מאות פרסה . עמלק להזדווג לישראל בצאתם ממצרים קודם לכל האומות

 – "עמלק", זה המן - "מחה אמחה את זכר". ישראל ברפידים לחם עםיפסע ובא לה
   .(שם, טו) כמשמעו

ים ין החוטא בפומבי והפתיים ההולכים אחריו בעינוכמה גדול עו ,מזה נלמד לדורות
יתה ואי אפשר לגדור יה כבר נההתקל ,מן השמיםדאי יענש ואעפ"י שבו ,עצומות
להעיד בנו להתרחק מחילול  ,ירו רז"ל כל כך בשמיעת פרשת זכורעל כן החמ .בעדה

הוא  'והנפש אשר תעשה ביד רמה ...את ה" וכן כתוב:. המקעקע כל בנין הדת 'ה
עשה לך כור את אשר : "זשהקב"ה ציוונו בתורתו .(לא-במדבר טו, ל) "מגדף ...עונה בה

 כמתנגד למצוות "לא תקום ולא תטר" נראה ,(יט-דברים כה, יז) "...לא תשכחעמלק 
יה לה בשבת הסמוכה רז"ל קבעו לקרוא פרשה זו עם ההפטרה הראו ?(יקרא יט, יח)

וכ"ש נגד אומה שבימיהם  ,לא להעיר שנאת לבב נגד מי שיהיה ,לפורים מלפניה
רק  ,אם ישרים הם אם לאו, 'קור אחר משפטי הרק להעירנו שאין לנו לח ,חדלה כבר

נגד  ,שאול המלך לא כן עשה .רם בלי פקפוק כי באמת צדקו יחדיומוטל עלינו לשומ
אחד  ?ומה נמשך מחמלתו ,אומה אכזרית מזנבת הנחשלים ,מצוות ה' חמל על עמלק

 .שהיה בעזרתם 'חשב להשמיד את כל היהודים לולי ההמן,  ,מצאצאי אגג

 עט-חלדור ולדורות, חלק ראשון: מאמרים ונאומים, עמ' ע

 נסים זצ"ליצחק מאת הראשון לציון הרב                   

 לשבת "זכור"



   לכותל המערבידרישה לפתוח שער נוסף 

 לכבוד

 מר משה דיין יצ"ו 

 שר הבטחון 

 אביב.-תל 

 שלום וישע רב,

 אין דרכי לכתוב במועד, אבל הדבר שרצוני להביא בפניו מחייבני לעשות זאת.

בביקורנו בסביבות הכותל המערבי לפני כשמונה חודשים, הסברתי לכב' כמה 
גישתו המעשית והבנתו י על הנעשה, והצעתי תיקונים אחדים. ראיתי ימהשגות

 הרבה למכלול ענייני הכותל, ומצאתי שבכמה דברים דעתנו שווה.

זמן קצר לאחר פגישתנו, בזמן שהיו הדיונים בוועדת השרים לענייני המקומות 
וברוך פודה ומציל. ברם, ענין הכותל  שים בעיצומם, אירע לכב' מה שאירעהקדו

בראשית הפעולה המשיכו לטפל  כאילו נדחק לצד, ואותם שלא הצליחו במעשיהם
 בענייני הכותל והעיקר עדיין חסר.

 'המחכמה'השער החדש שכב' הסכים לדעתי שיש לפותחו, מן הבתים שלאחר בנין 
חרורה של ר כב' ששער זה נחנוך אותו ביום שועד לרחוב השלשלת, טרם נפתח. סב

ותו בנין יהודי ירושלים, ויצאה חצי שנה ועדיין לא נעשה דבר. עתה אני שומע, שא
אין בדעת משרד הדתות להורסו, אלא לפרוץ בו משעול צד וחדרים יהיו מעליו 

 לצרכי המשרד.

בימי העלייה הגדולה לכותל, כל הבאים מן השוק אל רחוב השלשלת עומדים 
צפופים זמן מרובה ובסכנה ממש כדי להיכנס אל רחבת הכותל ולצאת ממנה. רואה 

ור והקלת הסבל מעל המבקרים, אלא בעיקר ענין ביאני בכך, לא רק תועלת הצ
בטחוני ראשון במעלה, שבשעה שהעמדתי על כך לפני כשנה לא נראה הדבר כה 
חמור, ועתה משהתרחשו דברים גם במקומות קדושים, צריך הדבר לשמש לנו 

 הזהרה מובהקת ולהחיש את המעשה.

