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ה ַהיְּ  ׳ָזְכָתה׳ ִחיָדה ָהֻאּמָ רּו ׁשֶ ָרֵאל ִיְזּכְ ֵני ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ
ַרק ֲעֵליֶהם , אֹוָתּה ְלֵדָראֹון עֹוָלם ִהיא ֲעָמֵלק

ינוּ  ה ְלָך ֲעָמֵלק: ִנְצַטּוֵ ר ָעׂשָ ָמחֹה וּ  ,ָזכֹור ֵאת ֲאׁשֶ
ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק  .ּתִ

ָבר ְמֹפָרׁש ? ֲעָמֵלק ְלזֹאת ׳ָזָכה׳ַמּדּוַע  ַהּדָ
ת ָזכֹור ָפָרׁשַ ל : ּבְ ָך ּכָ ֶרְך ַוְיַזּנֵב ּבְ ּדֶ ר ָקְרָך ּבַ ֲאׁשֶ

ִלים ַאֲחֶריךָ  ֱחׁשָ ֶצר ָהַרע . ַהּנֶ ל ֶאת ַהּיֵ ֲעָמֵלק ַהְמַסּמֵ
ל ָרָאה ֶאת  בֹוָהה ׁשֶ ָרֵאל ְלַאַחר ַמְדֵרָגָתם ַהּגְ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ְזַמן  ּתֹוךְ , ְולֹא ָהָיה ָיכֹול ִלְסּבֹל זֹאת, ְיִציַאת ִמְצַרִים
ֶזה  ָקָצר זוֹ ּכָ בֹוָהה ּכָ יעּו ְלַמְדֵרָגה ּגְ  ?!ִהּגִ

ץ ֲעָמֵלק ְמֹאד ִלְמצֹוא ֶאת  ָלֵכן ִהְתַאּמֵ
ֵדי , ְוַהֶחְסרֹונֹותַהֻחְלׁשֹות ֶאת , '' ּכְ

ל , ַלֲהִביָאם ִליֵדי ַעְצבּות ְוֵיאּוׁש  ל ֶאת ּכָ ּוְבָכְך ְלַבּטֵ
ל ְיִציַאת ִמְצַרִים  .ַהִהְתַעּלּות ׁשֶ

רוּ  ִלים ַהּגְ ׁש ְוֶזה ֶאָחד ֵמַהּכֵ ּמֵ ּתַ ֶצר ִמׁשְ ַהּיֵ ִעים ׁשֶ
ִמיד ב טֹוב ,ִעּמֹו ּתָ ַמּצָ ְהיֹות ָהָאָדם ּבְ ם ּבִ ִמיד הּוא , ּגַ ּתָ

ּבוֹ  ֻקּדֹות ַהֲחָלׁשֹות ׁשֶ ְוַעל ְיֵדי ֶזה , ִיְמָצא ֶאת ַהּנְ
ית ְחּתִ אֹול ּתַ ילֹו ִלׁשְ ינּו ִלְזּכֹר . ְלַהּפִ ְוַעל זֹאת ִנְצַטּוֵ

ל ֲעָמֵלק ְוִלְמחֹות ֶאת  , ִזְכרוֹ ְלעֹוָלם ֶאת רַֹע ִלּבֹו ׁשֶ
ת זוֹ  ֶרׁשֶ ָאנּו לֹא ִנּפֹול ּבְ ֵדי ׁשֶ ְכַנס ֲאָדר ְוָלֵכן  .ּכְ ּנִ ֶ ִמׁשּ

ְמָחה ׂשִ ין ּבְ ר מֹוִחים ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק , ַמְרּבִ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ֵגׁש ּדַ  ִמים ֶאת ַהּדָ ְוָקא ַעל ַהֲחָלִקים ַהּטֹוִבים ְוׂשָ

נוּ  ּבָ ר ַלֲעֹבד ֶאת , ׁשֶ ְמָחהה' ֶאְפׁשָ ׂשִ  .ּבְ

ינּו ַעל ְיֵדי ֲחָכֵמינּו  ַחּיָב ִאיִניׁש ְוַעל ֶזה ִנְצַטּוֵ
ָהָמן ָארּור ין ּבֵ ָיַדע לֹא ּדְ ַעד א פּוַרּיָ ּבְ ִלְבסּוֵמי

ַכי ִקים ֵמַהּמַ , ְלָברּוְך ָמְרּדְ פּוִרים ִמְתַנּתְ בֹות ּבְ ֲחׁשָ
ַכי״אֹו ״ ָארּור ָהָמן״ַהִאם ֲאִני  רּוְך ָמְרּדְ א ״, ּבָ ֶאּלָ

ׁש ּיֵ ׁשֶ ַהּטֹובֹות ֻקּדֹות ַהּנְ ֲאָלִפים ְלַאְלֵפי ִרים ִמְתַחּבְ
נוּ  ָכל ֶאָחד ֵמִאּתָ  .ּבְ

 לאביוניםמתנות 
 .כמה עניינים במצוה יקרה זו .ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביִֹנים

 עבור נשמת משה רבנו
מביא בשם הרלב"ג,  (אסתר ט, כב)בקיצור אלשיך 

וסיפר לו  דאיתא במדרש שאליהו בא אצל משה רבנו
גזירת המן, שאל אותו משה אם יש צדיק בעולם 
שישתתף עמו בתפילה, אמר לו יש צדיק ששמו 
מרדכי, אמר משה לאליהו שיאמר למרדכי להתפלל 
ומשה יתפלל עמו, ועל ידי שניהם היתה הגאולה, לכן 

  תיקן מרדכי שיתנו צדקה עבור נשמת משה רבנו.
 להראות שפורים לא בטל לעתיד

כתב כי ריבוי  ל"ו)(סימן אלף ש )1מעיל צדקהבספר 
אינם בטלים הוא להראות שימי הפורים  )2הצדקה
לתת להם צדקה, , ובימות המשיח לא יהיו )3עולמית

 לכן מרבים עכשיו כל זמן שיש עוד מקבלים.
 בגלל שלא רצו יום טוב

ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתה ְויֹום איתא בגמרא שבתחלה כתוב "
 "הַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָח"ולבסוף כתיב  "בטֹו

לא כתיב, שלא רצו לקבל עליהם יום  ואילו יום טוב
 מלאכה. טוב שאסור בעשיית

 "ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּווהנה בתחלה כתוב רק: "
ולא כתוב מתנות לאביונים, ואחר כך כשלא כתוב יום 

על זה כתב ם". ַמָּתנֹות ָלֶאְבֹיִניטוב כבר נוסף לזה גם "
בדרך  שנדפס במסכת חולין) נחמדים(בדרושים מהר"ם שי"ף 

הלצה שבתחלה כשעשו יום טוב היה אסור לתת 
מתנות לאביונים, אבל קבלו עליהם יום טוב מותר כבר 

 .)4לתת מתנות לאביונים
 

לרבי אליהו האיתמרי בעל 'שבט מוסר'. הספר הוא ליקוט של אלף  )1
כמו שכתב הרמב"ם (מגילה פ"ב  )2 .תשנ"ד מאמרים בענייני צדקה

במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו להרבות לאדם "מוטב הי"ז): 
כמו שדרשו בירושלמי (פ"א ה"ה)  )3. וכו' עיי"ש ובשלוח מנות לרעיו"

, ראיתי או שמעתי אמר העורך[ )4 ".ְוִזְכָרם א ָיסּוף ִמַּזְרָעםבפסוק "
הם לא רצו לקבל על עצמם יום טוב כדי שיוכלו ש ]:בתוספת ביאור

 לעבוד ולעשות פרנסה, אם כן שלפחות יתנו לעניים ממה שהרויחו.



 

 

ביגיעה בתורה אם כותת עצמו . תָּכִתית ַלָּמאֹור ְלַהֲע 
שעולה ומבין דבר   ,בצער ובעיון רב

 (ש"ך על התורה) ., אבל בלי יגיעה לאמתוך דבר
 

ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחי זה שאתה מקרב . ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶלי
קרבה לעבודה יהא בעיניך, כאילו 

העבודה, כי אצל האוהב ה' באמת אין חילוק אם הוא 
 )באר מים חיים( .עושה המצוה או אחר

 
על אף שבחר  ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ִלּבֹו.

ה' בשבט לוי מכל השבטים, ובחר באהרן מכל שבט 
, להראות לוי, 

 )קדושת לוי( .שכולם חביבים לפני המקום
 

. ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁשב... ָׂשָפה ִיְהֶיה ְלִפיו ָסִבי
ר על לשון הרע, ואמר הכתוב המעיל מכפ

שיעשה גדר וסייג לדבורו, ובכך יזכה  
שכל דיבורי הקדש בתורה  

 )אלשיך הקדוש( ותפילה יעשו את פעולתם הרצויה.
 

א ִיָּקֵרַע .. .ָׂשָפה ִיְהֶיה ְלִפיו ָסִביב ַמֲעֵׂשה אֵֹרג
 ראשי תבות: סמא"ל, אם 

מדיבורים אסורים, אז גדר לשמור פיו שיעשה  
  )אוהב ישראל( ה לו רע.לא יקר -ינצל מס"מ, ו

 
 דבקות בה' רק על ידי תורה

ֶמן  ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ּבְ ַצּוֶ ה ּתְ ְוַאּתָ
אֹור ְלַהעֲ  ִתית ַלּמָ ִמידַזִית ָזְך ּכָ נֹוָרה  .לֹת ֵנר ּתָ ַהּמְ

ַמֲאַמר ֲחזַ (רֹוֵמז ַלּתֹוָרה  ים ַיְדִרים"ל: 'ּכְ , ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ
רֹום ּדָ ל ֹיאַמר , ')ְוִסיָמָנְך ְמנֹוָרה ּבַ ּבַ תּוב ְלַהְזִהיר ׁשֶ ּוָבא ַהּכָ

ּתֹוָרה ה ִלי ַלֲעסֹק ּבַ ְכִלית , ָהָאָדם ָלּמָ ר ַהּתַ ֲהלֹא ִעּקַ
ַגְדלּות ַהּבֹוֵרא  ן ֶאְחׁשֹב ּבְ ה' ַעל ּכֵ ֵבקּות ּבַ הּוא ַהּדְ

ָמקֹום ִלּמּוד ַהּתֹוָרהב"ה,  יק ִלי ּבְ ְלנּו . ְוַיְסּפִ ַאְך ִקּבַ
ְכָלם ַעל  דּו ׂשִ תּו ּגּוָפם ִויַחּדְ י ִאם לֹא ְיַכּתְ ֵמַרּבֹוֵתינּו ּכִ

ְתַקיֵּ , ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֵטָלהלֹא ּתִ ֵבקּות ְוסֹוָפּה ּבְ ְוֶזה . ם ַהּדְ
תּוב  ָאַמר ַהּכָ ַצּוֶה"ׁשֶ ה ּתְ א ְוִחּבּור - "ְוַאּתָ , ָלׁשֹון ַצְוּתָ

ה' קּו ּבַ ּבְ רּו ְוִיְתּדַ יַצד ִיְתַחּבְ ִתית"ַעל ְיֵדי , ּכֵ   ּכָ
אֹור ת ּגּופֹו ַעל ְיֵדי ָמאֹור ַהּתֹוָרה "ַלּמָ ַכּתֵ יְּ ְוָאז  ,ׁשֶ

ֵבקּות ִיְהֶיה  "ִמידְלַהֲעלֹת ֵנר ּתָ " ָהאֹור ְוַהּדְ  ׁשֶ

ֵסק ִמיִדי ְולֹא ִיּפָ  )רבי צבי אלימלך מדינובלהרה"ק  אגרא דכלה( .ּתְ

ׁשּוָטה  יַע ֶלֱאמּוָנה ּפְ לֹא ַיּגִ ְקּפּוקּבְ  ׁשּום ּפִ
ין  לֹא ָיַדע ּבֵ פּוַריָּא ַעד ּדְ ַחיָּב ִאיִניׁש ִלְבסּוֵמי ּבְ

ַכי. ָצִרי ְלָהִבין ָהִעְנָין  ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרּדְ
ה' ְוֶחְסרֹון ה ִעְנַין ֲעָמֵלק הּוא ְּכִפיָרה ּבַ ְּדִהּנֵ . ָּבֶזה

 "ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלֹקט"ֱאמּוָנה, ְוָלֵכן ִנְסְמָכה ִעְנַין 
א ֶהֱאִמינּו "ַוָּיֹבא ֲעָמֵלק"ְלָפסּוק  , ִּכי ַעל ְיֵדי ֶׁש

א ִיְהֶיה "ַּבה' ּוְבֹמֶׁשה ַעְבּדֹו ֶׁשָאַמר ָלֶהם  ַׁשָּבת 
ְוִהֵּנה ֵאּלּו . ר ֲעָמֵלק ּוָבא ֲעֵליֶהם ַלִּמְלָחָמהָּגבַ , "ּבוֹ 

ֶׁשָּיְצאּו ִלְלֹקט ָהיּו ִּבְבִחיַנת 'ָארּור ָהָמן', ְוַהַּכת 
א ָיְצאּו ָהיּו ִּבְבִחיַנת 'ָּברּו ָמְרְּדַכי' . ַהְּׁשִנָּיה ֶׁש

ְּבָכל ַאַחת ִמְׁשֵּתי ִּכּתֹות ֵאּלּו ֵיׁש ִיָּתרֹון, ַלַּכת ֶׁשל 
ָלה, ֶׁשָהָיה ָלֶהם 'ָּברּו ָמְרְּדַכי' ֵיׁש ַמְעָלה ְּגדוֹ 

א ָרצּו ִלְבֹחן ְּכָלל ִאם ִּדְבֵרי  ,ֱאמּוָנה ֲחָזָקה ַּבה' ֶׁש
ֹמֶׁשה ֱאֶמת, ְוֶהֱאִמינּו ֶּבֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ֶׁשְּבַׁשָּבת 

ֲאָבל ִאם ָהָיה ָּבא ֶאָחד ִמחּוץ  .א ִיְהֶיה ָמן
, ָהיּו ַלַּמֲחֶנה ְוָהָיה אֹוֵמר ֶׁשֵּיׁש ָמן חּוץ ַלַּמֲחֶנה

נֹוְפִלים ִמְּבִחיַנת ֱאמּוָנה ֶׁשָּלֶהם, ְוָהָיה ָיכֹול 
ּוָבֶזה ֵיׁש ִיָּתרֹון ַלַּכת ֶׁשל . ְלִהָּכֵנס ָסֵפק ְּבִלָּבם

א ֶהֱאִמינּו ֶּבֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה  'ָארּור ָהָמן' ֶׁשָאְמָנם 
ר ֲאָבל ַּכֲאׁשֶ  ,ְּבִדְבֵרי ֹמֶׁשה, ְוָיְצאּו ְּבַעְצָמם ִלְראֹות

א ִנְמָצא ָמן ְּבׁשּום ָמקֹום  ,ָראּו ְּבֵעיֵניֶהם ֶׁש
ַהּיֹום  'הלַ ָאֵכן ַׁשָּבת ַהּיֹום  ִנְתַוֵּסף ֱאמּוָנה ְּבִלָּבם ִּכי

א ִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשֶדה, ְוַאף ִאם ָיבֹואּו ָּכל ָהעֹוָלם 
א ַיֲאִמינּו , לֹוַמר ֶׁשָהָיה ָמן חּוץ ַלַּמֲחֶנה

י ֵעיֵניֶהם ָראּו ֶׁשֵאין ָמן. ִנְמָצא ֶׁשַעל ְלִדְבֵריֶהם, ּכִ 
ִנְתַוֵּסף  'ָארּור ָהָמן'ְיֵדי ֶׁשִהְכִניסּו ַעְצָמם ִלְבִחיַנת 

ָלֶהם ְּבִחיַנת ְקֻדָּׁשה ֶוֱאמּוָנה, ַרק ֶׁשְּלַכְּתִחָּלה 
ָאסּור ְלַהְכִניס ֶאת ַעְצמֹו ִּבְדָבִרים ָּכֵאּלּו ִּכי הּוא 

ל ָּפִנים ְלַאַחר ַהַּמֲעֶׂשה ֵיׁש ֲאָבל ַעל ּכָ  ,ַסָּכָנה
ין ָארּור ָהָמן ְוֶזהּו . ַמֲעָלה ָּבֶזה לֹא ָיַדע ּבֵ ַעד ּדְ

ַכי, א ְיֵהא  ְלָברּוְך ָמְרּדְ ָרָצה לֹוַמר ֶׁשַּיִּגיעּו ָלֶזה ֶׁש
ָּברּו 'ּוק ֵּבין ְׁשֵּתי ַהְּבִחינֹות, ֶׁשְּבִחיַנת ׁשּום ִחּל
ָארּור 'ַיִּגיעּו ְלֹתֶקף ָהֱאמּוָנה ְּכמֹו ַּכת ֶׁשל  'ָמְרְּדַכי
, ֶׁשָהֱאמּוָנה ִּתְהֶיה ְּברּוָרה ָלֶהם ְּבִלי ׁשּום 'ָהָמן

ַיִּגיעּו ֶלֱאמּוָנה ' ָארּור ָהָמן'ּוְלֻעַּמת ֶזה ַּכת , ִּפְקּפּוק
 .'ָּברּו ָמְרְּדַכי'ָטה ְּכמֹו ַהַּכת ֶׁשל ְּפׁשּו

 אהרן שמריהו כהן; אהרן ווייס תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

 

וכי : אמרו בגמרא. ַיֲערֹ אֹתֹות ת ָהֵעֻד ִמחּוץ ְלָפרֹכֶ 
לאורה הוא צריך והלא כל ארבעים שנה שהלכו 

אלא  ,בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו
. עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל

הקשה זאת על פסוק ומקשים העולם למה לא 
קודם "להעלות נר תמיד". ויש לומר על מה 

ּוְנהֹוָרא ִעֵּמּה שהקשו בגמרא, שפסוק אחד אומר "
ופסוק אחד אומר "סתרו חושך", ומשני " ְׁשֵרא

כאן  שם יש אור] -[בבתים הפנימיים כאן בבתי גוואי 
. וכתוב שם יש חושך] -[בבתי החיצוניים בבתי בראי 

באלשיך הקדוש שהפרוכת מבדילה בין הקודש 
הוא כנגד בתי שקודש הקדשים  לקודש הקדשים,

גוואי, והקודש כנגד בתי בראי. ובזה יש לבאר 
שאמר "מחוץ לפרוכת" לא היה הוא דקודשם 

אמינא שצריך לאורה שהרי נהורא עמיה שרא, 
אבל לאחר שאמר "מחוץ לפרוכת העדות יערוך" 
היה הוא אמינא כיון שהם כנגד בתי גוואי 
שעליהם נאמר "סתרו חושך" שמא לאורו הוא 

 ך, לכן הוא והלא ארבעים שנה וכו'.צרי
 )נחלת יעקב בשם פנינים יקרים( 

ויש  .ְוָעִׂשיָת ִבְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחי ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת
לדקדק דהכא אמר שהבגדים הם "לכבוד 

ְוַאָּתה ְּתַדֵּבר ֶאל ָּכל ולתפארת", ואחר כך אמר: 
 - יְוָעׂשּו ֶאת ִּבְגֵדי ַאֲהרֹן ְלַקְּדׁשֹו ְלַכֲהנֹו לִ וגו'  בַחְכֵמי לֵ 

. ויש לומר שהבגדים הם לקדש את הכהן לכהונה
דאיתא בספרים שבגדי הכהונה מקדשים 
ומטהרים את הכהן לעבודת השי"ת, אבל אהרן 
לא היה צריך לכך, כי כבר היה קודש מצד עצמו, 
כמו שנאמר "לאהרן קדוש ה'", לכן כשאמר לו 
לעשות "בגדי קודש לאהרן 'אחיך'" אמר להם 

לא היה בהם מטרה אחרת,  "לכבוד ולתפארת" כי
סתם, שהכונה לכל -אבל "ועשו את בגדי אהרן" 

הכהנים הגדולים, שם כבר כתוב "לקדשו לכהנו 
 לי" שעל ידי הבגדים התקדשו.

