For Heaven’s Sake ...
It’s Purim
“P urim sameach!”

“Purim sameach to you too! Here is your
Mishloach Manos.”
“Thank you. Here is yours.”
“Thank you too. Have a wonderful Purim.”
The children gather around the beautifully
wrapped package.
“What did we get?”
“Let’s open it and see.”
The wrapping paper comes off, and the
children’s eyes pop at the sight of delicious
wine, cookies, candies, popcorn, and
cake.
“Wow, Abba! What a beautiful gift. Can
we eat it now?”
“Yes, kinderlach. Let’s say some Divrei
Torah while we are eating.”
“Okay, Abba. Tell us some Purim Torah.”
“As you wish kinderlach. What is the holiest day of the year?”
“Yom Kippur.”
“Right. Do you know that the Arizal says
that Yom Kippur, ‘Yom Ki-purim’ is only
a day like Purim?”
“Really, Abba. In what way?”
“We can, in a certain sense, reach a
higher madrayga (spiritual level) on Purim that on Yom Kippur.”
“That sounds incredible Abba. On Yom
Kippur, we fast all day. We are like
Heavenly Angels. How can we do better
than that?”
“That is a very good
question, kinderlach. The
Chasam Sofer explains that if
you eat and drink li’shaim
shamayim (for the sake of
Heaven), you can reach a
higher level than fasting. It is
easier to fast, than to eat for
heaven’s sake. Therefore, if
you think about the great
nes (miracle) of Purim before
every treat that you eat, and
you intend to eat in order to
make yourself happy and
fulfill the mitzvah of the day,
then you are eating li’shaim
shamayim.”
“Can anyone do that, Abba?”
“Kinderlach, it is a very high madrayga;
not easy to reach. The Sefer ‘Menoras
Ha’meor’ explains that in our days, since
we may not reach this high madrayga, we
should only eat a little more than normal
for the sake of the mitzvah of Purim.
However, we should derive great happiness from giving a lot of gifts to poor

people.”
“Why does that make us so happy,
Abba?”
“Just think about it kinderlach. Who is
happier? One who has enough food
every day, and today has a little more?
Or someone who is usually hungry and
today eats a beautiful meal.”
“The second person.”
“Exactly. That is matonos l’evyonim (gifts
to poor people). This mitzvah can bring
more happiness than the festive meal of
Purim”
“Abba, we want to fulfill all of the mitzvos of Purim li’shaim shamayim.”
“May you all succeed kinderlach.”
Kinderlach . . .
We all eat many treats on Purim. Let us try
to add a little more meaning to that eating and drinking. Think before you drink.
“Why am I drinking on Purim? To elevate
my soul by performing the mitzvah of the
day. To be happy about the great miracle
that Hashem performed.” Make sure to
make plenty of evyonim happy on Purim,
kinderlach. Their happiness is your happiness. That will make your Purim as happy
as can be.
(For further explanation, look in the sefer
‘Kimu V’kiblu p. 116-119)

Prepare Your Heart
“Y es, young man, what would you

like? Your wish is my command.”

The young man could hardly believe it.
The King was ready to grant
him
anything
that
he
requested. What should he
ask for? His mind flooded
with thoughts of all the good
things in the world. It was all
his for the asking . . .
“Avi! Avi!”
“Yes, Abba.”
“I have been calling you for
five minutes. Were you
sleeping?”
“I guess so, Abba; in a
manner of speaking. I was
daydreaming.”
“About what, Avi?”
“I dreamed that the King was ready to
give me anything that I asked for.”
“Wow, Avi. That is quite a dream. What
did you ask for?”
“I was thinking about that when I heard
you calling, Abba. What should I have
asked for?”
“Well, Avi, Hashem was ready to give
Shlomo HaMelech anything that he asked

