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 )כז',כ'( ואתה תצוה את בני ישראל...
: 'לא הוזכר משה בזה הסדר... משום שאמר מחני נא בעל הטורים

 מספרך אשר כתבת וקללת חכם אפילו על תנאי באה ונתקיים בזה'
 בסמיכות ליום פטירת משה רבנו. )לרוב( חלה הפרשת תצוו

אומר הבן  ,האבאבשבת הסמוכה ליום פטירת כי ידוע 
 עליו קדיש, וכן מרבה לספר בשבחו ולהזכירו לטובה.

להרבות בשבחו ולהזכיר את שמו מן הראוי היה לפי זה 
ומדוע אם כן  ו.בשבת הסמוכה לפטירת דווקאשל משה 

 שמו? נפקד הדווקא בפרשת תצוו
  :אגעדאנק( -)'ציוני תורה' זיע"א  מתרץ הגאון מוילנא
עתה אם תשא ו' משה אומר לקב"ה לאחר חטא העגל

בכך הראה משה כי הוא  'אם אין מחני נא מספרךחטאתם ו
 .אלרו בעבור כלל יששמוכן למסור את נפ

דווקא אי הזכרת שמו של משה היא  לאור האמור עולה כי
 בפרשתוזכר שמו לא מולכן  .השבח הגדול ביותר שלו

 מתוק מדבש!.  ליום פטירתוסמוכה כיוון שהיא  התצוו
***** 

 כתית למאור להעלות נר תמיד ויקחו אליך שמן זית זך
 הוא משמין מאוד(ש חוץ מזה)? 'שמן'מדוע נקרא השמן בשם 

משמש  וראיתי הסבר נחמד בגיליון 'מעדני הפרשה': השמן
)רק בתמהיל עם עוד משקה שכן  שתיה. אלשלושה שימושים: 

 משיחה ב.( לה', ב' בגמרא ברכותכשלעצמו הוא מזיק כמובא 
 להדלקת נר ג.... 'ומשחת בו את אוהל מועד'שנאמר 
כל השימושים נרמזו בשמו . ו'להעלות נר תמיד'שנאמר 

 מתוק מדבש!   ר. נשיחה מתיה שר"ת  'שמן'
***** 

 )כח', לה'( היה פי ראשו בתוכו... ונשמע קולו בבואו אל הקודשו

ך לשיש לדקדק שלא לי( ג', 'ב)או"ח מובא בשולחן ערוך 
ע"י זה אין הוסיף ש 'ברית שלום'ובספר פוך ה)בגד( בחלוק 

 רח"ל. התפילה נשמעת
 : 'ילקוט האורים' בספר ההובא 'ברית שלום'הדברי ראיה ל

'כפיל האונקלוס על המילים 'והיה פי ראשו בתוכו' תרגם 
 לגויה' דהיינו שהכפל של הבגד יהיה כלפי פנים.

 בתוכו' דהיינו שהבגד לא יהיה הפוךוכאשר 'והיה פי ראשו 
שדווקא כך תתקבל  .אזי 'ונשמע קולו בבואו אל הקודש'

 מתוק מדבש! תפילתו ולא כאשר הבגד הפוך.  
 

 : לפורים חידה תפילהובעניין 

שע"י עיון בסידור האדם  במגילת אסתרהיכן יש ראיה 

 יתרכז יותר טוב בתפילה?

 ...'הספר ישוב מחשבתואמר עם 'התשובה: 

***** 
 )ט', כב'( משלוח מנות איש לרעהו...ו

לרעהו משלוח מנות הוא מפגין כלפיו כאשר יהודי שולח 
וכאשר חברו מחזיר לו  13 ה'אהבה' שהיא בגימטריי

 שזה שם ה'. 26משלוח יש כאן עוד 'אהבה' וביחד קיבלנו 

 

 תשע"חתצוה פרשת 
  לקראת פורים – זכור שבת

 156גיליון  - יתשנה רביע

 בס"ד

 17.02 – כניסת השבת
 18.10 –יציאת השבת 

  18.46 (דקות מהשקיעה  72) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 
  לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י