 )להחת"סתורת משה ( 

 אפורים  -זכור  ט
שכאשר איתא בגמרא . ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְל ֲעָמֵלק

יצא הגורל של המן בחודש אדר שמח, כיון שזה 
חודש שבו מת משה, ולא היה יודע שבו נולד 

הלא סוף סוף בו מת משה, וזה היה וקשה משה. 
לאחר שנולד. ויש לומר דהנה אמרו בירושלמי 
שעמלק העמיד במלחמתו אנשים אשר יום 
ההולדת שלהם באותו יום, וביום זה מזלו גובר 

נופל. והנה מיתת משה לא  ולא במהרה הוא
ירידה היא לישראל, אלא אדרבה "גדולים 
צדיקים במיתתם יותר מבחייהם", ואילו היה המן 
יודע שביום זה נולד משה, היה מבין שמיתתו 

, אבל מאחר אינו ירידה כי ביום זה מזלו גובר
שביום זה גם נולד הרי זה סימן שמיתת משה זה 

 מעלה לישראל.
 ) רבי שלמה גאנצפריד מאונגווארלהגה"ק אפריון ( 

 ר ְמִליָצה ֶאְסֵּתר ְּבֶדֶרִּבְמִגַּלת ְּפִניִנים  ק
.  ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי ָלבֹוא ִּבְדַבר ַהֶּמֶל ַוְּתָמֵאן

". להבין מדוע בא גבריאל ועשה לה זנבבגמרא: "
, שנעשה לה זנב זה דוקא‘ כיבדה גבריאל ב'כיבוד

דהנה אמרו חז"ל: "מה ראתה אסתר שתמלוך על 
שבע ועשרים ומאה מדינה, אלא תבא אסתר 
שהיתה בת בתה של שרה שחיתה מאה ועשרים 

הרי “. ושבע, ותמלוך על מאה ועשרים ושבע מדינות
אם כן אסתר זכתה למלכות בזכות זקנתה, ש

בת בתו של נבוכדנצר הרשע  -לושתי הרשעה 
ה, וזקנה הרי נענש ונעשה זקנ‘ מגיע משהו ב'זכות

כבהמות הארץ, לכן זכתה אף היא לרשת משהו 
 (שפתי צדיק) ..בזכותו.

 מ
עבור בחז"ל שהמן נמכר לעבד למרדכי מרו א

ככרות לחם. והנה כיון שנמכר למרדכי הרי דינו 
כעבד כנעני שחייב להיות מהול ולקיים מצוות 
כאשה וגם הוא נקרא יהודי, וזה מה שהעלה חמתו 

המן  - ּואֲאֶׁשר המרדכי  - ִּכי ִהִּגיד ָלֶהםשל המן 
 )נחל אשכול להחיד"א( .ְיהּוִדי

 מ
על דרך אמר הרה"ק רבי משה מסאבור זצלה"ה 

שיש  ְוָדֵתיֶהם ׁשֹנֹות שהמן טען לאחשורוש הלצה,
 ִמָּכל ָעםימים טובים ומצוות  היהודים בחוקי דתי

שניצלו משאר העמים, כגון חג הפסח ממצרים על 
ֵאיָנם אחשורוש  ְוֶאת ָּדֵתי ַהֶּמֶלוחנוכה מיון, אבל 



 

 

ִיָּכֵתב  שאין להם שום יום טוב מהמלך, לכן  עִֹׂשים
והקב"ה ודאי לא יתן להשמיד את ישראל  ְלַאְּבָדם

 ויושיע אותם ואז יעשו יום משתה ושמחה.
 (דבש השדה)) 
 מ

רצה לשלוח ותו מעשה היה באחד שהיה רחוק מבי
מעות לאשתו, אך לא סמך לגמרי על השליח, לכן 
מסר לו כתב שהיה כתוב בו שיתן לאשתו כמה 
שהוא רוצה והשאר יטול לעצמו, ומסר ביד השליח 

. כאשר בא השליח לאשתו נתן לה כסף מאה שקלי
רק עשרה שקלים והראה לה את הכתב שקיבל 

השליח אך בית דין, בהאשה  תבעה אותומבעלה. 
לעומתה הוציא והראה את השטר שבידו. עיין הדיין 
בשטר, ואמר לשליח שהוא צריך לתת תשעים 

 כוונתשקלים לאשה ועשרה יקח לעצמו, כי זה היה 
שכמה שירצה השליח עבור עצמו זה יתן הבעל 

לאשתו, על כן יתן לה תשעים שקלים. בזה יש 
מלכו של עולם  - ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶללפרש הפסוק 

 -לשון נכסוף נכספת  ַהֶּכֶסף, וכך אמר לו: ְלָהָמן
ָנתּון מה שאתה כוסף ומתאוה על ישראל ומרדכי 

ל העץ ושונאי יהא בשבילך שאתה תָּתלה ע ָל
ַלֲעׂשֹות ּבֹו  עם ישראל,  - ְוָהָעםָהרגו, ישראל יֵ 

ב בעיניך לעצמך היינו יקר מה שטו - ַּכּטֹוב ְּבֵעיֶני
 (אמרי נועם) וגדולה, זה יהיה למרדכי ולעם ישראל.
 מ

" תנא, לו הכין"בגמרא:  .ֹולִכין ֵה  רַעל ָהֵעץ ֲאֶׁש 
כלומר הכין לעצמו. יש להבין מנא ליה להגמרא זה. 
אלא דלשון הכנה לא שייך כי אם לדבר מצוה, אם 
כן גם כאן היה מצוה שהכין לעצמו את העץ שהוא 

 (מהר"ש מבעלזא) מצוות מחיית עמלק.
 מ
מה שקרה לו עם יש לדקדק מדוע כשסיפר המן 

ְלֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ּוְלָכל  ַוְיַסֵּפר ָהָמן כתוב מרדכי 
ולא  ַוּיֹאְמרּו לֹו ֲחָכָמיווכשענו לו כתוב אֲֹהָביו 

אלא שהגבירים ובעלי המשרה יש  '?!כתוב 'אוהביו
להם הרבה אוהבים, אך כאשר הם נופלים 
מגדולתם אינם יכולים למצוא אפילו אוהב אחד. 

שהיה המן גדול וחשוב למלך היו לו אשר כלכן 
הרבה אוהבים, אבל לאחר שסיפר להם מפלתו 

שכל אהבתם היתה רק מן נעלמו להם ה'אוהבים' 
 (מהר"ש מבעלזא) השפה ולחוץ.

 ָהָעְרָמה ֶׁשֹּלא ִהְצִליָחה
ֹגֶדל ִהְׁשּתֹוְקקּותֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַחִּיים 

"ל, ַּתְלִמידֹו ַהֶּנֱאָמן ֶׁשל ַרֵּבינּו ָהֲאִריזַ "ל, ִויָטאל ְזצּוַק 
ִמְּלַבד ַמה . א ָיְדָעה ְּגבּולֹותִלְלמֹד ֵמָחְכַמת ַרּבֹו 

ִהְׁשּתֹוֵקק ִלְלמֹד , ַהַּקָּבָלהָחְכַמת ֶׁשָּלַמד ֵמִאּתֹו ָּכל 
 .ִמֶּמּנּו ַּגם ְׁשָאר ָחְכמֹות

ָהָיה , ֶאָחד ֵמַהְּדָבִרים ֶׁשָרָצה ַרִּבי ַחִּיים ִלְלמֹד
ם ֶאת ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְלמֹד ִמִּׂשְרטּוֵטי ַהָּיַדיִ , ָחְכַמת ַּכף ַהָּיד

ַעד ַעָּתה ְוָכל ַמה ֶׁשָּיבֹא  ָּכל ַמה ֶׁשָעַבר ַעל ָהָאָדם
א ָרָצה , ַא ָּכל ַּכָּמה ֶׁשִּבֵּקׁש ַרִּבי ַחִּיים ֵמַרּבֹו. ָעָליו

 .ְלַלְּמדֹו ָחְכָמה זֹו"ל ָהֲאִריזַ 
ַּפַעם ְּבֶעֶרב ּפּוִרים ָקָרא ַרִּבי ַחִּיים ְלַאְלָמָנה ַאַחת 

ֲאִני נֹוֵתן ָל ְׁשֵני ': ְוָאַמר ָלּה, ה ִּבְׁשֵכנּותֹוֶׁשָהְיָתה ָּדָר 
ְלַבֵּקׁש "ל ּוָמָחר ּבֹוִאי ֶאל ָהֲאִריזַ , ְזהּוִבים ִּבְׂשָכֵר

ּתֹאְמִרי , ּוְכֶׁשְּיַצּוֶה ָהַרב ָלֵתת ָל, ָמעֹות ּפּוִרים
ֶאָּלא , ֶׁשַהְצָּדָקה ֶׁשַאְּת ְמַבֶּקֶׁשת ִהיא א ָמעֹות

ִיְהֶיה ֶׁשִּיְסַּת  ֵּכל ַעל ַּכף ַהָּיד ֶׁשל ִּבֵּת ְויֹאַמר ָל ַמה
"ל ְּבָכ ִקּוָה ַרִּבי ַחִּיים ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִיְסַּתֵּכל ָהֲאִריזַ . ‘ַמָּזָלּה

ְוִיְלַמד ִמֶּמּנּו ֶאת , ַעל ַהִּׂשְרטּוִטים ַיֲעמֹוד הּוא ָׁשם
 .ַהָחְכָמה

ְוָדַרׁש ִלְפֵני ַּתְלִמיָדיו ָיַׁשב "ל ָהֲאִריזַ , ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת
ִהֵּנה ֲאדֹוִני ': ִנְכְנָסה ָהִאָּׁשה ַוּתֹאֶמר, ַעל ִעְנָיֵני ּפּוִרים

ּוִבְפָרט ָלַאְלָמָנה , יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ַהּפֹוֵׁשט ָיד נֹוְתִנים ָלּה
 .‘!ְּתנּו ָלּה ְּכִפי ָצְרָּכּה׳"ל: ָאַמר ָהֲאִריזַ , ‘ָּכמֹוִני

ַעל ַאף ! ָקדֹוׁשַרִּבי ': ָרהֵהִׁשיָבה ָהִאָּׁשה ְוָאְמ 
ִמְתַּפְרֶנֶסת ֲאִני ִמַּמֲעֵׂשי ָיַדי ּוָמעֹות א , ֶׁשַאְלָמָנה ֲאִני

ַא זֹאת ֲאַבֵּקׁש ֶׁשְּצָדָקה זֹו ַיֲעֶׂשה ָהַרב . ֲחֵסִרים ִלי
ִלי , ִעָּמִדי ֶׁשִּיְסַּתֵּכל ַעל ָיָדּה ֶׁשל ִּבִּתי ְיִחיָדִתי ְויֹאַמר

 .‘ָּזָלּהַמה ִיְהֶיה ַמ 
א ': ְוָאַמר ָלּה, ֵהִבין ִמַּיד ִמי ָׁשַלח אֹוָתּה"ל ָהֲאִריזַ 

ִּכי יֹוֵדַע ָאנִֹכי ִּכי , יֹוִעיל לֹו ְלַרִּבי ַחִּיים ׁשּום ַּתְחּבּוָלה
ֵּכיָון ֶׁשִּבַּקְׁשְּת זֹאת . הּוא ָׂשם ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבִפי ַא

 .‘א אֹוִציא אָֹת ֵריָקִנית
ִאְמִרי ְלִבֵּת ֶׁשָּתִׂשים ֶאת ָיָדּה '"ל: ְוָאַמר ָלּה ָהֲאִריזַ 
ְוִהְתִחיל ְלַהִּגיד ָלּה ֶאת ֲאֶׁשר ָעַבר  ‘ַעל ָהַעּמּוד ֶׁשְּלָפַני

ְוָכל ַמה ֶׁשִּיְהֶיה ִעָּמּה ַעד יֹום , ָעֶליָה ִמּיֹום ֵליָדָתּה
 .מֹוָתּה

"ל, ֶּמֶזת ֶׁשל ָהֲאִריזַ ֵמַהְּנִזיָפה ַהְמֻר ִנְבַהל ַרִּבי ַחִּיים 
. ְלַמה ֶׁשַרּבֹו עֹוֶׂשהַמְחַׁשְבּתֹו  םָלִׁשיָיכֹול ָהָיה ְוא 

ֲהא ָאַמְרִּתי ְל ֶׁשַּדי ְל ְּבָחְכַמת '"ל: ָהֲאִריזַ ָאַמר לֹו 
 .‘ּוִמֶּמָּנה ּתּוַכל ֵליַדע ַהּכֹל, ַהַּקָּבָלה ֶׁשִּלַּמְדִּתי
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 (כז, כ) ואתה תצוה

, לב חכמי כל אל תדבר ואתה וכן אחר י"ע ולא תצוה בעצמך אתה ן"רמב' כ
 אהרן ושוב פרקו לאהרן שנה משה המשנה סדר] ב"ע ד"נ עירובין[ ל"אחז והנה
 לעצמו לו שיעשו לב לחכמי יאמר עצמו שאהרן יתכן לא והנה, ולישראל' לזקני
 ט"מ אך, לב חכמי אל בעצמו לדבר ה"מרע הוצרך כ"ע, ולתפארת לכבוד בגדים
 ל"חז פלפול כל פ"בע להם אמר ה"שמרע, ד"עכנלע, נרות מצות בעצמו שיצוה
 לאורו הלכו שנה' מ כל והלא צריך הוא לאורה וכי העדות לפרוכת מחוץ בפסוק

 אש עמוד' הי שבזכותו לאורו שהלכו אהרן על דקאי מדליקין במה' בפ' תוס' ופי
 .אחר י"ע ולא תצוה ואתה כ"ע בעצמו כן יאמר שאהרן יתכן ולא ש"ע

 (חתם סופר)
 (כז, כ) ואתה תצוה
 כן שאין מה, הסדר בזה משה הזכיר לא - תצוה "ואתה הטורים כתב בבעל

 שאמר משום והטעם. בה הוזכר שלא סדר אין משה שנולד שמשעה, החומש בכל
, באה תנאי על אפילו חכם וקללת) לב, לב להלן( כתבת אשר מספרך נא מחני

 . פנחס)' פר' הק בזוהר מובא (וכבר. בזה" ונתקיים
 חל שתמיד כיון תצוה בפרשת דוקא ענין זה מרומז שלכן מובא, הגר"א בשם

 וכרמז לזה נעדר שמו של משה רבינו מהפרשה. .זו בפרשה אדר' ז
 שמו יוזכר לא שלו ההילולא שחל שבעת משה נענש למה להבין יש לכאורה

 פרשית הרבה עוד ישנם אבל, באה תנאי על' אפי חכם שקללת אמנם והן? בתורה
 שדייקא ידוע הרי? שמו מזכר לא אדר' ז בו שחל בשבוע דייקא ומדוע, בתורה
 זה אין הרי שכאן אפשר בדרך לומר ויתכן. שמו להזכיר עניין יש ההילולא ביום
 נא מחני" ואמר, ישראל כלל עבור נפשו שמסר ממה כתוצאה אלא, גמור עונש

 נפש מסירות עניין על שמו יוזכר שלא משה היא בשביל זכות ובכך, הרי", מספרך
 משה של נפשו מסירות ז"עי מתעורר, שלו הילולא ביום ודייקא, ישראל לכלל
 )תורה ציוני(     .מרעיתו צאן עבור מהימנא רעיא

 (כז, כ) ואתה תצוה
הנה בפרשת תרומה למדנו על כלי המשכן, ארון מנורה ומזבח, קרשי המשכן 

רשת תצוה. תחילה אנו והיריעות, חצר המשכן וקלעיו. אחר זאת אנו לומדים פ
מצווים להביא שמן זית זך, ובאמת כבר נאמר בתחילת פרשת תרומה כשנמנו י"ג 

דברים להביא התרומה ,'שמן למאור' ופרש"י 'שמן זית זך להעלות נר תמיד'. 
 וא"כ יש להבין מה כפל כאן ציווי מיוחד להביא שמן זית למאור?