for. He said, ‘Request what I should give
you’ (Melachim 1, 3:5).”
“Didn’t Shlomo ask for wisdom Abba?”
“Yes, Avi. He was only twelve years old
when he assumed the kingship, and he
needed a wise heart to judge the people.
He could have asked for wealth, long life,
revenge from his enemies. Yet he valued
wisdom more than any of these things.
Therefore Hashem granted him ‘a wise
and understanding heart, unlike any before or since’ (Melachim 1, 3:12).”
“Just a minute, Abba. You mentioned
wisdom, and a wise heart. Is there a difference between the two?”
“You are really on the ball today, Avi.
Rav Chaim Shmuelevitz zt”l discusses this
very point in this week’s parasha. Those
who worked on the clothing of the Kohanim had to have a chochom leiv – a
wise heart (Shemos 28:3). A later verse
states, ‘I have endowed the heart of
every chochom leiv with wisdom’
(Shemos 31:6). Who merits receiving wisdom? One with a wise heart. What is a
wise heart? One that values and desires
wisdom more than anything else in the
world. Shlomo HaMelech became the
wisest man in the world because he valued wisdom more than anything.”
“How strong does this desire have to be,
Abba?”
“Rav Shmuelevitz brings and example
from the Megilla, Avi. All of the inhabitants of the civilized world, thousands
upon thousands of citizens of 127 nations
bowed down to Haman HaRasha, except
for one person – Mordechai HaYehudi.
What was Haman’s reaction? ‘Yet all this
is worth nothing to me as long as I see
Mordechai HaYehudi sitting at the king’s
gate’ (Esther 5:13). That is the enormity
of his desire for kovod (honor). Our desire for wisdom has to be at least as great
as his desire for kovod.”
“Abba, you have inspired me to be a
chochom leiv. I am going to begin learning right now.”
“May you become a very wise man, Avi.”
Kinderlach . . .
If you want to hold something, you need
the proper container. We are all learning,
trying very hard to understand and remember the chochma (wisdom) of the
Torah. What is the best container to hold
that chochma? A chochom leiv. A heart
that desires wisdom is a container ready to
be filled with the deepest secrets of the
universe. Show Hashem how much you
value his Holy Wisdom, by seeking it with
all of your heart. B’ezras Hashem you will
all be blessed with much chochma.
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"פורים שמח!"
"פורים שמח גם לכם! הנה משלוח המנות שהכנו לכם".
"תודה .והנה שלכם!"
"תודה רבה – א-פריילך פורים!"
הילדים התגודדו סביב החבילה המהודרת.
"מה קיבלנו?"
"בואו נפתח ונראה".
הילדים מסירים את העטיפה היפה של החבילה ועיניהם יוצאות
מחוריהן למראה היין ,העוגיות ,הסוכריות ,הפופקורן והעוגה
שבפנים.
"אבא! תראה איזה משלוח מנות יפה! האם אנחנו יכולים לאכול
את הממתקים עכשיו?"
"כן ,ילדים יקרים ,והבה נאמר כמה דברי תורה בזמן שאנחנו
אוכלים".
"בסדר ,אבא .תן לנו קצת 'פורים תוירה'".
"כרצונכם .מהו היום הקדוש ביותר בשנה?"
"יום כיפור".
"נכון .והאם אתם יודעים שהאריז"ל אומר שיום
כיפור הוא רק יום כ-פורים?"
"באמת ,אבא? כיצד?"
"אנחנו יכולים ,במידה מסוימת ,להגיע למדרגה
רוחנית גבוהה יותר בפורים מאשר ביום כיפור".
"איך זה יכול להיות ,אבא? הרי ביום כיפור אנו
צמים כל היום .אנחנו כמו מלאכים .איך
אפשר להתעלות מעבר לכך?"
"שאלה טובה מאוד ,ילדים .החתם סופר זצ"ל
מסביר שאם אוכלים ושותים לשם שמיים,
מגיעים למדרגה גבוהה יותר מאשר כשצמים .קל
יותר לצום מאשר לאכול לשם שמיים .ואם אתם
חושבים על הנס הגדול של פורים לפני כל ממתק
שאתם אוכלים ,ואתם מתכוונים לאכול אותו כדי לשמח
את עצמכם ולמלא את מצוות היום ,הרי אז אתם אוכלים לשם
שמיים".
"האם כל אחד יכול לעשות זאת?"
"ילדים יקרים ,זוהי מדרגה גבוהה מאוד – ולא קל להגיע אליה.
בספר 'מנורת המאור' מוסבר שבימינו ,מכיוון שיתכן שלא נגיע
למדרגה גבוהה זו ,עדיף שנאכל רק מעט יותר מהרגיל לשם מצוות
פורים .עם זאת ,עלינו לשמוח שמחה גדולה בנתינת מתנות רבות
לאביונים".
"מדוע זה משמח אותנו כל כך ,אבא?"
"חישבו על כך ,ילדים .מי שמח יותר – מי שיש לו אוכל כל יום,
והיום יש לו מעט יותר? או מישהו שהוא רעב בדרך כלל ,והיום
זוכה לאכול ארוחה דשנה?"
"זה שרעב בדרך כלל והיום אוכל לשובע".
"בדיוק .וזוהי מצוות מתנות לאביונים .ומצווה זו יכולה להביא
לשמחה גדולה יותר מאשר סעודת פורים".
"אבא ,אנחנו רוצים למלא את כל מצוות פורים לשם שמיים".
"אני מברך אתכם שתצליחו בכך!"
ילדים יקרים . . .
אנו אוכלים ממתקים רבים בפורים .הבה ננסה להוסיף מעט יותר
משמעות לכל האכילה והשתייה הזאת .חישבו לפני שאתם שותים:
"מדוע אני שותה בפורים? כדי להעלות את נשמתי ע"י קיום מצוות
היום .לשמוח על הנס הגדול שעשה ה' ".הקפידו לשמח אביונים
רבים בפורים ,ילדים יקרים .שמחתם היא שמחתכם – וכך יהיה חג
הפורים שלכם מלא שמחה רבה.
)להסברים נוספים ,ראו בספר "קיימו וקיבלו" ,עמ' (.116-119

