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 לעשות פורים. 
ידענו מדברי חכמים אמתיים, שהארת פורים גדולה למאד, וקדושה גדולה מאירה בו בעולם. ונראה שמתוך כך 
מלמעלה, האדם נשמר אז מכל קלקול, כיון שהוא עסוק בשמחת פורים, וא"צ כ"כ להיות על משמרתו רק שלא יעבור 

ה, אבל בדברי הרשות, שראוי להשמר מהם בכל הימים, ח"ו שום דבר מדברי התורה והמצוה, שח"ו אין עבירה מצו
במה שהם מקלי' נוגה שקרובה אל הרע, ביום הקדוש הזה משומרים אנו כי נפל אז פחד היהודים על עמי הארץ, ורבים 
מהם מתיהדים, וכמו כן בכל דור ודור נופל פחד היהודים, מי שהוא יהודי כופר בע"ז ומודה באמונת אל אחד המיוחד 

אשר אפס זולתו, על שרשיהם של עמי הארץ למעלה, וייראו לשלוח בו יד לפתות ולהסית ח"ו, כי מצוה בעידנא  ב"ה,
 דעסיק בה אגוני מגנא. 

והנה ההארה הנמשכת ביום הקדוש הזה היא ממש מצד קדושת הגוף הישראלי. כי קיימו וקבלו בו את התורה 
א הי' כ"א לגופים, כי הנפשות נהנות מאור העליון, וזהו רצונם ברצון מה שהי' מקודם לכן מודעה רבא וזה האונס ל

וכבודם לקבל עליהם עול תורה ומצות, אבל הגופים עוד לא נתקנו לגמרי, ע"כ הי' כבד עליהם עול התורה, אמנם כאשר 
מצא שחה לעפר נפשם והמן הרע רצה לשלוט בגופם, וכאשר הי' ד' להם לישועה נפדה גופם מהכוחות הרעים, ולא נ

 בהם רצון כ"א בלב אחד לאביהם שבשמים. 
ע"כ ביום זה לעד הצללים ינוסו מפני שהכח השכלי מסתלק, ויש ב' סיבות לזה, כי השמחה היא מעלה גדולה 
דבקה עם אור השכל בעצם, וכיון שהכלי צר אין הגוף יכול לקבלו כ"א כמדתו, אבל כשמתרבה יותר מדאי אין הכלי 

וצא ומסתלק למעלה, ונשאר הגוף בלי אור, ומיד הוא מסוכן מהני דקיימי עלן כי כסלא לאוגיא, סובל את האור, והאור י
יתבטל, ועוד שאפי' -אבל ביום זה יש כאן ב' לטיבותא, חדא שעצם הכלי מזוכך הוא ויכול לקבל אור שמחה גדולה ולא

ים מכל רע ומדביקים עצמם לשלמות אם יסולק אור השכל מכלי הגוף הנה כחות הגוף בעצמם כבר קדושים הם, ושומר
 האמתית שבאור פני מלך חיים, ע"כ המצוה אז לבסומי, וממשיך אור גדול עי"ז כמבואר בדברי האריז"ל.

ולולא דמסתפינא הי' נ"ל, דאף שבכל הימים שתוי אל יתפלל, מ"מ ביום זה הואיל ומצותו בכך לא מטריד, 
קר טעם שתוי אל יתפלל י"ל מפני שהתפילה היא העלאה למעלה כקרבן זולת שיכור גמור שצ"ע אם הוא מהמצוה. כי עי

לד', ואם נמצא בענינו דבוק רע הרי הוא מקריב ע"ג מזבח העליון דבר שאינו ראוי לקדושה, אבל ביום זה כחות הגוף 
 ג"כ מקודשים לשמים, והאור חופף עליהם בכל גוני. 

כהיום אין הגשמי מתנגד לרוחני, ע"כ בכל יו"ט, שעיקר וע"כ י"ל דה"ט דמלאכה לא קבלו עלייהו בפורים, ד
התכלית של כולם שיהי' מקרא קודש להתענג על ד', לא יתכן להיות עסוק במלאכות חול, שהן שייכות לל"ט מלאכות 
דמעלמא דאתלטיא, משא"כ היום שנהפכה הקללה לברכה, ואפי' עסוק במלאכה שם הוא מוצא אור הקדושה, כי נפל 

פל עלי שיח קודש, ועשרה כתרין דמסאבין נשברו בחדא זקיפא דעשרת בני המן, ע"כ האור מגולה ע"י הקיר הטח ת
 המגילה. 