צוה לפי שעה לצורך והרשב"ם ומפרשי הפשט מיישבים דלעיל מדבר במ
המשכן, וכאן הוא ציווי לכל הדורות לתת שמן למאור לכל שנה ושנה, לכן כפל 

 ואמר 'ואתה תצוה'. כי לשון צוואה הוא לדורות.
כנודע המעשה דרבי מאיר שפירא שאמר שיותר בנקל למצוא נדיב לבנין 

לים הישיבה מהחזקת הישיבה,  כי השמן היינו הלחם והחלב שלומדים תורה אוכ
ושותים, על זה קשה מאד למצוא נדיבים, כי הנדיב מעדיף לתרום בנין שיתנוסס 
שמו עליו, ולא על לחם שיהא נאכל ולא נשאר ממנו זכר. ואכן נסתלק רבי מאיר 
מעולמו על ענין זה. ואמר רבי מאיר 'ואתה תצוה את בני ישראל'. אכן בנית משכן 

יד על השמן זית, כך אמר ה' שלם, אבל אתה עתיד לצוות את בני ישראל תמ
למשה רבינו, בנית כבר בנין, אך על השמן הקבוע ,תצטרך עוד הרבה לבקש מבני 

 )י רייזמן"הגרמ(      ישראל...
 (כז, כ) תמיד נר להעלת למאור כתית זך זית שמן אליך ויקחו

 אלא נקנית אינה שהתורה לומר. כתית רמז כתב בש"ך על התורה: "עוד
 שעולה, להעלות למאור וזהו, גדול אור בה מוצא הוא ואז, רב ובעיון ובצער בדוחק
 לא) ב"ע' ו מגילה( ל"ז שאמרו כמו, לא וטורח עיון בלא אבל, דבר מתוך דבר ומבין
 תמצא בו כשתעיין טורח בלא לך ובא שמצאת זה כי, תאמין אל ומצאת יגעת
 אם') ד', ב משלי( שלמה אמר וכן, תאמין ומצאת יגעת אבל, טעם בו שאין

 דרך על או. יבין לא טורח בלא אבל, תבין אז תחפשנה וכמטמונים ככסף תבקשנה
, ט"קי שם( שנאמר התורה שהיא') ז', ד תהלים( טוב יראנו מי אומרים רבים מליצה

 שיהיה פניך אור עלינו נסה זהו, טורח בלא אבל לה ומתאוין, פיך תורת לי טוב) ב"ע
 ממנו מוציאין אותו שכותשין שאחר הזית כמו, זית אמר לזה, נסה זהו, נס דרך על
 באור למאור כתית זהו, עצמו את לכתת צריך חכם תלמיד כן לעולם המאיר דבר

 העליון". באור ולראות לעלות החיים
זי"ע דרש פעם מעניין זה שהתלמיד  כ"ק הגה"ק בעל ה"שפע חיים" מצאנז

חכם יכול לגדול אך ורק אם מכתת עצמו ומונע מעצמו תענוגי עוה"ז, וסיפר שתי 
 עובדות על גדלותם של הצדיקים שכבר לא הרגישו כלל טעם באוכל: בהיותי ילד

 מאכל שאיני אוהב לה ואמרתי, מסוים מאכל לאכול ה"ע אמי פעם לי נתנה קטן
, כך מדבר שאני והוכיחני על, מאד לו וחרה דברי את שמע ע"זי אבי מורי ק"כ. זה

 לפני הביאו פעם אחת, רע או טוב הוא אם מאכל על כלל יודע איני אני: לי ואמר

. לאכול זאת המשכתי ובכל, נפט של ריח קצת באפי עלה וכשאכלתי לאכול מרק
 שקערת שבדקו ומצאו עד, קרה מה ידעו ולא להקיא החילותי שסיימתי לאחר
 לתוך שפכו בטעות מרק עוד להוסיף שביקשו הבית ובני, מלאה היתה לא המרק

 שום לא הרגיש ע"זי שאבי מורי לנו הרי. בסמוך שעמדה הנפט מצלוחית הקערה
 .ה"ע מאמי גם שמעתי זה סיפור. בלבד בריח אם כי לנפט מרק בין חילוק

 למשה תהלה (ראה ע"זי משה ישמח בעל ק"זקה על שנדפס וידוע המעשה
 שיעורים ד"כ ללמוד בקודש דרכו שהיה ג) חלק משה ישמח בראש ספר הנדפס

 אחרמאוחרת בשעה לימודו חוק את שסיים עד לבו את היה סועד ולא, יום בכל
. ארוחתו את לו מביאה ה"ע הרבנית זקנתי היתה כלל שאז בדרך, הלילה חצות
, במטבח והבשר המרק את והכינה, יצועה על לעלות ביקשה הרבנית אחת פעם

 נפלה לבסוף. ארוחתו את ק"לזקה שיגיש הבית מבאי מנער אחד מבקשת כשהיא
 הנער את להעיר רצה לא לימודו חוק את ק"זקה וכשסיים ,תרדמה הנער על

 מי מונחים היו שבה קערה שם וראה המטבח בעצמו אל הלך כן על, משינתו
 ד) סעיף צה' סי ד"(יו בפוסקים הנזכר במים רותחים השרוי אפר שהוא - ג"הלוי
 היו שבו בגד מין היה ובתוכו - את הכלים בהם להדיח כדי מלפנים מכינים שהיו

 למחר. ואכלה ולקחה האוכל זו בקערת קערה לו ונתחלפה, הכלים את מדיחים
 אך, אכל ק"שזקה הבינה, שעל שולחנו הקערה שיירי את וראתה הרבנית כשקמה

 שנתברר עד, מאד ותמהה כמו שהוא מונח האוכל את ראתה למטבח כשנכנסה
 אכלת הרי: לו ואמרה ק"אל זקה מיהרה תיכף. ג"הלוי מי את אכל ק"שזקה לה

 מאד קשה היה הבחנתי שהבשר אכן: ואמר ק"זקה נענה. ג"הלוי מי את אמש
 בשעת נוכח שהיה בשם אחד, ל"זצ מנאסויד ק"מהרה גם שמעתי ב"כיו... ללעיסה
 מכן ולאחר, מסוים ואכלו מאכל משה הישמח ק"זקה לפני הביאו שפעם, מעשה
. בדבר לא הרגיש כלל והוא, רע וריחו לגמרי מקולקל היה שהמאכל התברר

 .זו זכו למדריגה הצדיקים כל גם באמת, משה הישמח ק"מזקה הללו וכעובדות
 שפע חיים) –(ש"ך על התורה 

 לב חכמי כל אל תדבר ואתה ולתפארת לכבוד אחיך לאהרן קודש בגדי ועשית
 ) ב, א, כח( לי לכהנו לקדשו אהרן בגדי את ועשו' וגו

 הקודש בגדי השרד שבבגדי והתועלת הצורך על מראים שלפנינו המקראות
 הסתירה את בנקל נמצא ראשון במבט אבל. מאחיו הגדול הכהן לאהרן הנעשים

 הקודש בגדי כי לנו מוכיח הראשון שהכתוב בשעה - לשני הראשון הכתוב שבין
 לקדשו נעשו הקודש בגדי כי ומגלה השני הכתוב בא, ולתפארת לכבוד נעשים
 . זה את זה המכחישים כתובים שני הם ולכאורה, לי לכהנו

 לו, האדם מכל העניו ה"ע רבינו למשה כי, זה באופן לפרש יש צחות ובדרך
 של טעם גם יש הכהונה בגדי של השונים הטעמים בין כי הסוד את לגלות מותר

 הם ותפארת כבוד כי ידע הוא אם גם, דקדושה ותפארת כבוד -" ותפארת כבוד"
 לצרכי ותפארת כבוד ויתבע הוא שיבוא חשש אין גבוה לצרכי חשובים ערכים
, סתם" לב חכמי" - לאחרים אבל. ממערב מזרח כרחוק מהם הוא רחוק כי, חולין
 במלאכת" ותפארת כבוד" מחשבת לצרף להם אסור, זה רז לגלות אסור להם

 לכן, חולין וצרכי דעלמא במילי גם הכבוד אחר לרדוף טעות לידי יבאו פן, שמים
 עליונה בכוונה רק הבגדים את שיעשו לב לחכמי להגיד הגבורה מפי משה נצטוה

 (אמרי דעת למהר"ם שפירא)    ".לי לכהנו לקדשו" זו
 לב חכמי כל אל תדבר ואתה ולתפארת לכבוד אחיך לאהרן קודש בגדי ועשית

 )ב, א, כח( לי לכהנו לקדשו אהרן בגדי את ועשו' וגו
 לב חכמי כל אל תדבר ואתה ולתפארת לכבוד אחיך לאהרן קודש בגדי ועשית

 שינוי את לברר ויש לי לכהנו לקדשו אהרן בגדי את ועשו חכמה רוח מלאתיו אשר
 העושים ואצל' ולתפארת לכבוד' נאמר ועשית למשה הציווי שאצל הלשון

 .'ולתפארת לכבוד' אמר לא הבגדים במלאכת
 נעשה אשר כל את ידע ומרדכי אסתר במגילת הכתוב בהקדם לבאר בזה ל"ונ
 טשענגער ק"דק צ"הגה ל"זצ ואאמו"ר ומרה גדולה זעקה ויזעק העיר בתוך ויצא
 נתפעל לא' בה ובטחונו בצדקתו מדריגתו לפי מרדכי דהנה נחמד דבר ז"ע אמר
 ודור דוד ובכל, ישראל כלל על שירחם' בה בטוח' הי כי הרשע המן מגזירת כלום

 צרה שבעת יען מידם מצילנו ה"והקב ו"ח לכלותינו ישראל שונאי עלינו עומדים
, כלום יפחדו שלא ישראל לב על ידבר אם אולי חשש אך לבבם בכל' לה שבים ל"ר
 עצמו עשה חוץ כלפי לכן, תשובה יעשו ולא דבריו על יבטחו, הגזירה יבוטל כי

 אשר כל את ידע ומרדכי הכתוב כוונת וזהו, הגזירה על ומיצר דואג הוא כאלו
 אז ישראל בין העיר בתוך ויצא אך, שיבוטל' הי ובטוח שידע מהגזירה' פי נעשה
 '.ה אל וישובו מורא בלבם יעלה למען ומרה גדולה זעקה ויזעק

 עונות כמה על מכפרים שהיו לישראל טובה סגולה' הי כהונה בבגדי והנה
 מה לך לומר' וכו אדומה פרה' לפ קרבנות' פ נסמכה למה' ח' פ זבחים' גמ כדאיתא
 שבגדי חטאים וכמה כמה שם ופרט, מכפרין כהונה בגדי אף מכפרין קרבנות

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ז˙˘ע" ‰˙ˆופר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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 יכול עם להמון בזה הפרסום אבל גדולה טובה שהוא הגם והנה. מכפרין כהונה
 בחשבם, ישובו לא יחטאו ואם, החטא מן עצמם ישמרו לא כי גדול היזק לגרוס
 בודאי' ה עם שלם שלבם להצדיקים אבל, שמכפרים כהונה בגדי יש זה על הלא
החוטאיםעלגם' הבחמלתגילכעלישישוכיהבגדיםסגולותידעואםיזיקלא

 קדש בגדי ועשית ה"ב הכתוב היטב יבואר ומעתה, כהונה מבגדי כפרה להם להיות
 רק נעשו לא כהונה שבגדי ידמו העם שהמון' פי ולתפארת לכבוד אחיך לאהרן
 את ועשו' ה עם שלם שלבם מי לב חכמי כל אל תדבר ואתה אבל ולתפארת לכבוד
 בני על ז"עי שיכפר כדי' ה בעבור יעשו שהם' פי לי ולכהנו לקדשו אהרן בגדי

 (חזון ישעי')       .ישראל
 כח, לו)( לה' קדש חתם פתוחי עליו ופתחת

הגמ' במסכת תענית אורת שינם ג' מפתחות שלא נמסרים לשליח (יחד) והם 
יולדת), תחיית המתים, מטר. אומר הגאון מוילנא דבר -אך ורק בידי הקב"ה: חיה (

המפתחות של ח'יה ת'חיית המתים ומ'טר  –זה רמוז כאן בפסוק: "פתוחי חת"ם 
 "קדש לה'" הם אך ורק בידי הקב"ה.

 (אהל מועד)
 (כח, לב) בתוכו ראשו פי והיה

 ח"או ע"בש שאמרו מה על לרמז בא" לגויה כפול" פירש אונקלוס ובתרגום
 ובזה, נשמעת התפילה אין זה ידי על כי הפוך בחלוק לילך שלא לדקדק שיש ב"סי

 הבגד של הכפל שתהיה" לתוכו ראשו פי" יהיה כאשר הכתובים סמיכות יבואר
  נשמעת. תפילתו תהיה אז" הקודש אל בבואו קולו ונשמע" אז לבפנים

 האורים) (ילקוט

 מאוצרות המגידים  
 (כח, לא) :תכלת כליל האפוד מעיל את ועשית

בפרשה זו אנו מוצאים שני דברים המכפרים על חטא לשון הרע, מעיל 
 נסמכה למה ששון בר ענני' ר וקטורת. והוא מדברי הגמרא (ערכין טז, א) "אמר

 לומר קרבנות? (וכתב רש"י: "בפרשת ואתה תצוה") לפרשת כהונה בגדי פרשת
 ,הרע לשון על מכפר מעיל מכפרין וכו', כהונה בגדי אף מכפרין, קרבנות מה לך:
וכו'  מכפר הקול, ציץ מעשה על ויכפר שבקול, דבר יבא הוא: ברוך הקדוש אמר
 ברוך הקדוש אמר הרע, לשון על מכפרת? קטורת מה על ישמעאל רבי דבי ותנא
 אלשון הרע לשון קשיא וכו' חשאי, מעשה על ויכפר שבחשאי דבר יבא הוא:

בצינעא הא בפרהסיא" שהמעיל מכפר על לשה"ר  הא קשיא: וכו' לא הרע?!
שנאמרה בקול והקטורת מכפרת על לשה"ר שנאמר בחשאי. יש להבין, למה 

על לשון הרע וכי משום שמשמיע קול או  מכפרים המעיל והקטורת דייקא
 שנעשה בחשאי כבר יכפר עליהם?

 הרע לשון על מכפר שהמעיל בכלי יקר בפרשת תצוה כתב לבאר הטעם: "לפי
 וכן יראה וממנו בים יסתכל התכלת י"וע לים, דומה תכלת כי תכלת, כולו היה כ"ע

 ואומר, ודלתים בריח ואשים חקי עליו ואשבור) יא-י לח איוב( נאמר בים כי יעשה.
דהיינו שהקב"ה שם גבול לים שלא ישטוף את העולם '. וגו תוסיף ולא תבא פה עד

 עוד ולא) ב"ע טו ערכין( ל"רז ש"כמ ובריח חומה הלשון אל ה"הקב נתן בגליו, וכך
(הלחיים)  בשר של ואחת עצם (השיניים) של אחת חומות שני לך שהקפתי אלא
 שחוט חץ ישלח ידבר לחוץ יצא כי, רמיה לשון שמירה לך יוסיף ומה יתן ומה

שהאדם המדבר לשה"ר פורץ  ,ודלתים בריח ויעבור העולם רוחות' ד לכל לשונו
 אינו אשר הים מן האדם שילמד הראוי מן והיה את הגדר ששם הקב"ה ללשונו,

 בהסתכלו כי לים שדומה התכלת טעם וזהו, גדרו פורץ ואינו ובריח דלתים עובר
 וממנו הים במעשה אז יתבונן וממילא בצבע לו שדומה הים אל נזכר יהיה בתכלת
 יעשה. וכן יראה

ובעניין הקטורת אפשר לבאר בהקדם דברי החתם סופר (דרשות חת"ס ח"ב 
 עמ' שע"ו):

 אמר: ל"ז אליהו הנביא עם בהתווכחו אומרת שאחאב קיג) הגמרא (סנהדרין
 ז''ע העמיד גברא (אחאב) ההוא והא, מטר יהיה ולא' ה אף וחרה אמר רבך משה
 טל' יהי "אם אליהו נשבע ז"וע'! בזמני מטרא אתא ה"ואפ י"בא ותלם תלם כל על

 ל''א ואכן נעצרו הגשמים למשך ג' שנים, עד שלבסוף. דברי" לפי כי אם ומטר
אליהו  הלך ואז האדמה", פ''ע מטר ואתנה אחאב אל לאליהו "הראה ה"הקב

 ועלה והתפלל, ברבים שמים שם וקידש, הכרמל הר אל ישראל את כל וקבץ הנביא
 מטרא. ואתא, איש" ככף קטנה "עב

 של קללתו עליו עלתה שלא אחאב קאמר שפיר א. הא, ויש לדקדק טובא
 מכיון ג. ותו,"? דברי לפי א''כ" לשון מה ב. ועוד,? ז"ע אליהו לו תירץ ומה ה,"מרע
 הכרמל להר ישראל כל תחלה וקבץ התחכם ט"מ מטר, לתת שרצונו ה"הקב ל"שא

 ? דוקא קטנה עב עלה ט''ומ עיכובא? ד. ככה ועשה
 מהארץ העולים מאידים בטבע מתהווים שהגשמים ידוע כי הענין, אבל
 ל"כמאחז הוא ועיקר בטבעי העולם, הכנה הוא זה כי ואם העולם, אנשי פה ומהבל

 מים י"ע בעבים ומתמתקים אוקינוס ממי שואבים שהעבים דתענית ק"ספ
 מהאידים הוא העבים הוויית כי אמת זה גם מ"מ השמים, מן' ה מאת העליונים
 והאידים וההבל אדם בני אם כי יעיד והשכל החוש שכן, והיות הארץ, מן העולים
 מזה המהווים הגשמים ורכילות ר"ולה נבלה דובר פה מהבל הוא מהם העולים
 מזה המתהווים והמאכלים ופשעים עוונות קליפת מזוהמת מלוכלכים המה

 יותר רע הבאה שנה של פיהם הבל' שיהי באופן שאת, ביתר אוכליהם מטמאים
 יותר ומרי טומאה וגורם רע ותבואתה הבאה שנה גשמי ז"ועי אשתקד. משל
 יותר רע הגשמים את האנשים יגדלו ושוב יותר, וחטאים רעים אנשים ומגדל
 בחטא מושרשים כ"כ ו"שח עד חלילה, חוזר לעולם וכן מבשנית השלישית בשנה

  חלילה ה"י. למכתם תרופה אין כי עד וטומאה
 לעצור ש"ית ישראל אלקי של ואיך נעצר הגלגל הרע הזה? אלא שמטובו

 וישובו הערל לבבם שיכנע עד רעים פירות יולידו ולא רע מטר' יהי ולא השמים,

 דאמרו והיינו ותפארתו,' ה מזיו ויהנו האויר (ע"י תפילתם ובקשתם) ויטהרו ה' אל
 את "ועצר דכתיב והיינו ישראל" של קשיותיהן שמל -"מלקוש  )'ו (תענית ל"חז

האויר, ויש  ויטוהר שישובו יבולה" כדי את תתן לא והאדמה מטר' יהי ולא השמים
שהגיעו למצב פחות ביותר שכבר לא נותנים משמים הזדמנות זו לתקן את האוויר 

 מהרה". מאתם עד שח"ו "ואבדתםאלא יושרשו בטו
 נעצר לא כ'של "ואבדתם מהרה", וע השיעור לזה הגיעו כבר אחאב ובימי
 לפי דברי" "כי אם מטר יהי שלא נשבע אליהו, עם אחאב בהתלוצץ אמנם השמים.
 י"עפ לא לו, כדומה או הצדיק אליהו דברי מפי בקדושה שיצא ההבל כפי דייקא
 כל קבץ מטומאה, שהאויר יודע והיה מטר ליתן' ה כששלחו כ"ע הרשעים, הבל

ומהבל של  האלקים" הוא' "ה וצעקו ברבים, ש''ש וקידש הכרמל להר ישראל
 דבורים שני של הבל א"כ הי שהרי לא איש ככף קטנה עב נעשה הצעקה אותה
 לברכה. ע"כ. היו והם

ולטעם זה, הרי אין שום חילוק באם מדברים הלשה"ר בפרהסיא או בצנעא, 
הרי ההבל העולה שווה בזה ובזה, ויתכן שהקטורת שהרי היה מתפשט ריחו עד ש

שהבהמות ביריחו היו מתעטשות מחמת ריח הקטורת כמובא בחז"ל, הבל זה היה 
 מתקן את ההבל של הדיבורים הטמאים. 