אחת כמה וכמה הדרך מרחוב השלשלת היא הקרובה ביותר לבאים מן העיר, ועל 
לתושבי שכונות היראים במאה שערים, גאולה וכו', שמהן נוהרים המונים־המונים 
אל הכותל בכל יום. לפיכך גם אם נמצאות דרכים אחרות, רצון הכל או הרוב לעבור 

 בדרך זו.

העירותי לפי שעה על דבר זה כיוון שהוא ענין שהזמן גרמו ויש בו דיני נפשות. אקווה 
, כל לשוב ולעורר גם את יתר השאלותנו ,חזור ולטפל בענייני הכותלשמשיחל כב' ל

 ידי זכאי. ובטוחני שבאמצעות כב' יבואו הדברים לידי תיקונם. ומגלגלין זכות על־

 בברכת שנה טובה, שנת שלום השקט ובטחה ומועדים לשמחה.

 בכבוד וביקר,                                                                                                      

 יצחק נסים                                                                                                       

 וה"מ סוכות תשכ"טג' דח                                                                                            

 עב-עאעמ'  ,לדור ולדורות, חלק שני: בקומה זקופה                                                   



 

 "והומצ-בת" טקסייש לקיים  הראשון לציון:

 

 *לנאוה גרנביץ שלום וברכה,

את השאלה אם יש לערוך חגיגת  קיבלתי מכתבך מיום י"ב באייר ש"ז, בו עוררת
 וה" לילדה שהגיעה לשתים עשרה שנה ויום אחד.ומצ-"בת

מתמיד בכל קהילות ישראל מצאתי כמה דברי טעם במכתבך. הסיבה שלילד עורכים 
נכנס לעול המצוות נוספה לו מצווה הוא וה, היא משום שמיום שבו ומצ-חגיגת בר

והיא מצוות הנחת תפילין, בעוד אשר הילדה, אמנם נכנסת לעול המצוות,  ,מידית
 ה מיוחדת מיידית.ולם אין עומדת בפניה מצואו

אך אין זאת אומרת שאין הבת צריכה לשמוח ביום כניסתה למצוות. אדרבא ראוי 
 ורצוי לערוך חגיגה לכבוד מאורע זה בחייה.

את החגיגה יש לערוך בבית, בחברת קרובים וידידים ובהשתתפות של רב. הרב ישא 
החובה לשמור את המצוות ובשכר של וידבר במעלת  ,דברים לכבוד המאורע הזה

 מקיימיהן.

הבת, ראוי שתלבש בגד חדש ותברך עליו ברכת "שהחיינו". מן הנכון שתכין הרצאה 
 קצרה על המאורע ועל ערך היום. האב יאמר: "ברוך שפטרני מענשה של זאת".

בהזדמנות זו הנני מברך אותך שתהיה דרכך בחיים סוגה בשושנים. תהיי קשורה 
בעבותות עם תורת ישראל ומסורתה, ותזכי להקים בית נאמן לישראל לשמחתך 

 ולשמחת הוריך. 

 

לגבי  חגיגה בהגיע הבת למצוות כמו לא עורכיםמדוע  :בשאלהפנתה אל הרב נסים  12ילדה בת *
-וקבע שיש לערוך גם לבנות טכסי בת ,הרב נסים החליט כי הצדק עימה ?13בהגיעם לגיל  הבנים

והתופעה של  ,נפוץ בישראל פסק ההלכה של הרב הראשי ,ה וכיצד יש לקיימם. מאז מכתב זהומצו
 מצווה התמסדה והייתה לנחלת הכלל.-טכסי הבת

-)עמ' רלא 'ר הבתועל דב', חלק ב', או"ח סוף סימן ו, ד"ה שו"ת יין הטובראו גם בתשובת הרב, 
אוניברסיטת בר אילן, ’, ה בפסקי הרב נסיםוובמאמרו של ד"ר אהרון ארנד, 'חגיגת בת מצו ,רלב(

 , פרשת וישלח תש"ס.313הדף השבועי 

 ל"ג בעומר תשכ"ג                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 לא-ל עמ' לאחדים בידך,: שלישילדור ולדורות, חלק 

       

 הרב יצחק נסים זצ"להמשך סדרת ההרצאות על הראשון לציון  

  , בנושא: "בית אבי".חמישית בסדרה תינתן ע"י עו"ד מר משה נסיםההרצאה ה

, ב'יד 19:00בשעה  ,28.2.2017 ב' באדר תשע"ז,שלישי תתקיים אי"ה ביום ההרצאה 

 הציבור מוזמן.    , ירושלים.44הרב נסים', רח' ז'בוטינסקי 