 ובין בדברים ודעת לנפשך ינעם.     
 

שאינו יכול לדבר לפני המלך, שמבואר בסי' צ"ט דתפלתו תועבה, נלע"ד די"ל שהוא  שיעור השכרות,
יין מפיגו ואם לא יהי' שכור גדול, אפי' שכשאין פחד לנגד עיניו אינו יכול  שיעור גדול לשכרות, כפי שאחז"ל פחד קשה

לכוין דעתו לדבר כראוי, מ"מ כשיראה המלך לנגד עיניו יהיב אדעתי' וננער מיינו ומדבר כהוגן, אבל כשהגיע לשיעור 
 כזה, שגם אימתו של מלך לא תועיל לו לכוין דעתו, אז אסור להתפלל בכל גוני. 

מש"כ לעיל, די"ל בפורים שהשכרות מצוה, ועכ"פ שיהי' שתוי ודאי חובה היא, י"ל דמותר לכתחילה ולפ"ז לפ
להתפלל כ"ז שלא הגיע לשכרות גדולה כ"כ, שאינו יכול לדבר אפי' לפני המלך. וניחא בזה ללמד זכות על הרבה 

 ין שתוי לע"ד יש ע"מ לסמוך. שנוהגים להתפלל בהיותם שתויים בפורים עכ"פ, ואף כי צ"ע קצת לדינא, מ"מ לענ
 

 להודיע שכל קויך לא יבשו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך. 
מתוך שורש הולך ונמשך עיקר התקימות התורה בכל אריכות הגלות הזאת, וכמו שיסוד הפורים קבע את 

כי הגרם למה ברצון של התורה, שהיא מתקימת לעד, כן ראוי שיהי' הוא נצחי ולא יפסק לעולם, כדחז"ל -הקבלה
העולם להם ע"י -שקבלוה בימי אחשורוש ברצון הי', מפני שכל עיקר פגם המעשים שלהם הי' מצד שנאת אומות

ריחוקם מהם וזרותם להם, וכיון שהראה להם הקב"ה שנגזרה הגזרה אחרי שנהנו מסעודתו ראו כי קרבת העמים היא לא 
מפרע, כי נתברר, כמו טעות מעיקרא, שבאמת גם מאז מקדם להועיל ורק ד' ית' הוא שומר ישראל, ועל כן קבלוה ל

 חשקו בתורה. 
ונראה שחיוב השכרות בפורים, חייב איניש לבסומי בפוריא וכו', ג"כ מכוון לזה, שעיקר איסור השכרות הוא, 

אל מפני שבהסתלק הדרכת כח השכל יש לחוש לפנית רצונו של אדם לרע ותועבה ח"ו, אבל בפורים נשפע על כל ישר
שפע רצון של קבלת התורה, ובו ביום מאיר על כל איש ישראל המחזיק בתורת ד' אור רצון אמתי לבחור בתורה 
ובדרכי', ועל כן מראים שאפילו בשכרותו אינו סר מדרך ד', מפני שפנימיות רצונו הוא פונה לטוב, ובקרבת אלהים אך 

 טוב לישראל. "שתי בד' אלהים מחסי לספר כל מלאכותיך". 
 

 
 (עמוד תלט 'עולת ראיה א)
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 אורות הקדש ב עמוד תצא .1

 הפרדת צביון הרע מהטוב
 כ

הרע הגמור והמוחלט, שאין בו שום ניצוץ של טוב, הוא שמח בכליונו, ואבודו ואפיסתו, זוהי שלמות התפתחותו היותר 
הרע אנו חפצים להיטיב גדולה. ואנו צריכים להתרומם למדת חסד מקיפה כזאת, עד אשר נשאף להיטיב לכל, וגם עם 

 במה שנכלהו, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה. 
 