µëñ ö×í
"כן אדוני הצעיר ,מה רצונך? אעשה כל מה שתרצה".
הצעיר לא יכול היה להאמין למשמע אוזנו .המלך מוכן לתת לו כל
מה שירצה .מה לבקש? מוחו נמלא מחשבות על כל הדברים
הטובים שבעולם .הכל יכול להיות שלו ,לו רק יבקש.
"מוישי ,מוישי!"
"כן ,אבא".
"אני קורא לך כבר חמש דקות .האם ישנת?"
"כנראה ,אבא .זאת אומרת ,בערך .חלמתי בהקיץ".
"על מה חלמת?"
"חלמתי שהמלך מוכן לתת לי כל מה שאבקש".
"איזה חלום ,מוישי! מה ביקשת?"
"חשבתי מה לבקש ,ואז שמעתי אותך קורא לי ,אבא .מה היה עלי
לבקש?"
"שאלה טובה ,מוישי .ה' היה מוכן לתת לשלמה כל מה שירצה:
'שאל מה אתן לך' )מלכים א' ,ג' ,ה'(".
"ושלמה ביקש חכמה ,אבא ,נכון?"
"כן ,מוישי .הוא היה רק בן שנים עשרי שנה
כאשר עלה על כס המלוכה ,והוא היה זקוק ללב
חכם כדי שיוכל לשפוט את העם .הוא היה יכול
לבקש עושר ,אריכות ימים ,או נקמה מאויביו.
אך הוא העדיף את החכמה על פני כל הדברים
הללו .ולכן נתן לו ה' 'לב חכם ונבון אשר כמוך
לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך' )מלכים
א' ג' ,י"ב(".
"רגע ,אבא .אמרת חכמה ,ואמרת לב חכם.
האם יש הבדל בין שניהם?"
"היום אתה ממש שואל שאלות טובות,
מוישי .הרב חיים שמואלביץ עוסק בדיוק בנקודה
בפרשת השבוע .אלה שהכינו את בגדי הכהנים היו
זו
צריכים להיות חכמי לב )שמות כ"ח ,ג'( .ובפסוק המופיע לאחר
מכן נאמר 'ובלב כל חכם לב נתתי חכמה' )שמות ל"א ,ו'( .מי זוכה
בחכמה? מי שיש לו לב חכם .מהו לב חכם? לב שמעריך את
החכמה ומתאווה לה יותר מלכל דבר אחר בעולם .שלמה המלך
היה החכם מכל אדם משום שהוא העריך את החכמה כדבר
החשוב ביותר".
"ועד איזו מידה צריכה להיות לנו תאווה זו לחכמה ,אבא?"
"הרב שמואלביץ מביא דוגמא ממגילת אסתר .כל האנשים בעולם,
מיליוני אנשים ,תושבי מאה ועשרים ושבע מדינות ,השתחוו להמן
הרשע – כולם ,מלבד אדם אחד :מרדכי היהודי .ומה היתה תגובתו
של המן? 'וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי
היהודי יושב בשער המלך' )אסתר ה' ,י"ג( .זוהי העוצמה הרבה
ביותר של התאווה לכבוד .תאוותנו לחכמה צריכה להיות באותה
עוצמה כמו תאוותו של המן לכבוד".
"אבא ,אתה ממריץ אותי בזה להיות לחכם לב .אני הולך להתחיל
ללמוד בזה הרגע".
"יהי רצון שתהיה לאדם חכם מאוד ,מוישי".
ילדים יקרים . . .
אם רוצים להחזיק בדבר ,צריך כלי מתאים עבורו .כולנו לומדים,
ומנסים להבין ולזכור את חכמת התורה .מהו הכלי הטוב ביותר
עבור חכמה זאת? אדם שהוא חכם לב .לב התאב לחכמה הוא כלי
המוכן לקבל את הסודות העמוקים ביותר של היקום .הראו לה'
כמה אתם מעריכים את חכמתו הקדושה ,בכך שתתאמצו ללמדה
בכל לבבכם ,ובעזרת ה' תתברכו בחכמה רבה.
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