                   (ציוני תורה) 

 
 לעשות חור בקיר

 רבי שלום שבדרון 
את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר  "ואתה תצוה

 תמיד"
אם לא אגלה את אוזנכם, מי אמר את הדברים שאמר להלן, תחשבו, 
ששמעתי את הדברים מפי חסידישע'ר רבי, ואני הרי מגזע עתיק של חסידים, וגם 
 אומר "ויצמח פורקניה"... אבל מה שנאמר היום אלו דברים מפורשים בגמרא,

 פותח ר' שלום שבדרון את שיחתו וחיוך רחב נסוך על פניו:
 "כתתו עצמכם על דברי תורה". -"כתית למאור" 

"ליהודים היתה אורה אם אתה רוצה להאיר באורה של תורה כמו שכתוב 
תכתת את עצמך על  -(מגילה דף ט"ז) כתית אורה זו תורה"  -ושמחה וששון יקר, 

 דברי תורה.
 אספר לכם משל.

 די שאל פעם את הרבי מקוצק:יהו
למה הרבי לא יוצא בעולם להציל נפשות, הרי יש הרבה מה לעשות? מדוע 
הרבי נשאר בתוך ביתו פנימה, נכון, החסידים באים לבית מדרשו והרבי מדבר 

 לפניהם דברי תורה עמוקים, אבל מדוע אינו יוצא על פני העולם?!
 מה הדבר דומה:אמר לו הרבי מקוצק זי"ע, אמשול לכם משל, ל

בבית האסורים נחבשו שלושה אנשים עשירים. הושיבו אותם בבור חשוך 
וקטן, ומי שיודע, בימים ההם, אין לתאר את העינויים שהיו מנת חלקם של אסירי 

 מלכות.
 ללא שכל. -שניים מהם היו פקחים, בעלי דעת. השלישי היה גולם 
'בטלן' גדול ללא קמצוץ  הסוהרים הורידו להם אוכל לבור. האחד הזה, שהיה

לא מצא את האוכל ואת הכף, ובדרך כלל בעקבות  -דעת, לא הסתדר עם עצמו 
החושך הנורא ששרר בבור לא מצא אפילו את פיו להכניס בו את האוכל, אבדו לו 
חפצים, נפלו לו המאכלים וכו'. השני, החכם, ריחם עליו וסייע בידו רבות: לקח את 

כ סייע לו להעביר את האוכל מהיד לפה וכו', כך פעמים ידו הכניס בה אוכל, אח"
 התייגע להדריכו להסתובב לימין ולשמאל, לעמוד ולשכב. -רבות מידי יום 

 אבל השלישי, כאילו עמד מן הצד. לא סייע בידו מאומה.
יום אחד פנה השני לשלישי, ושאל אותו בתמיהה: "אנו סובלים יחד כאן בבור, 

עד שהוא  -ני מתאמץ על הגולם הזה פעמים רבות ביום ואתה ודאי מבחין איך א
 מצליח להתקדם, מדוע אינך מסייע לפעילות שלי כלום, למה תעמוד מהצד?

 השיב לו השלישי, בא אגלה לך:
אנו נמצאים בחשכה. חשוך בבור. וכאשר החושך שורר ולא רואים מאומה, 

אותו איך לאכול אתה והוא מתיגעים כמעט לריק, הנך משקיע בו מאמצים ללמד 
ואיך לזוז וכפי הנראה לא תגמר איתו לעולם, כי כבר כמה שבועות שאתה מתאמץ 
והוא עדיין לא למד כלום... אך אני, כמו שאתה שומע, בשעות שאתה עוסק איתו, 

יכנס אור לבור,  -חופר בקיר חור, קודח באצבעותי חור. כאשר החור יהיה עמוד 
מעט מן האור ידחה הרבה מהחושך, ואז יחדרו פנימה קרני שמש מועטות, 

ממילא הוא יראה, וכבר לא יצטרך לא לך ולא לי. הוא יידע בעצמו איך לשתות 
 ולאכול, וגמרנו.

 הבנתם? פלאי פלאים.
הדבר הראשון? "אורה זו תורה""  - "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון יקר"

לקדוח ולהכניס אור, אם יש תורה, נכנס אור, ומשם ואילך יש כבר את הכל: 
 אור! -שמחה, ששון ויקר. כי חודר באדם פנימה 

ואיך תאיר לך את האור, כיצד קודחים להכניס אור מהתורה? "כתית למאור" 
עמל התורה "לעסוק להתיגע ב -הפשטות היא  כתתו עצמכם על דברי תורה" -

 בדברי תורה".
 מאתיים "אני"

תכתת את עצמיותך, את האני, תכניע את  -" עצמכםמרומז כאן עוד "כתתו 
תשליך את האני שלך לאשפה! כאשר  -הקאוה. התורה אינה סובלת מי שלא נכנע 

 אתה לומד תורה תבטל את האנוכיות שלך.
תלמיד חכם, בעל חוש הבחנה מיוחד, פיקח היודע לבחון אנשים, לחש באוזני. 
כי פעם חידד את מוחו, והציב לעצמו מטרה לבחון את כל האנשים שמשוחח 

ולא היה איש מאלו ששוחח איתם, שלא שמע ממנו שלושים פעמים  -איתם 
י"! ואנו הרי "אני": אני אכלתי, אני אמרתי לך, אני, אני, מאות פעמים ביום! "אנ



 

 ג 

"ולאן אתה הולך, יודעים מה נותר מכל האני הזה בסוף ימיו, רימה ותולעה, כן, 
 :למקום רימה ותולעה"

יהודי פלוני סיפר לי כי הוא נולד לפני חמש שנים, לא לידת הגוף אלא לידת 
שב בתשובה. אך התאונן באוזני, וכה אמר: "בשנה הראשונה, שנה וחצי -האדם 

חזקותי, הייתה לי סיעתא דשמיא באופן נורא ממש, בכל פניה, או שנתיים להת
שפכו עלי עזרא, אבל אחר  -בדרך החדשה קיבלתי סיוע מהשמים  -בכל תנועותי 

 כך, התחלתי לאבד, כבר לא ניתן סיוע כמו שהיה. מה קרה? למה זה קרה לי? שאל.
 השבתי לו.

לא ליודעים חן"  "ולא לחכמים לחם וגם לא לנבונים עושר וגםכתוב בקהלת 
(קהלת פ"ט) הפשט הפשוט שהחכם לא משיג לחם יותר מהטיפש, עשירים רבים 

 אינם חכמים, כי לא החכמה מביאה את הלחם היומיומי.
שאל הרבי מקוצק: בסדר, הלחם לא מגיע דרך החכמה אבל למה הוזכרו רק 

 החכמים, וכי דוקא לחכמים אין לחם.
ם המפסידים, להם לא מכינים. למה מדוע? מבאר הרבי מקוצק: כן, כן, דוקא ה

כי אומרים לו ל"חכם", אתה חכם גדול, לך תחפש בעצמך, אתה הרי כביכול, יודע 
 להסתדר לבד, בבקשה!

 וכן גם ברוחניות.
לא, הנני דל במעשים" וכאשר חשבת כך,  -בתחילה חשבת לעצמך "אני עדיין 

בר צדיק" "אני, אני", נתנו לך מן השמים. אבל אט אט התחלת לחשוב "אני כ
 אומרים לך משמים:

"נו, נו, אתה צדיק, לא זקוק ליותר עזרה, הגעת, בסדר גמור", לא נותנים 
 סיעתא דשמיא...
 להעלות נר

 "כתית למאור להעלות נר תמיד"
המצוה קרויה "נר", מה הוא  "כי נר מצוה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר".

רה נקראת "אור", היינו מה שדולק בתוככי הנר. ולכן, "נר"? בית קיבול לשמן, והתו
ללא אור אינו כלום כי אם הנר לא דולק אין בו  -בית הקיבול לשמן  -כמו שהנר 

שום תועלת, כך אם אדם עושה מצוות ולא קובע עיתים לתורה, לא מתייגע בתורה 
לה לא שווה מאום. לכן הדבר הראשון הוא: "ליהודים היתה אורה" שהאור יע -

 את הנר "להעלות נר תמיד!"
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה באמת להעלות נר תמיד ונזכה 

 לתשובה שלמה ולגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן!
 )להגיד( 

 
 (כז, כ) שמן זית זך

בתקופתו של הגאון הנודע רבי יהודה אסאד זצ"ל, מגדולי גדוליה של הונגריה, 
יהודי פשוט אחד, שהיה שמש בבית הכנסת. כל כך פשוט חי בעיירה סערדליא 

ותמים היה יהודי זה, עד שמידי יום בהעלותו ובהדליקו את נרות בית הכנסת, היה 
לובש את ה'גרטל' שלו, ואומר 'לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, הריני מוכן 

בבית הכנסת ומזומן לקיים מצוות "כבדו את ה' באורים", ומכוון בהדלקת נרות זו 
לייחד את כל הייחודים שהיו בהדלקת נרות בבית המקדש. והיו הדברים יוצאים 

 מפיו בכוונה יתירה.
כך היה עושה מידי יום ביומו. והציבור, שהיה מאזין לו, יצא מהתפעלות 

 למראה גודל תמימותו וטהרת ליבו של שמש זה.
של השמש,  פעם הזדמן הקצב של העיירה לבית הכנסת בעת הדלקת הנרות

והמראה הזה הלהיב גם אותו במאוד מאוד, עד שהחל לקנא בשמש, ושאל אותו 
האם הוא מוכן למכור לו את זכות המצוה הגדולה הזו של הדלקת הנרות, ואף נקף 

 בסכום כסף גדול מאד שישלשל לידיו באם יהיה מוכן לעשות את העיסקה,
לקצב. אבל זה לא ויתר.  השמש, כמובן, סירב בכל תוקף להעביר את המצוה

 מידי יום ביומו נידנד לשמש בית הכנסת, והתחנן לפניו לתת לו את המצוה.
כל כך גברו נדנודיו, עד שהחליט השמש ללכת לרבי יהודה אסאד ולהיוועץ 

, ולדרוש בו. מששמע הגאון את הסיפור, יעץ לשמש להעביר לקצב את המצוה
ממנו זהוב אחד על כל יום. המדובר היה בסכום כסף גדול מאוד, אבל, הוסיף רבי 
יהודה אסאד ואמר אל תשתמש בכסף זה שיתן לך הקצב. הנח אותו בצד, 

 למשמרת.
למרות שההוראה הזו היתה קשה מאוד עבור השמש, שחיבב את מצוות 

, מידי יום ביומו מגיש ההדלקה ביותר, ציית לאב"ד העיר, ועשה כהוראתו, וכך
 הקצב סכום זהוב אחד לשמש בית הכנסת, וניגש להדליק את הנרות,

השמש, מצידו, קיים גם את החלק השני של הוראת רבי יהודה, והניח את 
 הכסף בקופה מסוימת, ולא נגע בו. במשך השנים התקבץ סכום כסף אדיר.

מימות נוגעת ללב! רק לחשוב באיזה דרגה של יהודים מדובר! מפחיד! איזה ת
 איזה רדיפה אחרי מצוות!

והנה, יום אחד פוגש אחד מבני הקהילה את הקצב בביהכ"נ, והוא בוכה בקול 
גדול. כששאלו מה אירע, סיפר הקצב שאירס את ביתו ואין לו כסף לממן את 

 הנדוניא.
משהגיעו הדברים לאזניו של רבי יהודה אסאד, קרא הגאון לשמש בית 

כדברים האלה: עתה הגיע זמנך להשתמש בכסף ולעשות בו  הכנסת, ואמר לו
מצוה גדולה. קח את כל הכסף ששילם לך הקצב ששילם לך הקצב במשך כל 
 השנים, והנמצא באוצרך, ומסור אותו ל...קצב, כדי שיוכל להשיא את בתו בכבוד. 
השמש, טהור הלב, לא אמר מילה, ועשה כמצווה עליו. המדהים ביותר היה 

אמר רבי  -פרו את הזהובים שהיו בקופה, "מעיד אני עלי שמים וארץ שכאשר ס
 –שהיה זה הסכום המדויק שהתחייב הקצב לנדונייתה של בתו  -יהודה אסאד

 בדיוק! לא זהוב אחד יותר, ולא זהוב אחד פחות!

הדליק נרות בכוונה גדולה. ממעשה זה צמח  –מה עשה השמש בסה"כ? 
שהכל יצאו נשכרים ממנו. לבד מעצם יראת  לאחמ"כ כל גלגל המצוות הענק,

 השמים שאפשר לקבל מסיפור כזה,
יש כאן כמה וכמה לימודי השכל. א. הקצב היה סבור שהוא נותן את הכסף 
לשמש, ולבסוף התברר שהיה זה למען עצמו, כדי שיוכל להשיא את בתו בכבוד. 

זכה  ב. ע"י המצוה העצומה שקיים השמש בהדלקת הנרות המיוחדת שלו,
שהתגלגלה לידו זכות נפלאה של הכנסת כלה. ג. הדלקת נרות זו גרמה להדליק 
נרות של קודש גם בנשמתו של הקצב, שהיה אדם פשוט, והתלהב מאוד 

 מהמצוה.
   (טובך יביעו)

 
 לקח מעיל תכלת

הייתי בליקווד בשבת פרשת תצוה, ונשאלתי על ידי ראש הישיבה, הגאון רבי 
ל: חז"ל אמרו (זבחים פח ע"ב, ערכין טו ע"א) שהמעיל מכפר שניאור קוטלר זצ"

 על לשון הרע, מדוע?
האמת, תמהתי לשאלה. הואיל ויודע הוא דברי הגמרא, ודאי יודע הוא 

 -המשכם: יבוא דבר שבקול ויכפר על מעשי הקול 
 ואם הזכרנו גמרא זו, נאמר בה רעיון נפלא, ונוקב כל כך.

שהצרעת באה על לשון הרע, ואמרו בגמרא רבי ירוחם ממיר זצ"ל העיר, 
(ערכין טז ע"ב): מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי ציפורים לטהרתו, 
אמר הקדוש ברוך הוא: הוא עשה מעשה פטיט [כלומר פטפט בלשונו] לפיכך 
אמרה תורה יביא קרבן פטיט [שהציפורים מצפצפות בכל שעה (רש"י)]. ותמוה, 

לשון הרע ואינן מוציאות שם רע ומסכסכות בין איש  שהציפורים אינן מדברות
 לרעהו, ומדוע מביאים אותן כקרבן על לשון הרע.

רואים מכאן, הסיק, שיסוד התביעה על מספר לשון הרע, היא על ה"פטיט". 
שנתן דורר ללשונו, שפטפט כציפור, ו"ברב דברים לא יחדל פשע, וחושך שפתיו 

 משכיל" (משלי י, יט)!
כאן, "יבוא דבר שבקול ויכפר על דבר שבקול", מה הדמיון בין קול והוא הדין 

הפעמונים שהוא קול סתמי, לדיבור לשון הרע, אסור ומרושע. אלא שהן הן 
הדברים: יסוד התביעה, ששחרר שפתיו לפטפוט תדיר כפעמונים אלו המשמיעים 

ו סביב" קולם עם כל פסיעה, והדרישה היא: "והיה פי ראשו בתוכו, שפה יהיה לפי
(שמות כח, לב), לשים גדר ומחסום לפה (רבנו בחיי ו"שפתי כהן"), וממילא ימנע 

 מלשון הרע!
כל זה, בדרך אגב. אבל מה שאל ראש הישיבה. שתקתי, הבנתי שיש בפיו 

 תשובה. וצדקתי.
אמר: "הגמרא מצביעה על קול הפעמונים, והמפרשים על אריגת שפת 

גם במעיל עצמו. בין שפתו העליונה לפעמונים המעיל. ואני סבור, שהיסוד מובע 
בשוליו, מהוה הוא יריעה ארוכהה שכולה תכלת, כרקיע השמים הפרוש מעל 

 -לראשנו מאופק על אופק (במדבר רבה ד, יג) 
 -מדוע? אסביר 

ב"כלי יקר" (ויקרא יד, ד) כתב, שמספר לשון הרע משול לזבוב, שאינו שואף 
ע ומוגלה ומטיל שם רמותיו, מזהם ומרעיל. אלא למקום זוהמה ונמשך לכל פצ

וזהו שנאמר (קהלת י, א): "זבובי מות יבאיש [כל כונתם להבאיש ריחו של אדם,] 
יביע [אומר וידבר אף על אדם שמעשיו כמו] שמן רוקח. [כי בעיניו] יקר מחכמה 
ומכבוד, סכלות מעט". אם אך יראה מה שנחשב בעיניו כסילות ופגם, מעטים ככל 

 ו, זה יכריע את הכף ויתעלם מכל המעלות העצומות, מחכמה ומכבוד.שיהי
 -ואם כן, מה ההוראה עבורו, מה העצה היעוצה 

שלא יהיה כזבוב המתמקד בנקודה אחת, זניחה, אלא יראה את יריעת 
מאיר  התכלת, כיריעת השמים (שבת יא ע"ב), מאופק עד אופן, ויראה שהכל

זניחה וזעירה ואין בכוחה להאפיל על כל הטוב  -אם ישנה  -וזוהר, ויבין שהביקורת 
והחיובי. וכמו שפרשו "הוי דן את כל האדם לכף זכות" (אבות פ"א מ"ו) שיש 
באדם תכונה, שבאבחנו נקודה שלילית פוסל הוא את האדם מכל וכל. ואין זה 

לזכות, והביקורת הממוקדת קלה צודק ואינו הוגן, אלא "את כל האדם" תדון 
לתיקון. כמו שהמשילו רבותינו "בראשית רבה מו, א) לתאנה שאין בה פסולת 

 אלא עקצה, "העבר אותו ובטל המום". כמה נפלא!
וכידוע אחד מקניני התורה הוא: "שומע, ומוסיף" (אבות פ"ו מ"ו) שמעתי 

רא יוצא מידי פשוטו אפוא, והוספתי: דברי ה"כלי יקר" אמת לאמיתה, אבל אין מק
(שבת סג ע"א), ש"יביע שמן רוקח" פרושו יתסיסו שיעלה אבעבועות כדרכו של 
השמן המתקלקל ומבאיש. ואף כאן, לא זו בלבד שהמספר לשון הרע מתבית על 
הפצע ומתעלם מכל השאר. אלא ששופט הוא כל מעשי האדם לאור החיסרון 

 -וות  שמצא בו, ודן הכל לכף חובה, ועיוות גורר עי
כמו שסיפרו, שעם הארץ התקשה בהבנת פסוק בהלל: "הים ראה, וינס הירדן" 

לא מובן, אם הים ראה מה לו לירדן לנוס? המשיך לעין, ונחה דעתו: דוד המלך  -
 בעצמו התקשה בכך: "מה לך הים, כי תנוס הירדן". נו, 'ברוך שכיון'...