 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 !!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

ירון )שלח לי ידידי ר'  רמז לדבר הביא המוהרא"ש זיע"א

שהמילים 'מנות איש לרעהו' עולים  אופגנג הי"ו(
  לוקינו ה' אחד'-של הפסוק 'שמע ישראל ה' א הלגימטריי

וכמו שבמגילת אסתר מתגלה השגחת ה' למרות שהוא 
 מתוק מדבש!  נסתר כך ע"י משלוחי המנות מתקדש שם ה'

***** 
  )ב', כב'( יודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכהו

ידידי ר' מ)קיבלתי  זיע"א צדוק הכהן מלובליןשואל רבי 

והרי אם  ?ספר זאת למלךמדוע מרדכי מ :חיים כהן הי"ו(
המלך היה מת  ,םבמזימתהיו מצליחים בגתן ותרש 

תה הוא היה מציל אוחוזרת אליו ובכך  ההייתואסתר 
 ?שאחשוורומידיו של 

נגועים בחוסר היו מרדכי ידע שעם ישראל : והוא מתרץ
תיקן מרדכי  היא שלבסוף ראיההו .אחדות ביניהם

 לתקן את הפירוד שהיה. 'משלוח מנות איש לרעהו' 
שאם הוא מוותר על טובתו  ,לכן הוא רצה שילמדו ממנו

האישית כדי להציל גוי, קל וחומר שהם צריכים 
 להסתכל על טובת אחיהם בני ישראל ולהיות מאוחדים.

 
יהודים מגילת אסתר שאסור היה לראיה מ חידה:

 השתמש בכרטיסי אשראי?ל

 : 'ובביזה לא שלחו את ידם'...התשובה

***** 
 ייב איניש לבסומי בפוריא...ח

חייב איניש אמר רבא מי )מגילה ז', ב'( מראגמובא ב
 'מן לברוך מרדכיהלבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור 

 .בייןלהשתכר  –לבסומי  ביאר:י "ורש
הרי  - יין? ועוד"י מדגיש שדווקא בויש לשאול למה רש

 השכרות מגונה היא ומדוע תקנו כך חז"ל?
)שמעתי מהרה"ג יהונתן  'יפה תואר'מובא בספר  נפלאהסבר 

יעקב את )ו תובכו איו': הפסוק אומר הקדמה א("דומב שליט

אמר רבי ' :ומובא במדרש רבה 'ים שבעים יוםרמצ אבינו(
אבהו אותם שבעים יום שבין אגרת לאיגרת כנגד 

. 'שעשו מצרים חסד עם אבינו יעקב שבעים יום
 ?בין הדברים ולכאורה מה הקשר

מהו השכר הגדול ביותר שגוי יכול  ':יפה תואר'מסביר ה
 ישמע שרוצים להרוג יהודים.תשובה היא שהלקבל? 

האגרות הראשונות להשמיד ולאבד יצאו ביג' ניסן ואילו 
 ,יצאו בכג' סיון רההגזיהשניות שהודיעו על ביטול 

 נתןהקב"ה  וכך .הם הוא בדיוק שבעים יוםיבינההפרש 
 ום.יספדו ליעקב אבינו שבעים שלגויים שכר על 

ארור 'כאשר יצאו האגרות הראשונות כל היהודים צעקו 
 ךברו'צאו האגרות השניות כולם צעקו יוכאשר  'המן

בפורים עד שהוא לא  חייב אדם להתבסם ולכן 'מרדכי
ידע לספור את מניין שבעים הימים שבין האגרות 

לבין האגרות השניות  'ארור המן'הראשונות ששם צעקו 
 ששם צעקו ברוך
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רינה  / הריון תקין ונחת מהילדים –גליה בת רינה /  רפו"ש –אמי גיטה בת מנטה   הגיליון להצלחת:

בעילום שמו / התורם  הצלחה בגשמיות וברוחניות –דקל מלכה בריאות ונחת מהילדים /  –בת ג'וליה 