 מוסר אביך עמוד נז .2

ו. מדת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים היא כוללת את כל הברואים כולם, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר ולא עם 
הטוב, אשר הוא מעל  אם מתחת השמים, אבל ע"י הזיכוך מתעלה הוא לשורש-ולשון, ואפילו עמלק אינו נמחה כי

 לשמים, ונכלל הכל באהבה העליונה, אלא שצריך כח גדול וטהרה עצומה ליחוד נשגב זה. 

 
 יד/א –מגילה דף יג/ב  .3

ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך אמר רבי אבא משל דאחשורוש והמן למה הדבר דומה לשני 
ולאחד היה לו חריץ בתוך שדהו בעל חריץ אמר מי יתן לי תל זה בדמים בעל התל בני אדם לאחד היה לו תל בתוך שדהו 

אמר מי יתן לי חריץ זה בדמים לימים נזדווגו זה אצל זה אמר לו בעל חריץ לבעל התל מכור לי תילך אמר לו טול אותה בחנם 
 והלואי.

 
 שמות פרק יז  .4

רְׂ  ֵאל ב ִּ רָּ ש ְׂ ם יִּ ֶחם עִּ ל ָּ ֵלק ַוי ִּ ם:)ח( ַוי ָֹּבא ֲעמָּ ידִּ ב ַעל    פִּ צ ָּ י נִּ ֹנכִּ ר אָּ חָּ ֵלק מָּ ֲעמָּ ֵחם ב ַ ל ָּ ֵצא הִּ ים וְׂ ש ִּ נו  ֲאנָּ ַחר לָּ ַע ב ְׂ ֻׁ ה ֶאל יְׂהֹוש  ֶ )ט( ַוי ֹאֶמר מש 
י: יָּדִּ ים ב ְׂ ֱאלֹהִּ ה הָּ ֵ ה ו ַמט  עָּ בְׂ ה ַאֲהרֹ   רֹאש  ַהג ִּ ֶ ֵלק ו מש  ֲעמָּ ֵחם ב ַ ל ָּ הִּ ה לְׂ ֶ ַמר לֹו מש  ר אָּ ֶ ֲאש  ַע כ ַ ֻׁ הֹוש  ה:)י( ַוי ַַעש  יְׂ עָּ בְׂ לו  רֹאש  ַהג ִּ חו ר עָּ )יא(    ן וְׂ

ֵלק: ַבר ֲעמָּ גָּ יַח יָּדֹו וְׂ ר יָּנִּ ֶ ַכֲאש  ֵאל וְׂ רָּ ש ְׂ ַבר יִּ גָּ ה יָּדֹו וְׂ ֶ ים מש  ר יָּרִּ ֶ ֲאש  יָּה כ ַ הָּ ֶליהָּ    וְׂ ב עָּ ֶ יו ַוי ֵש  ָּ ת  ימו  ַתחְׂ חו  ֶאֶבן ַוי ָּש ִּ קְׂ ים ַוי ִּ ֵבדִּ ה כ ְׂ ֶ יֵדי מש  )יב( וִּ
יָּ  כו  בְׂ מְׂ ָּ חו ר ת  ַאֲהרֹן וְׂ :וְׂ ֶמש  ָּ ֹא ַהש   ה ַעד ב  יו ֱאמו נָּ י יָּדָּ הִּ ד ַויְׂ ז ֶה ֶאחָּ ד ו מִּ ז ֶה ֶאחָּ יו מִּ ֶרב:   דָּ י חָּ פִּ ֹו לְׂ ֶאת ַעמ  ֵלק וְׂ ַע ֶאת ֲעמָּ ֻׁ הֹוש     )יג( ַוי ֲַחלש  יְׂ