 טעה טעות אחת, שמשכה אחריה שרשרת טעויות...
 -ואספר מה ששמעתי. מעשה שהיה, והלואי ולא היה 

משפחה תל אביבית אמצה זוג אקדמאים, רופאים, עולים חדשים מרוסיה. 
דאגו להם בכל הלב, ושוחחו עמהם שעות באידיש רצוצה ובתנועות ידים, ובעיקר 
שפת הלב. לב חם, אוהב ומבין. ואמנם, הם התקדמו צעד אחר צעד, גם העברית 

ה ועזרה לקשר שהלך והתהדק. הם באו לשבתות ולחגים, שפיהם השתפר
 הצטרפו לזמירות והשתתפו בתפילות. עוד זוג יהודים הצטרף לעם ישראל.

עד ששבת אחת, כאשר נפרדו בלבביות מהמארחים, עמדו הללו בחלון לנפנף 
וראו במו עיניהם כיצד מונית עוברת באקראי, האשה מאותת לה,  -להם לשלום 

 , והשנים נבלעים בתוכה ונעלמים מן העין.המונית נעצרת



 

ד 

ההלם התחלף בחרון וזעם. זוהי שיא החוצפה, שערוריה. סטירת לחי, יריקה 
בפרצוף. לא היה די מלים להגדיר זאת. שיעצרו את המונית ברחוב השני. לא 

ודאי באו לכאן  -ולנסוע במונית? ואם הם עצרו מונית  -מתחת לבית! לישר זמירות 
ולי הגיעו לכאן במונית?! בקיצור, אין עם מי לדבר, הקשר נותק. הם עם כסף! וא

 אמנם ניסו פעמים אחדות להתקשר, אבל ענו להם בקרירות והם הבינו את הרמז.
כעבור חדשים התקשרו מהארגון. הודיעו שהרופא ההוא נפטר. בקשו, אם 

תם אפשר, לבקר ולנחם את האלמנה, הוחלט להענות לבקשה. האלמנה קיבלה או
 בעיניים דומעות. התחילו לשוחח, כדרך המנחמים. "ממה הוא נפטר?"

 "מהתקף לב" ענתה. "באיכילוב".
 "הוא סבל ממחלת לב?"

"רק בזמן האחרון", אמרה. "כאשר היינו בביתכם בשבת. כשירדנו במדרגות, 
הוא התאונן על מחושים בלב ובזרוע. הוא היה רופא, והבין את חומרת המצב. 

ת ונסענו לבית החולים. הגענו בזמן. הצילו אותו. שלשום, הגענו עצרנו מוני
 מאוחר מדי..."

 (והגדת)     

 
 

 כלאיים בבגדי כהונה
בפרשתנו נצטוה משה רבינו על עשית בגדי הקודש לאהרן הכהן לכבוד 
ולתפארת, ולשם כך "יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני 

ח) והחשן (שם, -ה) מהם נעשו האפוד וחשב האפוד (שם וואת השש" (שמות כח, 
טו) והאבנט (שמות לט, כט). ופרש רש"י (שמות כה, ד) שהתכלת והארגמן 
ותולעת השני היו חוטי צמר צבועיםב צבעים אלו, והשש הוא פשתן. נמצא, 
שבגדי הכהונה היו כלאי שעטנז. וההשקפה השגורה, שלמרות שהשעטנז נאסר 

גדי כהונה. ברם, רבנו יוסף בכור שור (תלמיד רבנו תם) כתב (שמות הותר מכללו בב
ל, לח), שהמהלך הפוך. כשם שנאסר בעונש כרת לרקוח שמן כשמן המשחה 
ובשמים כקטורת הסמים משום שאין דרך כבוד להשתמש בשרביטו של מלך, וכן 
 אסרו (ראש השנה כד ע"א) לעשות בית תבנית היכל ומנורה של שבעת קנים, כך
נאסרה לבישת שעטנז לפני שבגדי כהונה היו של כלאים, ואין ראוי לזרים שילבשו 

 מעין לבושם של משרתי הקדוש ברוך הוא.
ולכאורה, לא הצמר והפשתן הם העיקר בלבוש הכהן הגדול, אלא התכלת 
והארגמן ותולעת השני, דהיינו צבע חוטי הצמר. אבל בזוהר הקדוש (ח"ג פו, ב) 

ה על רחמים והפשתן על דין, לפיכך היה הצמר מקרבן הבל אמרו, שהצמר מור
והתקבל והפשתן מקרבן קין ונדחה. ואסור לערבם יחד אלא בהגיע האדם 
לשלמות ככהן בשעת עבודתו, ועל כך נאמר: "דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ 
כפיה" (משלי לא, יג. ויעוין ב"פנים יפות" דברים יג, א, וב"מכתב מאליהו" ח"ד 

 קעה).עמוד 
 למדנו כאן יסוד, ונעמוד עליו.

באדם מצויות כל המידות והיפוכן, והוא נדרש לשני דברים. ראשית, שלא 
לנעול עצמו במידה אחת, ואפילו טובה, אלא לכוף כל המידות, גם המידה הטובה 

 -שנחון בה, לכבוד קונו 
היה  זאת השמיענו הגאון מוילנה זצ"ל (בבאורו למשלי ל, יז), שאברהם אבינו

עמוד החסד בעולם, "חסד לאברהם" (מיכה ז, כ), אבל אימתי השתבח, כאשר 
כפה מדת החסד בלכתו לעקוד את יצחק בנו ונאמר לו: "עתה ידעתי כי ירא אלקים 
אתה, ולא חשכת את בנך את יחידך ממני" (בראשית כב, יב), בכך הוברר למפרע 

 כעבודת בוראו. כי מעשי החסד שלו לא נבעו רק מתכונתו הטבעית אלא
ואספר בענין זה מה ששמעתי מהגאון רבי יצחק רודרמן זצ"ל מבולטימור, 
שפעם סיפר לו רבו, הסבא מסלבודקה זצ"ל, שעסק בשעתו בביסוס כוללי 
האברכים שהקים רבי ישראל מסלאנט זצ"ל, ונעזר רבות באחד מעשירי קובנא 

, ויחדו הלכו להתפלל ומגדולי בעלי הצדקה ומחזיקי התורה, רבי שרגא פייביל
 מנחה. בדרכם לבית הכנסת פנה אליו עני, וביקש רחמים קופיקות נדבה.

 התעלם ממנו.
 אמר העני: "תן לי שתי קופיקות".

 המשיך ללכת.
העני רץ אחריו וחינן קולו: "תן לי לפחות קופיקה אחת!" ולא נתן. כפי הנראה 

 הצדקה. הכיר את המבקש וידע שהוא מטיל עצמו על הציבור בלא
ואמר הסבא מסלבודקה זצ"ל: באותו מעמד, הערכתיו שבעתים משהערכתיו 
קודם לכן. כי בתחילה סברתי שהוא בעל לב רך ורחום, נתבע ונותן. אך עתה, 
כשראיתי שביכולתו להקשיח לבו לצורך ולא לתת אף פרוטה אחת, הבנתי שכל 

מתוך חשבון  סכומי הכסף העצומים שהוא מחלק לצדקה ולהחזקת תורה באים
 ובחינה!

וכבר היה מעשה באחד מבני החבורה שהעניק כל אשר לו לצדקה. נקרא לפני 
רבו, הרבי מפשיסחא זצ"ל, שהוכיחו על שעובר על תקנת אושא (כתובות נ ע"א) 

 שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש, שמא יצטרך לבריות.
כתוב: "תמים ענה: "מקור התקנה, בחשש מפני העתיד. ואילו אני מקיים את ה

 -תהיה עם ה' אלקיך" (דברים יח, יג), ואל תחקור אחר העתידות (רש"י)" 
 כאילו עברו מתקני אושא על הציווי...

העיר הרבי: "בהגדה של פסח, החכם שעיניו בראשו הוא המשובח, ולא הבן 
 התם"...

 והלה בשלו: "הן יעקב אבינו השתבח בהיותו איש תם (בראשית כה, כז)"...
השיבו הרבי: "לא השתבח בהיותו 'תם', אלא 'איש תם', שפירושו בעלים על 
מידת התמימות. כשצריך היה, התנהג בתמימות. כשהוצרך להתעמת עם לבן 

 הארמי, אמר: "אחיו אני ברמאות" (מגילה יג ע"ב)!
התנאי הראשון הוא אפוא, שלא יהא מקובע על מידה מן המידות, אלא שידע 

ן. והתנאי השני, חשוב לא פחות: שידע מתי להשתמש בכל להשתמש בהן ובהפכ
 מידה!

ידועים בענין זה דברי הרבי מפשיסחא זצ"ל: לכל אדם צריך שיהיו שני כיסים. 
באחד, "ואנכי עפר ואפר" (בראשית יח, כז), ובשני: "בשבילי נברא העולם" 

 -(סנהדרין לז ע"א) 
 ובדרך כלל, מחליפים בין הכיסים...

אדם להיות רחמן על האכזרים ואכזר על הרחמים (תנחומא ואז, עלול ה
 מצורע א), להשתמש בכל מידה שלא במקומה ובשעתה.

דוגמה לדבר: שנינו (אבות פ"ה מ"ה) שלא הקפדן מלמד. ולאידך גיסא הורונו: 
"זרוק מרה בתלמידים" (כתובות קג ע"ב). הכיצד, כל מידה במקומה ושעתה. 

ע"ב) אמר רבי שמעון בר יוחאי: אדם חורש בשעת כיוצא בכך שנינו (ברכות לה 
חרישה וזורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה וזורה בשעת הרוח, תורה מה 
תהא עליה! ואותו רבי שמעון בר יוחאי אמר במסכת מנחות (צט ע"ב) שאפילו לא 
קרא אלא קראית שמע שחרית וערבית קיים: "לא ימוש ספר התורה מפיך, והגית 

ילה" (יהושע א, ח). הכיצד, אלא שכל אדם צריך למצוא הפסוק בו יומם ול
 המתאים לו. הבעיה, שאנשים מוצאים את הפסוקים המיועדים לאחרים...

נזכיר: רבי יוחנן ואילפא עסקו בתורה מתוך הדחק, והחליטו לצאת ולסחור. 
ום אמרו: נקיים בעצמנו את הפסוק (דברים טו, ד): "אפס כי לא יהיה בך אביון". כח

היום ישבו בצל כותל לסעוד נפשם, שמע רבי יוחנן מלאכים האומרים: "הבה נפיל 
עליהם את הכותל. שמניחים חיי עולם ופונים לעסוק בחיי שעה", ואמר האחד: 
"יש ביניהם אחד שהשעה עומדת לו". שאל רבי יוחנן, ואילפא ענהו שלא שמע 

א לי, ולי עומדת השעה. אמר דבר. אמר רבי יוחנן: אם כן אין הדברים מיועדים אל
לאילפא: "אני שב ללימוד התורה". שאלו: "ומה על הפרנסה?" ענהו: "אקיים 
בעצמי את הפסוק (דברים טו, יא) כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" (תענית כא 

 ע"א).
 ויש להבין: וכי לפני כן לא ידע פסוק זה?

ליו, ועתה הבין אלא שלפני כן סבר שהפסוק "לא יהיה בך אביון" מתיחס א
 שהכתוב "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" מכוון אליו!

זו הוראת השעטנז בבגדי הכהן הגדול [ויש אומרים: אף באבנט של הכהנים 
(יומא ו ע"א ודף יב, ועוד)], שבעבודת ה' יש צורך לנקוט במידות מנוגדות 

ט, מ"ע ח).  המאזנות זו את זו. ומקימים בכך מצות "והלכת בדרכיו" (דברים כח,
שמצד אחד: "חסד אל כל היום" (תהלים נב, ג) מצד שני "ואל זעם בכל יום" 

 (תהלים ז, יב).
ברם, גם זאת נלמד: וכמה זעמו, רגע (ברכות ז ע"א), שנאמר: "כי רגע, באפו. 

 -חיים, ברצונו" (תהלים ל, ו). רגע של מדת הדין, מול עשרים וארבע שעות חסד 
: הצמר המסמל את מידת הרחמים, מצוי בתכלת ואף בבגדי הכהן הגדול

ובארגמן ובתולעת השני. ומולם, חוט אחד של שש, הפשתן המסמל את מידת 
 -הדין 

 כמה עלינו ללמוד מזה!
שגם אם נשתמש בכל המידות לעבודת ה', השימוש העיקרי יהיה במידת 

הימין החסד. וגם אם נאלץ לדחות חלילה, שהרי שמאל, היד הכהה, היא הדוחה, ו
מקרבת (סנהדרין קז ע"ב, סוטה מז ע"א), "כאדם המשתמש ביד ימינו, שהיא 

 עיקר (רש"י שבת פח ע"ב)!
 (והגדת)

 בדרך הדרוש  
 ) כא כח( ישראל בני שמות על תהיין והאבנים

 מהאפוד אבן נאבד אחת שפעם מבואר קידושין' בגמ
 ושילמו כביר סכום זה על ודרש נתינה בן דמא אצל ב"כיו והיה
 מסוג שהוא בנימן של היה אבן שאותו ומבואר ישראל לו

  בנימן של שהיה מנין ולכאורה. ישפה אבני

 הוא ישפה אבן הרי שלכאורה הילולים פרי בספר ביאר
 .עבורו גדול כ"כ סכום לבקש יתכן והאיך, בנמצא

 אפשר אי הרי, האבן עם יעשו מה ע"צ למעשה אלא
 זה ובזמן לשמיר הוצרכו שהרי, בנימן אותיות עליו לחרוט

 שלדמא בהכרח אלא .האותיות שיחרוט השמיר היה לא כבר
 שהיה כזאת קדומה אבן לו היה אבנים סוחר שהיה נתינה בן

 אבן והיתה בשמיר נחרת היה ובזמנו בנימין בשם לאחד שייך
 . גדול כ"כ שכר זה על ביקש ולכך, עתיקה

 כל על אותיות שש היה האותיות חקיקת צורת הרי והנה
 משום אבן כל על יותר או אחת אות והוסיפו, מהאבנים אחד
 לו הוסיפו אותיות חמש בו שיש ראובן לדוגמא, השני שבט
 ששה לו שיש" מבנימין" חוץ הלאה וכן משמעון' ש אות

 שהיה אבן שמצאו יתכן שלא נמצא העצמי משמו אותיות
, כן יעשו מדוע שהרי ש" "ראובן בשם השמיר ידי על נחרת
, הוספות בלא המצוי שם שהוא בנימין בשם אלא היה ולא
 בנימן של אמרו למה היטב ומובן הרבה כ"כ שכר ביקש ולכן
 .היתה

 (פניני קדם)

 ). א"כ, ח"כ( והאבנים 

 על ב"א האותיות כל לקיש ריש אמר) ב"ע ג"ע( וביומא
 ויעקב יצחק אברהם ומשני', צ כתיב לא הא ומקשה, אפוד

 והקשו. כתיב ישורון שבטי ומשני' ט כתיב לא והא, שם כתב
 ותירצו', לצ שקדם' מט ברישא הקשה לא למה מפרשים

 אודם על עצמן אבנים שמות אמר חד והאבנים מדרש י"עפ
 אברהם אבות שמות דכתיב אמר וחד', וכו ראובן אודם כתיב
 אבנים בשם יכונה אבות וגם, ובן אב אבות ודרוש יעקב יצחק
 דקודם שפיר ואתי). ד"כ, ט"מ בראשית( ישראל אבן רועה
 כותב היה אבנים שמות דסובר ל"די' מט להקשות יכול לא

 יצחק אברהם שכתיב ותירץ' מצ ופריך, בפטדה' ט וכתיב
 ומשני' ט נחסר כ"א אבות על האבנים דדרשו וכיון, יעקב
 :ישורון שבטי

                      (פרדס יוסף)
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  744: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 18:58 :רבינו תם 18:23: צאת השבת 17:23: הדלקת הנר
  .שבת זכור, )טו' שמואל א(ויאמר שמואל : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""תצוהתצוה""פרשת פרשת  
  ]. ד,כח[ "ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וכתנת"

  ).בכור שור(שהפשיטו לו את כתונתו , הכתונת מכפרת על מכירת יוסף
  :ובפיו הסיפור המופלא הבא, א"שליטיצחק זילברשטיין ר "הגיע אל מו, מרביץ תורה ומשיב רבים מעוון, תלמיד חכם מופלג

           , אחד מילדי הכיתה קינא בי מאוד', בכיתה ח. ומטבע הדברים למדתי במוסד חינוך חילוני, נולדתי להורים חילוניים
             , ה תלמיד אחד שדיבר עימילא הי. כולם צייתו לדבריו', מנהיג הכיתה'בהיותו . 'חרם כיתתי'והחליט לעשות עלי 

            , מנוכר ומנודה, ישבתי לבדי בפינת הכיתה. אמותיי אף אחד לא העז להתקרב' ד-וגם ל, אפילו לא שלום או בוקר טוב
                  ! 'פריחרם בית ס'תלמיד הרחיב את החרם לאותו , כשניסתי לחפש חברים מכיתות אחרות . מוקצה מחמת מיאוס

בפיו היו דברי עלבון , מה-כשסוף סוף מישהו התקרב לומר לי דבר. רב אליעכשיו לא היה אחד בכל בית הספר שהתק
           , בליבי נפער פצע שלא הפסיק לדמם, הייתי במצב נפשי נורא. לא ניתן לתאר במילים את שעבר עלי ...והשפלה

  . והחלטתי שלא אדרוך יותר בבית הספר
, אך שוב חששו, רשום אותי לבית ספר ממלכתי אחרבתחילה חשבו ל. חששו שאפלט חלילה לרחוב, הוריי היו אובדי עצות

  . אהיה שוב קרבן להתעללויות של תלמידים אכזרים, שמחמת האופי החלש שלי
                שם מחנכים לדרך ארץ ואהבת הזולת , תורה מסויים בעירנו-החליטו לבסוף להכניס אותי לתלמוד, מחוסר ברירה
  . בתקווה ששם מצבי הנפשי ישתפר, רשמו אותי למוסד התורני, על אף שהבית היה עדיין חילוני לגמרי. באופן מיוחד

וגם המלמד התייחס אלי ממש , מעמדי בחברה היה מצויין. התחבבתי על כל חברי הכיתה, תורה-מהיום הראשון בתלמוד
                     , אך עם הזמן קלטתי היטב את הסוגיות, בתחילה התקשיתי ללמוד גמרא, מטבע הדברים... כאילו הייתי בנו

 ...בתי לגמרי בלימוד הגמראד שהתאהע
). כיום אותו ילד הפך לתלמיד חכם מופלג, כאמור... (המשכתי לאחת הישיבות המצויינות, תורה- לאחר סיום לימודיי בתלמוד