  להצלחה –אהרון בן שושנה  / למכירת הדירה –/ יעקב ואורי ישראל  לברכה והצלחה  -וב"ב 

ופתאום הוא אומר 'ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי 
 בישועתך אשירה לה' כי גמל עלי' 

 'מה פשר השינוי בתפילתו של דוד המלך?
ישראל' כך: דוד המלך שאל ויש לומר אומר ה'ישמח 

סתיר את תאנה  דע שאלה 'עד אנה ה' תשכחני נצח...
  'פניך ממני

 'לבביב עד אנה אשית עצות' :ואומרתשובה והוא עונה 
ד לצאת צכל זמן שיש לי עוד עצה כיש וההסבר הוא

או שיש לי בטחון בפלוני שיעזור  ה בה אני נמצאמהצר
 אדם.לאזי הקב"ה נשאר בצד ולא עושה נס מיוחד  ,לי

שאין לו על מי אבל ברגע שהאדם מגיע למסקנה 
 ךאני בחסדואומר 'ווהוא זועק  זולת על הקב"ה ןלהישע
מיד ואני לא סומך על שום כח אחר זולתך  'בטחתי

יגל 'ומתקיים בו דרך הטבע למעל  וה מושיע אות"הקב
 .'..כי גמל עלי 'הלתך אשירה עליבי בישו

 ן הנפלא והמחזקהנהג הודה לרב על הסיפור והרעיו
 ובהגיעם ליעד ירד הרב לביתו.

הוא פוגש  ולפתע באוטובוסלאחר כחצי שנה הרב נוסע 
אני שמח  ,כבוד הרב'ע אותו יאת אותו יהודי שהס

זכינו לישועה אני רוצה לבשר לרב כי  ...לראות אותך
  'גדולה בזכותך

 :משיך' אומר היהודי והכן בהחלט'הרב תמה  '?!בזכותי'
אני ואשתי נשואים כבר מספר שנים וטרם זכינו לזרע 

 אך ללא הועיל. ובטיפולים רבים בבדיקותהיינו  ,קודש
פ "ע ובאותו היום חזרנו מהרופא שהודיע לנו כי לצער

... היינו חרונה לא נראה שיהיו לנו ילדיםאה ההבדיק
 ורים ורצוצים.מיואשים שב

 לשכ למדנו' :אמרתי לאשתימהרופא חזרה בדרך 
בואי  ,המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים

  ו'ה ירחם עלינ"אולי הקבונגמול חסד עם יהודי 
עצרנו ואספנו אותך ואז  ,מיד ראיתי את הרב בתחנה

 הנפלא.ו את הסיפור והרעיון נהרב עלה וסיפר ל
ן הזה נראה לי שהרעיו'כשהגענו הביתה אמרתי לאשתי 

כי נו להלא זה בדיוק המצב ש ...בא לנו בהשגחה פרטית
אז בואי נזעק  ,הרופא אומר שאין סיכוי בדרך הטבעהרי 

 וכך עשינו. 'ח רק בו בלבדטנתפלל לקב"ה ונבו
ה' והיא כעת  ךשרנו כי אשתי נפקדה ברובכעת נתוהנה 

חסדו  יודו לה'' ...ועיקר לבהיריון בלי שום טיפולים כל
 '...לבני אדםונפלאותיו 

 
יד  טשוכל הפ'אמרו כי בפורים ל "חז אחים יקרים!

גם בשמים  'ישמח ישראל'ההחידוש של ולפי  'נותנים לו
ה בלבד ומסיר את בטחונו "על הקבכל הפושט יד וסומך 

 .לו בדרך של מעל הטבע ןיית ב"הבהשתדלות שלו אז הק
  

מיד הוא  'בטחתי (בלבד)ך דואני בחס'אם יהודי מקיים 
 אשירה לה' כי גמל עלי' תךעיגל ליבי בישו'יזכה ש

 
 פורים שמח!     !מבורךושבת שלום      !ה' יזכנו אמן
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 נמן זצ"ל  יהרב אהרון יהודה לייב שטי :"נלעדברי התורה 