חֹה ֶאמְׂ  י מָּ ַע כ ִּ ֻׁ הֹוש  ֵני יְׂ זְׂ אָּ ים ב ְׂ ש ִּ ֶפר וְׂ ֵ ס  רֹון ב ַ כ ָּ ֹתב זֹאת זִּ ה כ ְׂ ֶ הֹוָּה ֶאל מש  ם:)יד( ַוי ֹאֶמר יְׂ יִּ מָּ ָּ ַחת ַהש   ַ ת  ֵלק מִּ ה    ֶחה ֶאת זֵֶכר ֲעמָּ ֶ ֶבן מש  )טו( ַוי ִּ
י: ס ִּ הֹוָּה נִּ מֹו יְׂ א ש ְׂ רָּ קְׂ ַח ַוי ִּ ֵ ב  זְׂ ֹר:      מִּ ֹר ד  ד  ֵלק מִּ ֲעמָּ ה ַליהֹוָּה ב ַ מָּ חָּ לְׂ ס יָּה  מִּ ֵ י יָּד ַעל כ   )טז( ַוי ֹאֶמר כ ִּ

 
 במדבר פרק כד  .5

יתֹו ֲעֵדי ֹאֵבד:        ַאֲחרִּ ֵלק וְׂ ֹויִּם ֲעמָּ ית ג  לֹו ַוי ֹאַמר ֵראש ִּ ש ָּ א מְׂ ָּ ש   ֵלק ַוי ִּ א ֶאת ֲעמָּ  )כ( ַוי ַרְׂ
 

 דברים פרק כה  .6
ם: יִּ רָּ צְׂ מ ִּ ֶכם מִּ ֵצאתְׂ ֶרךְׂ ב ְׂ ד ֶ ֵלק ב ַ ךָּ ֲעמָּ ה לְׂ ש ָּ ר עָּ ֶ ךָּ    )יז( זָּכֹור ֵאת ֲאש  ַזנ ֵב ב ְׂ ֶרךְׂ ַויְׂ ד ֶ ךָּ ב ַ רְׂ ר קָּ ֶ יֵָּגַע )יח( ֲאש  יֵף וְׂ ה עָּ ָּ ַאת  ים ַאֲחֶריךָּ וְׂ לִּ ֱחש ָּ ל ַהנ ֶ כ ָּ

ים: לֹא יֵָּרא ֱאלֹהִּ ךָּ ַנֲחלָּ    וְׂ הֹוָּה ֱאלֶֹהיךָּ ֹנֵתן לְׂ ר יְׂ ֶ ֶרץ ֲאש  אָּ יב ב ָּ בִּ ס ָּ ֶביךָּ מִּ ל ֹאיְׂ כ ָּ ךָּ מִּ ה ֱאלֶֹהיךָּ לְׂ הֹוָּ יַח יְׂ נִּ הָּ יָּה ב ְׂ הָּ ֶחה ֶאת )יט( וְׂ מְׂ ה  ת ִּ ָּ ת  ש ְׂ רִּ ה לְׂ
ַחת הַ  ַ ת  ֵלק מִּ ח:   זֵֶכר ֲעמָּ כ ָּ ש ְׂ יִּם לֹא ת ִּ מָּ ָּ  ש  

 
 שנת ]תרמ"ח[  -לפורים  -שפת אמת ספר שמות  .7

לכן אחז"ל כי הדר קבלוה בימי אחשורוש. כי מסתמא זה שהי' צריכין לכפות עליהם ההר כגיגית. הי' על חלק 
 ן טוב.הגוף. כי נשמתן של ישראל קבועין לעולם בתורה. וכאן שנתקן בחי' הגוף קבלוה בחלק הגוף ג"כ ברצו

 
 חלק שני  -ת -ספר קנאת ה' צבאו .8

נוטה לחוץ , והיא נקראת עור הנחש, אשר אם היא בקליפת נוגה, שהיא טוב ורעואודיעך עתה סוד גדול מאד, כי כל זה הענין תלוי 
 .נטהרת, והרע נכפה תחת הקדושה -נכנסת לפנים . ואם היא נטמאת היא, והרע מתחזק על ידה -
 

 אות ח  -עת האוכל  ספר פרי צדיק קונטרס .9
. כי באמת לאמיתו כל האכילות של איש הישראלי וניעורמין את מינו כישן הפיגול ומצא  ויקץעל דרך שאמרו 

הוא דוגמת הקרבנות. רק כשאינו מבורר לאדם בכוונת לבו ומוחו הוא דוגמת ישן וכדרך שנאמר בשוב וגו', היינו 
הרי הוא כישן  כשאינו מתעורר מתרדימת הזמן שנותינו בהם מיישהם  ואיכא אינש דניים ע' שניןכחולמים. 