  ! לבית של תורה- מבית ללא שום סממן דתי , עד שביתנו עבר מהפך של ממש, כמובן שהדבר השפיע גם על שאר בני משפחתי
לב -וכמובן דמותו של אותו תלמיד חסר, פעמים רבות עלו בליבי הזיכרונות הקשים מהעבר,  שחלפובמשך השנים הרבות

 מי יודע -  שכן אילולא אותו בחור -יתברך על כך ' לא הפסקתי להודות לה, אך עם זאת. שהתעלל בי בצורה האכזרית ביותר
  ...תולא היתה אלא בסיב, הן כל כניסתי לעולמה של תורה; היכן הייתי היום

                      - - -הזדעזעתי לראות שעל החתום היה לא אחר מאשר . ביום בהיר אחד התקבל אצלי מכתב ספוג בדמעות, והנה
  !אותו תלמיד שפגע בי נוראות לפני למעלה מעשרים שנה

                     . בטן-והוא ורעייתו ממתינים כבר שנים ארוכות להיפקד בפרי, במכתבו סיפר שעברו עליו ייסורים מרים
כדאי שתבדוק טוב ': תגובתו היתה,  וכשפניתי לאחד מצדיקי הדור לברכה וישועה- המשיך -' להתחזק'י לאחרונה התחלת"

                      ,כעת אני מתחנן שתסלח לי. מיד נזכרתי בך; כמובן שלא היה צריך לחשוב הרבה. '...אם לא פגעת במישהו בעבר
  ".ואולי ירחמו עלי מהשמיים', כתב מחילה'ותשלח לי על גבי הגלויה המצורפת 

שהוא צירף , אלא, כמובן שאת כתב המחילה אשלח לאיש: ח סיים את סיפורו בשאלה המעניינת שכעת התעוררה אצלו"הת
הלוא תמיד חשבתי שאני אסיר תודה ; ואיני יודע אם אני רשאי לקחת את הכסף, כדמי פיוס, למכתב שטרות רבים של כסף

  ?...)כאות הוקרה, ואולי אף להוסיף לו מעט(סף בחזרה ואם כן שמא עלי לשלוח לו את הכ, כאמור, לתלמיד הזה
: כפי שאומר הכתוב, ים נתכוונהלשם שמ, שציערה את חנהנינה  שפ).ז" טב"ב(ל "ידועים דברי חז :א"ר שליט"השיב מו

פנינה ציערה את חנה מתוך כוונה ". המחד רעב' ר הגי סכ, עמהרר הבועב, )מכעסת וחוזרת ומכעסת(ס עם כ גהתרה צתסעכו"
                ואז ירחם עליה הבורא , ה כדי לזכות בנים"קב קולה ותזעק בתפילה ל שתרים אך ורק על מנת לדרבן אותה-טהורה 

היתה פנינה משכמת ): ז"ש רמז ע"ילקו( אומר המדרש -? כיצד היתה מכעיסה פנינה את חנה. ויפקוד אותה בישועה ורחמים
   ', !?...למה אינך מכינה להם כריכים, מדוע אינך קמה ומרחצת פניהם של בנייך כדי שילכו לבית הספר': ואומרת לחנה

עוד היתה מוסיפה . '!?חנה אין את עומדת ומקבלת פניהם של בנייך שבאו מבית הספר': ת הצהריים היתה אומרת להובשע
  ...?'האם תרצי להצטרף אלי כדי לקנות גם לילדייך, חנה אני הולכת לקנות בגדים וילקוטים לילדים': ופונה אליה

וכעסתה בעבור הרעימה על ): "שם(כפי שנאמר בילקוט שמעוני  -  בוודאי שכן - ? האם ציעורה והכעסותיה של פנינה נשאו פרי
                     , ומיד אני פוקדה,  אין רעמים שאין אחריהם מטר,חייך, את מרעמת אותה עלי: ה לפנינה"אמר הקב. אלוקים

                 ; אלא שגם פעלה את הישועה של חנה, הרי לנו שלא רק שפנינה נתכוונה לשם שמים"! את חנה' שנאמר כי פקד ה
  ! השקול כמשה ואהרון', בן שהיה לנביא ה, ן חכם וצדיק שהאיר את העולם כולוחנה זכתה בב

            ,  בן שהיה נולד לחנה על כל-" הללמים אנת בברו, העבה שדלה ירקד עע" כדכתיב ! נוראותנענשהפנינה  -ואף על פי כן 
                    , וכשעמדה חנה ללדת את בנה החמישי, שמונהחנה ילדה ארבעה ופנינה קברה  !פנינה היתה קוברת שניים מבניה

                     . ולכן התחננה פנינה לחנה שתתפלל שלא ימותו בניה, הבינה פנינה שהיא עומדת לאבד את שני בניה האחרונים
                 - ולפיכך הם נקראו על שם חנה , נותרו בחיים שני בניה האחרונים של פנינה, בזכות חנה. כמובן שחנה נעתרה לבקשתה

  ). את חמשת ילדיה ואת שני ילדי פנינה שהחייתה בתפילתה" (דה שבעהיל) חנה(עד עקרה "
            , אשר יהיווכוונותיו יהיו מחשבותיו , שהפוגע בחבירו, )ד"כ-'א, שיחות מוסר (ל"ח שמואלביץ זצ"הגררבינו והשריש לנו 

                     ,  האדםכך הפגיעה בזולת מענישה את,  כשם שהאש שורפת בדרך הטבע-דומה הוא לאדם שמכניס ידו לתוך אש 
   .ושום כוונה טובה אינה יכולה לשנות מאומה

                , )אלא להיפך, כלל לא לשם שמים(שבמקרה שכוונת הפוגע היתה לשם רדיפה וגרימת צער , נוכל אפוא ללמוד, ולענייננו
  .למרות שפגיעתו הצמיחה טובה, כל שכן שראוי להיענש בחומרה וזקוק לכפרה

  
  

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הירנגיז בת טאוס מה, ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



  . לקבל את הכסףפשיטא שרשאי התלמיד חכם, מן הדין, ולכן
                     , )ט"י-ח"י', שמות ב(כי הנה מספרת לנו התורה .  ראוי להשיב את הכסף-ח " אמרנו לת-ממידת חסידות , אמנם

                   , "איש מצרי הצילנו מיד הרועים: "הן באות ומספרות לאביהן, שלאחר שמשה רבינו הציל את בנות יתרו מהרועים
                   , ערוד נשך לאדם אחד: ומיישב המדרש באמצעות משל? וכי משה רבינו מצרי היה): ב"ל, 'ר א"שמו(ושואל המדרש 
שלח האיש ידו והציל . תינוק ששוקע במים...ולפתע הבחין להפתעתו ב, נתנן לנהר. רץ הנשוך ליתן רגליו במים, ובכאבו הגדול
, אלא הערוד שנשכני וברחתי הימנו, ני הצלתיךלא א': אמר לו. 'כבר הייתי מת, אילולא אתה': אמר לו התינוק. את התינוק
אותו מצרי שהרגתי ': אמר להם משה', יישר כוחך שהצלתנו מיד הרועים, 'וכעין זה אמרו בנות יתרו למשה ... 'הוא הצילך

מי גרם למשה שיבוא , כלומר, הצילנו' איש מצרי'ולכך אמרו הבנות לאביהן ! 'הוא הציל אתכם, )ומחמת כן ברחתי לכאן(
  ...  הלא הוא אותו איש מצרי שהרג-אצלנו 

אפילו לא נתכוין הלה , כי הנהנה ומקבל טובה מחבירו '-) ב"ל-'ב, שיחות מוסר(ח שמואלביץ " אומר הגר-למדנו מכל זאת 
  . ' הרי זה חייב להכיר טובה למי שסיבב וגרם לו טובתו-ואפילו נסתבב הדבר בעקיפין , כלל לטובתו

יש מקום להכיר לו טובה , )הוא ובני משפחתו( ובסיבת אותו פוגע התגלגל הדבר וזכה הנפגע לחיי עולם  מאחר-וגם בענייננו 
  . )ופריו מתוק( אלא רק ממידת חסידות, מן הדין אין צריך להשיב את הכסף :לסיכום. ולהשיב לו את הכסף

  ].יד, כח ["שרשרת זהב טהורר"
מצא לפתע על הרצפה בפתח האולם , וכשעמד לצאת ולשוב לביתו, מעשה בראובן שהשתתף בשמחת נישואין רבת משתתפים

                     , וראה לנגד עיניו שרשרת זהב מרהיבה ביופיה, פתחה, האיש הרים את הקופסא. קופסת תכשיטים
וחזר לאולם כדי , ת השבת אבידהצושמח על שנזדמנה לידו מ, כיהודי שומר תורה ומצוות ...משובצת ביהלומים נוצצים
                     , שאל ובירר אם למאן דהוא אבד תכשיט, במשך דקות ארוכות האיש עבר מאדם לאדם. לחפש אחר מאבד התכשיט
והמשיך לתור אחר בעל התכשיט בכל האולמות , האיש דאג גם שאשתו תחפש בעזרת הנשים. אך לא מצא את המאבד

              , החליט שכבר מיצה את החיפושים, ללא הצלחה, בן להשיב את האבידהלאחר למעלה משעה שטרח ראו ...הסמוכים
 -יתכן מאוד . "סיפר לו אודות מציאת התכשיט והחיפושים שערך, פנה אל ידידו שמעון, לפני שעזב . ועליו לשוב לביתו

גיע המאבד ובאם י, האם תוכל לקבל לעת עתה את האבידה,  שהמאבד ישוב לכאן כדי לחפש את אבידתו-המשיך ראובן 
  .וקיבל לידו את הקופסא, שמעון הסכים בשמחה". ?תשיבנו לו על פי סימנים

            ... ורץ לעבר הכניסה, ממנה יוצא יהודי הדור צורה, נעצרת מונית בפתח האולם,  תוך כדי הדברים- ? ומה קורה עכשיו
  ..."  ? תכשיטים שנמצאה באזוראולי שמעתם על קופסת: "שאל את ראובן ושמעון שניצבו בפתח, כשכולו מתנשם ומתנשף
  . וקיבל משמעון את הקופסא, האיש הצביע על סימניה המדוייקים של אבידתו. ודרשו סימנים, השניים השיבו בחיוב

. כמתנת יום ההולדת לרעייתי, בחמישים אלף שקל, קניתי את השרשרת היום "-  אמר האיש לשמעון - " אני אסיר תודה לך"
ולפתע גיליתי שאיבדתי את , כדי לטוס בחזרה לביתי שבלונדון, אולם לכיוון נמל התעופהלפני שעה קלה יצאתי מה

  !תחבם בזריזות לידו של שמעון...ו, ולפתע הוציא תכריך של שטרות, האיש סיים את דבריו, ..."הקופסא
                   , ת השבת אבידהוהן הורונו רבותינו שאסור לקבל שכר עבור מצ! איני יכול ליטול ולו אגורה אחת: "שמעון התנצל

וממילא יצטרך כבודו לסלוח לי ולקבל בחזרה את ; )ה"רס' מ סי"ע חו"שו(כבכל מצוה אחרת שיש לעשותה ללא תמורה 
לא היתה כוונתי לשלם שכר עבור  "-תוך כדי שנכנס בזריזות למונית ,  הגיב העשיר-" את ההלכה גם אני יודע" ".הכסף
                     , האיש סגר את הדלת, ..."זה עושה לי טוב בלב. נשים טוביםאלא שרגיל אני ליתן מתנות לא, המצוה

                     , לעיניו המשתאות של ראובן, כעת שמעון מתחיל לספור את שטרות היורו שבידו ...והמונית פתחה מיד בדהרה
  !! יורו1,200: שהסכום שהעניק העשיר הוא, והשניים מגלים לתדהמתם

,  לך אני הוא זה שמצאתי את האבידה וטרחתי כל כך הרבה בהשבתהכידוע, ראה נא: "פונה ראובן לידידו בנימה מתנצלת
              , כמדומני שמתנת העשיר מיועדת עבורי... והנה כעבור רגע כמימריה הופיע המאבד, ואילו אתה רק קיבלת אותה לידך

  ..."כי אני הייתי האיש הטוב שטרח עבורו
, אך כיהודים שומרי תורה! מן השמים זיכו אותי במתנה, נפלה לי כאן סייעתא דשמיא מופלאה, לעניות דעתי: "שמעון השיבו

  "...וככל אשר יורו לנו נעשה', שאלת רב'הבה ונעשה 
  ? למי שייכת מתנת העשיר- א ושאלו "שליטיצחק זילברשטיין ר "ובאו השניים לפני מו

  ? האם מותר למשיבי האבידה לקבל את המתנה מהעשיר: ראשית כל עלינו לשאול) א :א"ר שליט"השיב מו
                      , נראה שהאיסור לקבל שכר עבור השבת אבידה: וכותב, )ג"תס- 'ג(' תשובות והנהגות'בנידון זה בספר דן , ובכן

את השכר הזה אסור , או שבעל האבידה רוצה לשלם עבור מעשה ההשבה, שייך דווקא כשהמוצא מבקש תשלום עבור ההשבה
ולא כתשלום  , אך הוא מציע מתנה כאות הוקרה, אבל כאשר המאבד יודע שמן הדין אין חיוב תשלום עבור השבת אבידה.לקבל

שכל אחד ידע שכדאי לו להיות , כי כוונת הנותן היא רק לעודד השבת אבידה,  באופן זה אין איסור לקבל את הכסף-עבור המצוה 
לבעל אלא שנותן בכך אפשרות  ,על מעשה ההשבה' שכר'אינו נוטלו כ, ומשיב האבידה שנוטל את כספו, ישר ולהחזיר אבידות

  .וממילא הרי זו מתנה בעלמא שמותר לקבלה, ותהיה לו בנתינה זו הרגשה טובה, האבידה להביע את רגשי הוקרתו על יושרו
יתברך וטרח בהשבת ' ת השחפץ היה לקיים מצו' איש הטוב' ל הנה העשיר התכוון ליתן מתנה- באשר לשאלה למי שייכת המתנה ) ב

  . ושמעון יזכה בחלקה הקטן, י לעיקר המתנהשראובן זכא, וממילא מסתבר, אבידתו
אלא יש כאן אדם שנתן , כמציאה, כי לא זכה בממון מן השמים, אינה טענה', סייעתא דשמיא'וטענת שמעון שהכסף הגיע אליו ב

  .כאמור, ורצונו היה ליתן למי שהיטיב עמו וטרח בהשבת אבידתו היקרה, את הכסף
  . ופן שראובן יקבל את האלף ושמעון את המאתייםשיתחלקו בא, ולמעשה הצענו לשניים) ג

  "?האם יש סמך כלשהו לצורת חלוקה זו: "אך ביקשו לשאול, השניים הסכימו
חייא רבי  אמר :ואומר על כך המדרש', יורת פים ארטנם ליאתמ ו,המל שךף ללאה' ):ב"י', חשיר השירים (ציינו בפניהם את הפסוק 

משבטו של נפתלי ומשבטו  - ה למד ממי את, יםישלא בצער נוטל מאת,  הלומד תורה בצער נוטל אלף בשכרו:בריה דרב אדא מיפו
כר ש ושבטו של יש".ומנפתלי שרים אלף") ב" י,'ה א"ד( נטל שכר אלף שנאמר , תורה בצערשבטו של נפתלי שהיה לומד; ששכרישל 

נפתלי היה ): ל"הרד(מבאר רבינו דוד לוריא ". םיראשיהם מאתי") שם(ם שנאמר יכר מאתי נטל ש,שהיה לומד תורה שלא בצער
ליתן , ברגליהם ללמוד וללמד תורהשהיו משלחים  ',נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר' כדכתיב, וגלה ממקומו, לומד בצער
  .'וירא מנוחה כי טוב' - ובמנוחה ', שכר באהליךשוי' - ) ואחרים באו אליו(מד במקומו לשישב ו ,שכרש ימה שאין כן. אמרי שפר

                      , אלא אדרבה טרח בהשבתה,  ראובן הוא זה שעמד בניסיון ולא נטל את המציאה לעצמו-וגם במקרה שלפנינו 
                     , )את פריו' נוטרים'כ(' שומר אבידה'רק שהסכים להיות , ושמעון רק עמד במקומו ולא עשה מאומה, ולכן יזכה באלף
  . )ופריו מתוק( ושמעון יקבל מאתיים, ולכן יקבל אלף יורו, עיקר מתנת העשיר מגיעה לראובן :לסיכום !ולכן יקבל מאתיים

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע

  , ל"ז מרים בת יונהנ "לע, ל"ז אליהו בן מריםנ " לע,ל"ז יוסף בן אסתרנ " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע
 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" זשמואל בן יוליאנהנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל" זרחל בת שושנהנ "לע
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 (כז, כ)"ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה"  

א ִנְזַּכר ְׁשמֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ְּבָכל ָּפָרַׁשת  ַּבַעל ַהּטּוִרים אֹוֵמר ֶׁש
", ְוִקְלַלת ָחָכם ֲאִפּלּו  ְּתַצֶּוה, ִמּׁשּום ֶׁשָאַמר: "ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְר

. ְוָצִרי ְלָהִבין ַמּדּוַע יא ע"א)(ַמּכֹות ִהיא ַעל ְּתַנאי ִהיא ָּבָאה 
ִנָּתן ְלַהְסִּביר ֹזאת ַעל ִּפי   ִנְמָחה ְׁשמֹו ַּדְוָקא ִמָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה?