 מסעודה בת מתנה ז"ל

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל -  רחל )רשל( בת נעימה ז"ל

 

  ות ישראלל... ואתה קדוש יושב תהירחוק מישועתי דברי שאגתי

את הפסוק הזה אמרה אסתר בתפילתה לפני שנכנסה 
 )מדרש( חר שלושת ימי צוםלמלך לא

 אלימלךלרב  'הקחזקו ונתחז') החתם סופר זיע"אוהסביר רבנו 

מתרחק ל צרותיו הוא עשככל האדם שואג  בידרמן שליט"א(
ואתה קדוש 'ומה שצריך לעשות הוא  מישועתו... יותר
דהיינו להלל את הקב"ה גם על  'תהילות ישראל ביוש

 ואז יראה ישועה. הייסורים
 

 יט"א(:לגואל אלקריף ש בבד ע"פ סיפור מהרו)מע זה סיפור נפלא ובעניין

שאלו הנהג ואשתו את הרב  'לאן הרב צריך להגיע?'
אם כן יזכה אותנו הרב 'ענה הרב  'לשכונת רמות'

 ' אמר הנהג.במצווה
עמי  'כיוון שהואלתם לעשותתוך כדי הנסיעה אמר הרב 

  וברעיון נפלא':לכם בסיפור  םחסד אבקש לשל
בעל )רבי יחיאל מאלכסנדר זיע"א הלך בדרך יחד עם בנו 

בכאב חד בליבו  הרבילפתע חש  (א"זיע 'ישמח ישראל'ה
אמר  יהבן ניסה לאושש אותו אך הרב ...והוא התמוטט

בבקשה אמור  ...נראה לי שאילו רגעיי האחרונים ,בני'
 'יהווידואת עמי קריאת שמע ו

ואמר ו יפנ שטף אתהשקה את אביו,  ,יא מיםצהבן הו
בטוחני כי הקב"ה ירפא אותך ולא  ...אבא אל תדאג'

 יהרב פר רגעים ואכןעברו מס 'רע... ליאונה לך כ
 התאושש והם המשיכו ללכת.

הרי ' ?' שאל הרבימנין היה לך הביטחון שאכן אתאושש'
  ')רח"ל( הרגשתי באמת כי סופי קרב

זועק לה'  ךדוד המל יג'()'מובא בתהילים פתח הבן ואמר 
תשכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך עד אנה ה' ' מרווא

-עד אנה אשית עצות בנפשי... הביטה ענני ה' א ,ממני
 .'לוקי האירה עני פן אישן המוות

 

 '.מרדכי ברוך'ששם צעקו 
 70כי יין בגימטרייה =  'בייןשישתכר 'י "ולכן מדגיש רש

 שבעים הימיםסוד והוא  (70) יין יצא סודכנס וכאשר נ
 מתוק מדבש!  .שבין האגרות ובין ארור המן לברוך מרדכי

***** 
 )ה', יג'( וה ליוננו שוכל זה אי

דבר אחד רק  .מלךכבוד כמו של הועושר  ,להמן היה הכל
הוא מתעקש  ...מרדכי לא משתחווה לו - גרם לו תסכול

זו ההרדיפה דווקא אלא ש ,ונלחם להשלמת הדבר הזה
 .גרמה לו לאבד את כל מה שהיה לו

עולה  'המן' ':המאיר' ןלדבר הובא בגיליונפלא רמז 
. אבל הוא רצה עוד דבר 95=  'המלך'כמניין בגימטרייה 

' כלום'והמילה  '.םכלו'ולבסוף מה נשאר לו?  96 - אחד
פק במה שיש לו תללמדנו שמי שלא מס 96=  בגימטרייה

 מתוק מדבש!  . בלי כלום רלהישאה ליכול חלי

 

שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא  ,שלוח מנות לרעיוממוטב להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו וב

משנ"ב או"ח תרצד, ג'() לשמח לב עניים יתומים ואלמנות ודומה לשכינה שנאמר להחיות רוח שפלים ולהשיב לב נדכאים
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