דההיתר הוא כשאינו עושה איסורים ממש רק בהיתר על זה אמרו בעבודה זרה יכול יגרה עצמו בשינה )וכידוע 
וכשזוכה להתעורר פעם אחד  יושב בטל כישן דמישהוא סוד התרגום בגימטריא תרדמה( ואמרו  מקליפת נוגה

כל התרדימות שיהיה תרדימה של נבואה כדאיתא בבראשית רבה דג' תרדימות הן ויש של  קןמשינתו יוכל לת
נבואה, כי אז נבואה באה על ידי אכילה ושתיה כמו שאמרו ביצחק )וכן כל תאות דהיתר כענין כנגן המנגן וכדרך 

ל ידי זה שאמרו רבה פתח מילי דבדיחותא רק שזה נקרא אחר כך שמחה של מצוה כשעושה אחר כך מצוה ע
כל שמתעורר השמחה והבדיחותא וכל ההנאות של עולם הזה מתעלית גם הנאה זו להיות שמחה של מצוה( וכן 

)ואין צריך לומר מעשה המצות בלא כונה  ודברי הרשות שעשה פעם אחת יוכל להעלות כל מעשיו של היתר
ביותר באכילה שהיא דוגמת וחיות( מקודם על ידי שעושה אותה פעם אחרת עם חיות וכונה לשם שמים. ו

 הקרבנות )שבהם נוהג דין הגרירה כדאיתא בשבת( ואכילה גוררת אכילה להיות כמותה: 
 



 פוריםהענין 
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 לגבי חיוב השתיה בסעודה הדעות השונות
 מגילה דף ז/ב  .1

די אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בה
הדדי איבסום קם רבה שחטיה לרבי זירא למחר בעי רחמי ואחייה לשנה אמר ליה ניתי מר ונעביד סעודת פורים בהדי הדדי 

 אמר ליה לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא 
אמר רבא סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו מאי טעמא ימי משתה ושמחה כתיב רב אשי הוה יתיב קמיה 

( ]דאמימר[ נגה ולא אתו רבנן אמר ליה מאי טעמא לא אתו רבנן דלמא טרידי בסעודת פורים אמר ליה ולא הוה )דרב כהנא
אפשר למיכלה באורתא אמר ליה לא שמיע ליה למר הא דאמר רבא סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו אמר 

 י ליה כמאן דמנח בכיסיהליה )אמר רבא הכי( ]אמר ליה אין[ תנא מיניה ארבעין זימנין ודמ
 רש"י  .2

    איחר היום, ולא באו התלמידים לבית המדרש: -נגה ולא אתו רבנן    נשתכרו: -ואיבסום    להשתכר ביין: -לאבסומי 
 תוספות  .3

  )בירושלמי( ארורה זרש ברוכה אסתר ארורים כל הרשעים ברוכים כל היהודים.: -דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי 
 

 רח חיים סימן תרצה טור או .4
 .שישתכר עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי וצריךלהרבות בסעודת פורים  מצוה

ואם אכל בלילה לא יצא ואומר על הניסים בבה"מ בהודאה ואם התחיל בסעודתו ביום ומשכה עד הלילה כתב א"א הרא"ש ז"ל 
 אדם אחד ואם החליף סעודתו בשל חבירו יצא:שא"א על הניסים צריך לשלוח מנות איש לרעהו לפחות ב' מנות ל

 

 שו"ע אורח חיים סימן תרצה  .5
 )א( סעודת פורים שעשאה בלילה לא יצא ידי חובתו: הגה ומ"מ גם בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה )תשובת מהרי"ב(:

שישתה יותר ל כך אלא )ב( חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי: הגה וי"א דא"צ להשתכר כ
ומתוך שיישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי )מהרי"ל( ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד  מלימודו )כל בו( ויישן

 שיכוין לבו לשמים 
 יש שנהגו ללבוש בגדי שבת וי"ט בפורים וכן נכון )מהרי"ל( 

ומתפללים מנחה תחלה בעוד היום גדול ורוב הסעודה ונוהגים לעשות סעודת פורים לאחר מנחה וערבית יתפללו בלילה 
 ך לערב ועיקר הסעודה היא ליל ט"ו.ולא כמו שנוהגין להתחיל סמוצריכה להיות ביום )מנהגים(, 