: ֶשָּכל ָמקֹום ַּבּתֹוָרה (ְזָבִחים קב ע"א)ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחַז"ל 
ֹעֶנׁש ְמֻסָּים. ְוֵכן ֶׁשֻּמְזָּכר ּבֹו ְלׁשֹון ֲחרֹון ַאף, ָּבא ְּבִעְּקבֹוָתיו 

א ָרָצה ָלֶלֶכת  ְּבַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר "ַוִּיַחר ַאף ה' ְּבֹמֶׁשה" ְּכֶׁש
א  ְלִמְצַרִים, ֻמְזָּכר ָעְנׁשֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה, ְוהּוא ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר לֹו: "ֲה
א ַרק ֵלִוי. ֶאָּלא  א ַאֲהֹרן ֹּכֵהן הּוא, ְו ַאֲהֹרן ָאִחי ַהֵּלִוי". ַוֲה
ָּכ ָרָצה ָּכאן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא לֹוַמר ְלֹמֶׁשה: ִמְּתִחָּלה 
ָאַמְרִּתי ֶׁשַאָּתה ִּתְהֶיה ֹּכֵהן ְוַאֲהֹרן ִיְהֶיה ֵלִוי, ֶאָּלא ֶׁשַעְכָׁשו, 
. ַלְמרֹות ֶׁשָהִייָת  ִּבְגַלל ֶׁשֵּסַרְבָּת ָלֶלֶכת ְלִמְצַרִים, ַאֲעִניׁש אֹוְת

  ּנּו ִלְכֻהָּנה, ִיְהֶיה ַאֲהֹרן ֹּכֵהן, ְוַאָּתה ַרק ֵלִוי.ָראּוי יֹוֵתר ִמּמֶ 
א  א ִנְתַּבַּצע ָהֹעֶנׁש ְּבֹפַעל, ֶׁשֵּכן ֲעַדִין  ְוִהֵּנה, ַעד ַעְכָׁשו 
א ִנַּכר ֲעַדִין  ֵהֵחּלּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו ַּבֲעבֹוַדת ַהְּכֻהָּנה, ְוַעל ֵּכן 

ַרק ָּכאן, ְּכֶׁשִּנְצַטּוּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו ַעל  ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ֹּכֵהן ְלֵלִוי.
ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה, ְוִנְצַטָּוה ֹמֶׁשה ְלַהְקִריב ֶאת ַאֲהֹרן ּוָבָניו 
א ֹמֶׁשה. ּוֵמַאַחר  ַלֲעבֹוַדת ַהְּכֻהָּנה, נֹוַדע ֶׁשַאֲהֹרן הּוא ַהֹּכֵהן ְו

ם ַחָּטאָתם", ְּדַהְינּו ְוָאַמר ה': "ּוְביֹום ָּפְקִדי ּוָפַקְדִּתי ֲעֵלהֶ 
ֶׁשַּבּיֹום ֶׁשָּיִביא ה' ַעל ִיְׂשָרֵאל ֹעֶנׁש ַעל ֵחְטא ֶאָחד, ַיֲעִניֵׁשם ַּגם 
, ַּדְוָקא ָּכאן  ַעל ָעוֹון נֹוָסף ֶׁשֶּזה ָהֵעֶגל ֶׁשָחְטאּו ּבֹו. ִמֵּכיָון ֶׁשָּכ

בֹו ָלֶלֶכת ְּבָפָרַׁשת ְּתַצֶּוה, ְּכֶׁשָּבא ַעל ֹמֶׁשה ָהֹעֶנׁש ַעל ֵסרּו
ְלִמְצַרִים, ֵצֵרף ה' ַּגם ֶאת ֵחְטא ַהְּקָלָלה ֶׁשִּקֵּלל ֶאת ַעְצמֹו, 

 ְוִנְפַקד ְׁשמֹו ַּדְוָקא ִמָּפָרָׁשה זֹו.
 (ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה)                                                                                  

" "ְוַאָּתה ַהְקֵרב אֵ   (כח, א)ֶלי ֶאת ַאֲהֹרן ָאִחי
א  "? ּוַמּדּוַע  ַמּדּוַע נֹוְספּו ָּכאן ַהִּמִּלים "ְוַאָּתה" ְו"ֵאֶלי

?" ַהֶהְסֵּבר  ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה ְּבַפְׁשטּות: "ַקח ֶאת ַאֲהֹרן ָאִחי
ֹמֶׁשה ֶׁשהּוא ִיְהֶיה ַהֹּכֵהן ָּגדֹול, ב ׁשַ חָ הּוא, ֶׁשִּבְתִחָּלה 

א ִיְזֶּכה ְלֶכֶתר ַהְּכֻהָּנה,  ּוְכֶׁשהֹוִדיַע לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁש
 . ִּבֵּקׁש ְלַפְּיסֹו, ְוָכ ָאַמר לֹו: ַּדי ְל ְּבֶכֶתר ַהּתֹוָרה ֶׁשֵּיׁש ְל

א ִיְהיֶ  ה ְל ְזַמן ְלַלֵּמד ֶאת ָהָעם ְועֹוד ֶׁשִאם ִּתְהֶיה ֹּכֵהן ָּגדֹול, 
עֹוד הֹוִסיף ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַרּצֹות ֶאת   ְוָלדּון אֹוָתם.

א ִּתְזֶּכה ִלְהיֹות, אּוָלם  ֹמֶׁשה, ְוָאַמר: ָאְמָנם ֹּכֵהן ָּגדֹול 
, ֶׁשַאָּתה ִּתְהֶיה ֶזה ֶׁשְּמַמֶּנה ֶאת  ִּתְתַנֵחם ַּבְּזכּות ֶׁשָּנַתִּתי ְל

ַאָּתה ֶזה ֶׁשְּתָקֵרב.  - ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול, ְוֶזהּו ָהָרמּוז ַּבִּמָּלה "ְוַאָּתה"
" א ַרק ֹזאת, ֶאָּלא "ֵאֶלי ָהִאיׁש ֶׁשאֹותֹו ְּתַמֶּנה, ִיְהֶיה  - ְו

. , ְוהּוא ַאֲהֹרן ָאִחי  ָהִאיׁש ַהָּקרֹוב ְּביֹוֵתר ֵאֶלי
 (ְיֵפה ֹּתַאר)                                                                                      

  (כט, מה)"ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" 
ְמֻסָּפר ַעל ָהַאְדמֹו"ר ִמּסֹוְכצ'ֹוב, ַּבַעל ָה"ַאְבֵני ֵנֶזר", 

ֵהיָכן ִנְמָצא  ֶׁשִּבְהיֹותֹו ֶיֶלד ָקָטן ָאַמר לֹו ָאִביו: "ִאם ֹּתאַמר ִלי
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֶאֵּתן ְל ָזהּוב ֶאָחד". ֵהִׁשיב ַהֶּיֶלד ִמֵּניּה 
א ִנְמָצא, ֶאֵּתן ְל ְׁשֵני  ּוֵביּה: "ִאם ֹּתאַמר ִלי ֵהיָכן הּוא 

א ָכל ָהָאֶרץ ְזהּוִבים, ֵהן ֶנֱאַמר ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא : "ְמ
 ַׁשְעָיהּו ו,ג)(יְ    "ְּכבֹודוֹ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                          (כז,כ)" ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ְּתַצֶּוה ְוַאָּתה"

 ִיְׂשָרֵאל ִמָּבֵּתי ְוַהְרֵּבה ְּבִריְסק ָּבִעיר ְּגדֹוָלה ְׂשֵרָפה ָּפְרָצה ַּפַעם
 ַחִּיים יַרּבִ  ַהָּגאֹון. ַּבֶּלָהבֹות ָעלּו

 ִהְׁשִקיעַ  ִמְּבִריְסק 'יקייצִ בֵ לוֹ סוֹ 
 ְלַסֵּיעַ , ְלַהִּציל ֹּכחֹוָתיו ָּכל ֶאת

 חֹותִמְּׁשּפָ  ןאֹותָ  ֶאת ּוְלַׁשֵּקם
 ָעָלה ֵּביָתם ֶׁשָּכל ִמְסְּכנֹות

 ָיַׁשן א ָיִמים אֹוָתם ָּכל. ֵאׁשּבָ 
 ֵמֵעץ ַסְפָסל ַעל ֶאָּלא ַּבַּבִית
 ְּבֵני ְׁשָאלּוהּו. ַהִּמְדָרׁש ְּבֵבית
 ֵהִׁשיב? ָּכ נֹוֵהג ַמּדּועַ  ֵּביתוֹ 
 ָיכֹול ֲאִני ֵּכיַצד: ַחִּיים ַרִּבי ָלֶהם
 ָּכ ָּכל ַּכֲאֶׁשר ִמָּטה ַעל ִליֹׁשן
 ְּבָצַרת ְלַהְרִּגיׁש"  .ַּגג קֹוַרת ִּבְכָלל ָלֶהם ֵאין ְיהּוִדים ַהְרֵּבה
 ִיְׂשָרֵאל ְּכָלל ְלַהָּצַלת ַעְצמוֹ  ֶאת ִהְקִריב ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה   "ֶהָחֵבר
 ָהֵעֶגל ָעוֹון ַּבֲעבּור ִיְׂשָרֵאל ַעם ֶאת ְלַהְׁשִמיד ה' ָרָצה ְוַכֲאֶׁשר
 ְׁשמוֹ  ְוָלֵכן" ָּכַתְבּתָ  ֲאֶׁשר ִמִּסְפֵר ָנא ִּניחֵ ְמ " ה'לַ  ֹמֶׁשה ָאַמר
 .ַּבָּפָרָׁשה מֹוִפיעַ  ֵאינוֹ  ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה ֶׁשל

"ּוַפר ַחָּטאת ַּתֲעֶׂשה ַלּיֹום ַעל ַהִּכֻּפִרים ְוִחֵּטאָת ַעל ַהִּמְזֵּבַח 
 (כט, לו)ְּבַכֶּפְר ָעָליו" 

 ָזקּוק ְלַכָּפָרה?!ַמהּו "ְּבַכֶּפְר ָעָליו"? ְוִכי ַהִּמְזֵּבַח ָהָיה 
. ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  - ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשָאֵכן ָּכ

ְלָהִביא ְנָדָבה ַלִּמְׁשָּכן, ָהיּו ִמִּיְׂשָרֵאל ָּכֵאּלּו ֶׁשֵהִביאּו ְנָדָבה, ַא 
אּו ֶׁשֻּכָּלם א ֵמָרצֹון ָׁשֵלם ִּכי ִאם ַרק ִמְּפֵני ַהּבּוָׁשה. ֵמַאַחר ְוָר 

א ְלָהִביא ְּכמֹו ֻּכָּלם,  ְמִביִאים ֶאת ִנְדבֹוֵתיֶהם, ִהְתַּבְּיׁשּו ֵהם ֶׁש
 ּוְכֵדי ִלְמֹנַע ֵמַעְצָמם ִאי ְנִעימּות, ֵהִביאּו ַּגם ֵהם ֶאת ַמְּתָנָתם.
, ָאְמָנם ַקָּבַלת ַמָּתָנה ֶׁשָּכֹזאת, ֶׁשִּנְּתָנה ְּבַעל ָּכְרחֹו ֶׁשל ַהּנֹוֵתן

ֶנְחֶׁשֶבת ַלֲאַבק ָּגֵזל. ּוֵמַאַחר ְוַהִּמְזֵּבַח ִקֵּבל ַּגם ַמָּתנֹות ֵאּלּו, 
 ֲהֵרי ָּדַבק ּבֹו ֲאַבק ָּגֵזל, ְוַעל ָּכ ֻהְצַר ַּגם הּוא ְלַכָּפָרה.

 (ֵמַעם לֹוֵעז)

 (כח, לח)"ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ָּתִמיד ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ה'" 
ֶאֶלת ַהְּׁשֵאָלה: ְוִכי ַּדי ָּבֻעְבָּדה ֶׁשַהִּציץ ִיְהֶיה ַעל ִמְצחֹו ֶׁשל ִנְׁש 

 ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ָּתִמיד, ְּכֵדי ְלַהְבִטיַח ֶׁשִּיְהֶיה ְלָרצֹון ִלְפֵני ה'?
ִנָּתן ְלַהְסִּביר ֹזאת ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחַז"ל, ֶׁשַהִּציץ ָהָיה 

ָּפִנים. ֲהֵכיַצד? ְּבָׁשָעה ֶׁשַעֵּזי ַהָּפִנים ְוָהְרָׁשִעים ְמַכֵּפר ַעל ַעּזּות 
ָהיּו רֹוִאים ֶאת ַהִּציץ, ָהָיה ִלָּבם ִנְׁשָּבר ְּבִקְרָּבם, ְוָהיּו חֹוְזִרים 

 ִּבְתׁשּוָבה.
ּוֵמַאַחר ַוֲחָזַרת ָהְרָׁשִעים ִּבְתׁשּוָבה, ּגֹוֶרֶמת ַנַחת רּוַח ְמֻרָּבה 

הּוא, ִנְמָצא ֶׁשֻעְבַּדת ֱהיֹות ַהִּציץ ַעל ִמְצחֹו  ַלָּקדֹוׁש ָּברּו
 ָּתִמיד, ִהיא ֶׁשּגֹוֶרֶמת ֶׁשִּיְהֶיה  ְלָרצֹון ִלְפֵני ה'.
 (ָּכְתנֹות אֹור)                                                                                 

 
 
 

 

בס"ד בס"ד



 

  
 

ְוַאָּתה ּוְלִתְפָאֶרת, ְלָכבֹוד ָאִחי ְלַאֲהֹרן ֹקֶדׁש ִבְגֵדי "ְוָעִׂשיָת
ְּתַדֵּבר ֶאל ָּכל ַחְכֵמי ֵלב... ְוָעׂשּו ֶאת ִּבְגֵדי ַאֲהֹרן ְלַקְּדׁשֹו 

 ג)-(כח, בְלַכֲהנֹו ִלי" 
ִּבְגֵדי ְׁשֵני ְטָעִמים ֻמְזָּכִרים ָּכאן ַּבְּפסּוִקים ְּבִמְצַות ֲעִׂשַּיית 

 ָּלה:ְּכֻהָּנה ְּגדֹ 
ְּכֵדי ֶׁשֵּיָרֶאה ָּבֶהם  - ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת א)

 ַאֲהֹרן ְמֻכָּבד ּוְמֹפָאר.
ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה  - ְּכֵדי "ְלַקְּדׁשֹו ְלַכֲהנֹו ִלי" ב)

ְמֻלָּבׁש ְּבָגִדים ְמֻקָּדִׁשים ְלֹצֶר ֲעבֹוָדתֹו 
 ְׁשָּכן.ַהְּקדֹוָׁשה ַּבִּמ 

ְוֵיׁש ְלַהְסִּביר ֶׁשַהַּטַעם ָהִראׁשֹון ִנַּתן ַלֲהמֹון 
ָהָעם, ֵאּלּו ָהֲאָנִׁשים ַהְמַכְּבִדים ּומֹוִקיִרים 
ַרק ָאָדם ֶׁשהּוא ָהדּור ִּבְלבּוׁשֹו. ְלַמַען 
ֲאָנִׁשים ֵאּלּו, ֻהְצַר ַאֲהֹרן ִלְבָגִדים ֶׁשֵהם 

ַּמת ֹזאת, "ַחְכֵמי ֵלב" ֶׁשֵהם ַהְּמִביִנים ְלעֻ  "ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת".
ִּבְפִניִמּיּוָתם ֶׁשל ְּדָבִרים, ָלֶהם ֶנֱאַמר ַהַּטַעם ַהֵּׁשִני, ֶׁשִּבְגֵדי 

א ַרק ְלָכבֹוד ְוִתְפֶאֶרת, ֶאָּלא  ְּבִעָּקר ֵמַהַּטַעם ַאֲהֹרן ַנֲעִׂשים 
(ַרִּבי                            ְּכֵדי "ְלַקְּדׁשֹו ְלַכֲהנֹו ִלי". -י ַהְּפִניִמ 

   ִׁשְמעֹון סֹוֵפר)
 (כח, כ)"ַּתְרִׁשיׁש ְוֹׁשַהם ְוָיְׁשֶפה" 

ָּכַתב ַּבַעל ַהּטּוִרים ֶׁשָּיְׁשֶפה, ֶׁשִהיא ָהֶאֶבן ֶׁשל ִּבְנָיִמין, ָׁשָוה 
 .)396(ִּבְנָיִמין ֶּבן ַיֲעֹקב  - ַלֵּׁשם (ִעם ַהּכֹוֵלל)ְּבִגיַמְטִרָּיה 

ְוִהֵּנה מּוָבא ַּבֲחַז"ל ַהִּסּפּור ַהָּידּוַע ַעל ָּדָמא ֶּבן ְנִתיָנא, ֶׁשִּבְּקׁשּו 
ֲחָכִמים ִלְקנֹות ִמֶּמּנּו ֶאֶבן ָיְׁשֶפה, ְלַאַחר ֶׁשָאְבָדה ֶאֶבן ָּכזֹו 

ָמא ֶּבן ְנִתיָנא ַעל ְמִכיַרת ֵמֹחֶׁשן ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול. ַּכָּזכּור, ִוֵּתר ָּד 
א ְלָהִעיר ֶאת ָאִביו ִמְּׁשָנתֹו.  ָהֶאֶבן ִּבְסכּום ָעֵתק, ּוִבְלַבד ֶׁש
ַמֲעֵׂשהּו ֶזה ָזָכה ְלִהָּזֵכר ְלדֹורֹות ְּכַמֲעֶׂשה ֶנֱאָצל ֶׁשל ִּכּבּוד ָאב, 

דֹול ְׂשָכָרּה ֶׁשִּמֶּמּנּו לֹוְמִדים ַּכָּמה ָּגדֹול הּוא ִּכּבּוד ָאב, ּוַמה ּגָ 
 ֶׁשל ִמְצָוה זֹו.