 ה ודרשינן אורה זו תורה )מהרי"ב(. וסמך לדבר ליהודים היתה אורה ושמח טוב לעסוק מעט בתורה קודם שיתחיל הסעודה
צת בשני ימים י"ד וט"ו )מנהגים( וכן נהגו וי"א דאם הזיק אחד את חבירו מכח שמחת פורים פטור וחייב במשתה ושמחה ק

  מלשלם )ת"ה סי' ק"י( ועי' בת"ה בדיני נזיקין:
 

 סימן תרצה  -ספר אליהו רבה או"ח  .6
ת השכרומה שנזכר בתורה ובנביאים בכמה מקומות  היאך יחייבו חז"ל)א( ]לבוש[ להשתכר וכו'. ואם תאמר 

כי בתחילה נטרדה  שכל הניסים שנעשה לישראל בימי אחשורוש היו על ידי משתה, ויש לומר מפני מכשול גדול
כדי ושתי על ידי משתה ובאה אסתר וכן ענין המן ומפלתו על ידי משתה היין, ולכן חייבו חכמים להשתכר עד 

 כתב צריך להשתכר למצוה ולא לעכב:בשתיית היין וכן כתב בתשובת מהרי"ל סימן נ"ו  שיהא נזכר הנס הגדול
 סעיף ב: .7

 בחשבון,  ושיכור בקל טועה)ב( בין ארור וכו'. דארור המן וברוך מרדכי שוין בגימטריא 
, וצריך צילותא שלא לטעותוויש אומרים שפיוט היו שעל הבית אחד עונין ארור המן ועל בית אחד ברוך מרדכי 

 לשמוח בשמחת מצוהאלא  שלא לנהוג בפורים קלות ראששמזהירין ועיין במעגלי צדק ומטה משה עוד מזה. ומה 
  ודקדוק בנטילת ידים והמוציא וברכת המזון עיין שם באריכות:

 

 משנה ברורה סימן תרצה  .8
גדולת מרדכי שבירכו  טובה יתרה מזהשניטל )ה( נקמה רבה ממנו ועוד  מפלה ראשונהשזה  -)ד( בין ארור המן 

נה קודם שנשתכר נתן בודאי תודה להש"י על שתי הטובות וע"כ אחז"ל שלא יפסיק הקב"ה שעלה למעלה ראש וה
 יראה להיות זהיר. ועיין בא"ז דמ"מ שלא יבחין עוד מה בין טובה זו לזומלתן שבח ע"ז בשמחה עד שיבוא לידי כך 

ם ומתנות ועיין בפמ"ג שכתב דענין סעודת פורי ויהיה שמחה של מצוהבענין נט"י וברכת המוציא ובהמ"ז 
 לאביונים ומשלוח מנות אפשר דצריך כונה ע"ז לשם מצוה:

 

 ביאור הלכה סימן תרצה ד"ה עד  .9
וז"ל המאירי חייב אדם להרבות בשמחה ביום זה ובאכילה ובשתיה עד שלא יחסר שום דבר  -עד דלא ידע וכו' 

שטות אלא של הוללות ושל  ומ"מ אין אנו מצוין להשתכר ולהפחית עצמינו מתוך השמחה שלא נצטוינו על שמחה
י והודאה על הנסים שעשה לנו וע"ש מה שמבאר דברי הגמרא. וז"ל בשמחה של תענוג שיגיע מתוכה לאהבת הש"

הח"א כיון שכל הנס היה ע"י יין לכן חייבו חכמים להשתכר ולפחות לשתות יותר מהרגלו כדי לזכור הנס הגדול 
או  מעריבאו  מנחהאו שלא יתפלל  ובהמ"ז וברכה בנט"יות מן המצ שיזלזל אז במצוהואמנם היודע בעצמו 

 עכ"ל: יהיו לש"שמוטב שלא ישתכר וכל מעשיו  קלות ראששינהוג 
 

 

 