ְוֵיׁש ִלְׁשֹאל: ַּבֶּמה ָזָכה ַּדְוָקא ֵׁשֶבט ִּבְנָיִמין, ֶׁשִּיְתַּגְלֵּגל ַעל ָיָדם 
ִלּמּוד ָּגדֹול ֶׁשָּכֶזה ְּבִהְלכֹות ִּכּבּוד ָאב? ְוֵיׁש לֹוַמר ֶׁשַּדְוָקא 

, ִמְּפֵני ֶׁשִּבְניָ  א ִהְׁשַּתֵּתף ִּבְמִכיַרת ֵׁשֶבט ִּבְנָיִמין ָזָכה ְּבָכ ִמין 
א ָהָיה ֻׁשָּתף ַּבַּצַער ֶׁשָּגְרמּו ָהַאִחים ְלַיֲעֹקב. ְוִאם  יֹוֵסף, ּוְבָכ 
א ִנְפְּגָמה ֶאְצלֹו ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב, ְוַעל ֵּכן ִנְתַּגְלֵּגל ַהָּדָבר  ֵּכן, 

 ַּדְוָקא ַעל ָידֹו.
 (ּתֹוַרת ה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

ִחֵּבר ֶאת ִסְפרֹו ַהָּידּוַע . ָהה ְּבהֹוְרְדָנא ֶׁשְּבִליָטאֹרב ָיָמיו ׁשָ 
אֹוָתנּו ֵּכיַצד ָעֵלינּו ְלִהְתַנֵהג  "ְיסֹוד ְוֹׁשֶרׁש ָהֲעבֹוָדה" ַהְּמַלֵּמד
ַהּדֹורֹות  ְּגדֹוֵלי ְוַצִּדיִקי .ַחֵּיינּו ִמיֵדי יֹום ְּביֹומֹו, ְּבֶמֶׁש ָּכל ְיֵמי

ִעיד ָעָליו "א הֵ ָר גְ הַ  .ֶהֱחִשיבּוהּו ְּכִאיׁש ָקדֹוׁש ּומּוָרם ֵמַעם
א ָּכַתב ְּכלּום ְּבִסְפרֹו  -ֶׁשהּוא ַעְצמֹו ָּגדֹול ְּכמֹו ַהֵּסֶפר ֶׁשּלֹו  ֶׁש

א ִקֵּים ַּבּתֹוָרה ָהָיה  ְוַגְדלּותוֹ  ָמלוֹ עֲ  ִמְּלַבד .ָּדָבר ֶׁשהּוא ַעְצמֹו 
ְוַאף . עֹוֵסק ָרּבֹות ִּבְּצָדָקה ַלֲעִנִּיים

 ְלַחֵּלק ְּכֵדי י ָהִעיריֵר ָלָוה ֶּכֶסף ֵמֲעִׁש 
 ָּדַאג ְּבַעְצמוֹ  ִמֶּכן ּוְלַאַחר ָלֲעִנִּיים

 ְזַמן ַּפַעם ְּבַהִגיעַ  .ְלָהִׁשיב ַּבְּזַמן
א ָהָיה ְּבָידֹו ֵמֵהיָכן  חֹוב ִּפְרעֹון

ָצֳהַרִים ּדֹוֵפק ֶאְצלֹו ְוִהֵּנה ּבַ  .ְלַהְחִזיר
ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ֶּוהלְ ָׁשִליַח ֵמֵאת ַהּמַ 

 .ַּבֲחָזָרה ֶאת ַּכְספֹו ֶׁשָּזקּוק לֹו ְמֹאד
ֵהן עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול  ,ָהַרב ָעָנה לוֹ 

ִּבְתִפַּלת  .ְׁשִקיָעה ֵיׁש עֹוד ְזַמןְוַעד הַ 
ַפ ָהַרב ֶאת ה ְּבאֹותֹו יֹום ׁשָ ְנחָ ִמ 

ּיֹום ֶאת ַהְּסכּום ָיה ֶׁשַּיֲעֹזר לֹו ה' ֶׁשּיּוַכל ְלַׁשֵּלם עֹוד הַ כִ בְ ִלּבֹו ּבִ 
א ִיְתַחּלֵ ֶהָעצּום ֶׁשִהְתַחֵּיב לְ  א ל ׁשֵ ַּמַען ֶׁש ְחִזיר יַ ם ה' ְוֵכן ִאם 

ִמָּיד ְּבִסיּום  .ֹּצֶר ָהֲעִנִּייםּוַכל ָלַקַחת ׁשּוב ַהְלָואֹות לְ יא 
ׁש יֵ  ,ָהַרב ְוָאַמר ִנַּגׁש ֶאל ,ַהְּתִפָּלה ִנְכָנס ָאָדם ָזר ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת

ֵעת ְלֶדֶר ֲאֻרָּכה ְוֵאין ּכָ  יֹוֵצא ֲאִני .ְּבָיִדי ְסכּום ֶּכֶסף ָּגדֹול
ָאָּנא ֵמָהַרב ֶׁשּיֹוִאיל ִלְׁשֹמר  .ֶאְצִלי ִּבְרצֹוִני ְלַהֲחִזיק ֶאת ַהֶּכֶסף

ח ָׂשמַ  .ִלי ֶאת ַהֶּכֶסף ּוֵביְנַתִים ָיכֹול ָהַרב ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ִּכְרצֹונוֹ 
ח נֹוכַ  ַהְּסכּום ֶאת ָּבַדק ַּכֲאֶׁשר .ֵּבל ֶאת ַהֶּכֶסףְוִק  ָהַרב ְמֹאד

ְלִעִּתים ְקרֹובֹות  .ֶּוהלְ ֶׁשֶּזהּו ְּבִדּיּוק ַהְּסכּום ֶׁשָעָליו ְלַהְחִזיר ַלּמַ 
ָהָיה נֹוֵסַע ַלֶּמְרַחִּקים ְּכֵדי ֶלֱאֹסף ֶּכֶסף ַלֲעִנִּיים ַּפַעם ְּכֶׁשָעַבר 

, ָהֲעִנִּיים ֲעבּור ֶאת ַהְּגבּול ּוְבָידֹו ָהָיה ְסכּום ֶּכֶסף ָּגדֹול ֶׁשִּקֵּבל
א ּמַ ב ּבְ ּיָ כֹול ֶהֱעִלים ֶּכֶסף ֶׁשחַ ָעְצרּו אֹותֹו ַעל ָּכ ֶׁשִּכְביָ  ס ְו

ַעד ֲאֶׁשר ַהְּיהּוִדים  ,ִהְצִהיר ַעל ָּכ ְוָׂשמּו אֹותֹו ְּבַמֲאָסר
ִמָּיד ַאֲחֵרי ִׁשְחרּורֹו  .ִהְפִעילּו ֶאת ִקְׁשֵריֶהם ְוָהַרב ֻׁשְחַרר

ָאְמרּו לֹו  .ִניםּכֵ סְ ַהִּמ  ָהֲאָנִׁשים ַּמַעןלְ  ִהְמִׁשי ַּבְּנִסיעֹות
ְוִכי ִּבְגַלל  , ָהַרב ָלֶהם ֵיׁש ַּבָּדָבר, ָאַמרֲהֵרי ַסָּכָנה , ַּתְלִמיָדיו

ה' ַרק מֵ  ֵאיִני ּפֹוֵחד ֵמִאיׁש?  ַסָּכָנה ַהְּצפּוָיה ִלי ְיהּוִדים ִיְרֲעבּו!
  .ִיְתָּבַר 

 (כח, י)"ִׁשָּׁשה ִמְּׁשֹמָתם ַעל ָהֶאֶבן ָהֶאָחת" 
ֶנֱאַמר ֶׁשִּמְקָצת ִמְּׁשמֹו ֶׁשל  (סֹוָטה ֶּפֶרק ז ַּדף כ"א)ַּבְירּוַׁשְלִמי 

 -"ֵּבנ", ָהָיה ָּכתּוב ַעל ֶאֶבן ַאַחת, ְוֶהְמֵׁש ַהֵּׁשם - ִּבְנָיִמין
 "ָיִמין", ָהָיה ָּכתּוב ַעל ָהֶאֶבן ַהְּׁשִנָּיה.

א  - ַהָּדָבר ְמֻרָּמז ָּבאֹות ֵמ"ם ֶׁשִּבְתִחַּלת ַהִּמָּלה "ִמְּׁשֹמָתם"
 ְּמֵלִאים, ִּכי ִאם ֵחֶלק ִמּתֹו ְׁשמֹוָתם.ָּכל ְׁשמֹוָתם הַ 

ֶרֶמז נֹוָסף ַלָּדָבר ִנְמָצא ַּבִּמִּלים, ֶׁשָּבֶהן ֵּבֵר ֹמֶׁשה ֶאת ִּבְנָיִמין: 
ַמְׁשַמע ֶׁשְּׁשמֹו ֶׁשל  -"ּוֵבין ְּכֵתָפיו ָׁשֵכן". ְּכֵתַפִים ִּבְלׁשֹון ַרִּבים

א ָׁשַכן ַעל ָּכֵתף ַאַחת  ִּבְלַבד, ִּכי ִאם ַעל ְׁשֵּתי ַהְּכֵתַפִים ִּבְנָיִמין 
 "ֵּבן" ַעל ָהֶאֶבן ָהַאַחת, ְו"ָיִמין" ַעל ָהֶאֶבן ַהְּׁשִנָּיה. -

 (ֶמֶׁש ָחְכָמה)
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 ַהָּׁשבּועַ  ְלָפָרַׁשת ְׁשֵאלֹות              

 

 

 

 

"    "ְלָבֶני ְוִׁשַּנְנָּתם" ֵמהֹוָצַאת ִלְּיָלִדים ְסָפִרים לּוְר גְ יּו הּנָ ְנכֹ  ַהּפֹוְתִרים יןּבֵ 
ַּבֶהְמֵׁש ְיֻפְרְסמּו ְׁשמֹות ַהּזֹוִכים                                                        

חַ  ֵיׁש ְּתׁשּובֹות                                                 .ָּבֶעֶרב ִראׁשֹון יֹום ַעד ִלְׁש
ַח                                               ִנַּתן ְּתׁשּובֹות ֶהָערֹות ְוַהְנַצחֹות      ִלְׁש

                                                                       15325382688אֹו ְלַפְקס:

 :jhopko@gmail.comייל מֵ ּבְ  אוֹ 

 

ַהָּׁשבּוַעְלָפָרַׁשתְׁשֵאלווֹות

""לבניוׁשּננּתם"מהֹוצַאתלּילדיםספריםלּורגיּוהּננֹכהּפֹותריםיןּב

 

. מַ חָ  ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ִהיא ַאַחת ְמ 1 ֶהן  ֵמׁש ַהְּמִגּלֹות ַּבָּתָנ"
 ?ַהְּמִגּלֹות ָהֲאֵחרֹות

 ?ֶאְסֵּתר ג. ַהָּמן ם ָהַאָּבא ֶׁשל: א. ָמְרְּדַכי ב.ָמה ׁשֵ 2
ֵמֵאיֶזה ָּפסּוק ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר לֹוְמִדים ֶאת ַהְּכָלל: "ָּכל   3

 ?"ָהאֹוֵמר ָּדָבר ְּבֵׁשם אֹוְמרֹו ֵמִביא ְּגֻאָּלה ָלעֹוָלם
 ?ְּכִביָסהלְ ָמה ַהְּמֻׁשָּתף ְלַהָּמן ּו 4
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 בס"ד 
 
 
 
 

 
 "מקרה = ה' רקם" -פורים
ט"ו באדר -ימי הפורים ועוז הדרם אשר חלים בי"ד ו

נקראים כן על שם הפור אשר הטיל המן הרשע, להשמיד 
להרוג ולאבד את כל היהודים, וה' הפר את עצתו וקילקל 
מחשבתו ונתנה על ראשו ועל זרעו. "ונהפוך הוא אשר ישלטו 

 ונעשתה תשועה גדולה לישראל. היהודים המה בשונאיהם",
מועדים" כתב כי היהודים אשר חיו -בספר "בנועם שיח

בתקופת שושן הבירה ולא היו מודעים לנס המופלא 
המתרחש תחת עיניהם, רכשו לעצמם מידת ביטחון ואמונה 
בקדוש ברוך הוא, גם בזמנים הקשים ביותר, בהם ה' 

ירעו, הסתיר פניו מעם ישראל. להבדיל מכל הניסים שא
במהלך כל הדורות, בהם שידד הקדוש ברוך הוא את 

טבעי. ההיפך הוא -נס פורים לא היה נס על –מערכות הטבע 
הנכון. נס פורים מצומצם כביכול לגדרי הטבע, כצירוף 
מקרים מופלא, שהוביל להצלתם של עם ישראל מיד צר. 
יחודו מתבטא בהמחשת יד ההשגחה השולטת ומכוונת 

ולרווחתם של ישראל. מסביר הרב רבי  מלמעלה, לטובתם
פנחס ארלנגר שליט"א, כי מהות הנהגתו יתברך עם עמו 
באותו דור, הייתה של השגחה מתוך הסתר פנים, הצלה גם 
בלא ניסים גלויים והקדמת רפואה למכה מתוך שילוב, 
כביכול, בדרכי הטבע. לא לחינם אין שם ה' מוזכר כלל 

ימדונו (אסתר רבה, ג, י), כי במגילת אסתר. ואכן, רבותינו ל
במגילת אסתר, הכוונה הינה  "המלך"בכל מקום שמוזכר 

, הקדוש ברוך הוא. ובכן, כדי לעקוב אחר למלכו של עולם
הנהגתו יתברך, עלינו לשים ליבנו למילה "המלך" בכל מקום 
שהיא מופיעה במגילה ולהבין את הכוונה העמוקה שבכתוב. 

דנא לכתוב את המגילה -אמסיבה זו נהגו סופרים מקדמ
מופיעה בה בראש כל עמוד. יש  "המלך"בצורה שהמילה 

בכך יותר מרמז, כי אכן "המלך" מופיע בכל צעד ושעל 
במגילה והוא המפעיל והמנווט את כל המאורעות. אלא מה? 
לעיתים האדם חושב שהוא מסדר לעצמו את כל ענייניו 

נן לו את ושוכח מיהו המנהיג האמיתי המשגיח עליו ומתכ
יומו על כל פרט ופרט בהשגחה פרטית. המעשה הבא כפי 

הוא  שסיפר רבי שלום שבדרון יבהיר לנו דברים אלו היטב.
עמד שם תמיד, בצומת הסואנת בואכה ירושלים. דמותו 
המיתולוגית התמזגה עם השנים בנוף המפוייח והרועש, 
תחת הרמזור הגדול, סמוך ונראה לשפת הכביש. בשתי 

יצח על אחד מערוצי התנועה הסואנים ביותר בארץ. ידיו נ
הוא ידע לכוון בדיוק נמרץ את זרם התנועה הבלתי פוסק. 
ברגע בו הפך הרמזור את פניו לאדום, היה מזנק לכביש 
פושט אצבעותיו כלפי מעלה ומזעיף פנים לעומת נהגים 
שנראו מעט פזיזים והתנועה פסקה מלכת. כיוון ששינה 

לירוק, הפשירו גם שרירי פניו של הסדרן הרמזור את פניו 
המדופלם. הוא הוריד את ידיו בתנועה מעגלית כלפי מטה, 
קד קידה ופרש את ידיו במחווה נדיבה, כאומר 'הרי שלך 
לפניך נהג חביב'. התנועה, איך לא, זרמה כמובן בשטף, עד 
לאדום הבא וחוזר חלילה. בוקר אחד התרגשה ובאה על 

שלים צרה צרורה. ה'סדרן' בושש הצומת שבכניסה לירו
להופיע למשמרתו. האיש לקה בהתקף לב והובהל עם שחר 
לבית החולים. את שעות הבוקר בילה החולה בתרדמת 
עלפון. בצהרים החל לגלות סימני חיים. אך ברגע שפקח 
את עיניו נמלטה מפיו יבבה 'אבוי'. הצוות נחרד לקראתו, 

והמוניטור פועל. רק ווידא שהכל תקין, האינפוזיה במקום 
החולה מגלה סימני לחץ איום. 'מה מעיק עליך' ביקש האח 
הראשי לברר. 'הצומת...'. 'איזו צומת?'. 'מה פירוש איזו, 
הצומת הכניסה לעיר. נטשתי אותה ואפילו לא הספקתי 
למנות ממלא מקום. אבוי, התנועה חוגגת ללא יד מכוונת. 

י שלום שבדרון, אסון, אדוני הרופא, אסון'. כשהיה רב
מסיים את המעשייה לקול צחוקם המתגלגל של מאזיניו, 
היה מטיח כלפיהם בהתעוררות 'ומה חושבים אתם, מיהו 

 אותו סדרן מסור ורפה דעת? אנחנו, אלא מי'. הרי האדם
 
 

חושב שהוא מסדר לעצמו את כל ענייניו ושוכח מיהו 
כל המנהיג האמיתי המשגיח עליו ומתכנן לו את יומו על 

פרט ופרט בהשגחה פרטית. בואו נעזוב את ההגה ביד 
המנהיג, נשליך עליו את יהבינו ונדאג רק להשלים את 

 נפשנו בתורה ומצווה ובמעשים טובים.
אכן, כל ההתרחשויות בעולמנו משולות לבמה. הבמאי 

ל מסתתר. -"המשגיח מן החלונות מציץ מן החרכים" הוא א
נעשות בבחירה חופשית כל הפעולות האנושיות, הגם שהן 

של בני אדם ושולטים בהם חוקי פסיכולוגיה, סוציולוגיה 
וכדומה, הן מכוונות על ידי בורא עולם: זו היא גם הנקודה 
המרכזית והפנימית, נקודת המוצא והיסוד, של מגילת 
אסתר וחג הפורים והיא מכריזה על כל הווייתם. וזוהי 

ן מקרה) ו"אשר תכלית מלחמתנו בעמלק "אשר קרך" (מלשו
קרהו" לדעת שאין שום מקרה בעולם כלל, כי "אין עוד 

 מלבדו".
שתי שיטות ישנן בעולם: של רוב בני אדם ושל ישראל 

 -קדושים. רוב בני אדם חושבים שמה שקורה לאדם בחייו 
מקרים קובעים את מעשי בני אדם ומה שעובר  מקרה הוא.

י ה"טבע" עליהם. ודווקא אלה שבכל עיניהם במדע ובחוק
ובסיבתיות, שלעולם לא יאמרו על מאורעות הטבע "מקרה 
קרה", אלא יחקרו ויחקרו למצוא את הסיבה ואת החוק 
שבדבר, בחייהם הם ובגורלם של בני אדם, תולים הם כל 
דבר במקרה ובגורל עיוור. לא כן דרך היהדות, רבותינו 
לימדונו (חולים ז:) כי "אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא 
אם כן מכריזים עליו מלמעלה". היהודי השלם, כל מה 
שקרה לו, הן דבר גדול הן דבר קטן, כנקיפת אצבע, יודע 
שקראו מלמעלה. שני שורשי מילים בשפת הקודש קרובים 
זה לזה ובכל זאת רחוקים כל כך זה מזה: קרה בה"א, זהו 
 המקרה העיוור, קרא באל"ף, זוהי קריאה והכרזה מלמעלה.

המהותי והתהומי בין ישראל לעמלק. עמלק  זה ההבדל
יראה גם בנס טבע ומקרה, והיהודי יראה גם בטבע את 

"שנאמין בכל ההשגחה העליונה. וזה הלקח של ימי הפורים 
(כלשון הרמב"ן, שמות יג,  דברינו ומקרינו שכולם ניסים"

טז). המאבק העקרוני והנצחי בין ישראל ועמלק, שהוא סמל 
ד פירושו של רש"י להנמקה שנותן הכתוב העמים, עומד ביסו

למצוות זכירת עמלק ומחייתו. "זכור את אשר עשה לך 
עמלק... אשר קרך בדרך" (דברים כה, יח) ופירש רש"י: 

הנקודה שבה ניכר ". מקרהלשון  –בדרך  קרך"אשר 
ההבדל בין ישראל לעמלק בצורה הברורה ביותר, היא 

ם הגשמי שלנו. האמונה בהשגחת ה' על ברואיו גם בעול
אבן היסוד באמונת ישראל היא שהקדוש ברוך הוא שולט 
ומכוון את כל מה שנעשה בעולם, שום מעשה בעולם אינו 
מקרי. לכל תופעה בעולם יש סיבה ומסובב והסיבה 

עמלק, מסמל את הכופר  הראשונה היא הקדוש ברוך הוא.
הגדול בעיקר הגדול הזה שהכל תלוי בו. אף אם עמלק מוכן 

הודות שיש כוח עליון שברא שמים וארץ, אין הוא מודה ל
בהשגחתו של הקדוש ברוך הוא בעולם השפל. דגלו של 

לוהית וכל -עמלק הוא המקרה, העולם מנותק מהשגחה א
מה שפועל בו הם כוחות טבע שרירותיים, ללא הכוונה, ללא 

לוהים" (תהילים ט, -השגחה או משמעות. "כל גויים שכחי א
הוא ראשית הגויים, הוא ראש וראשון להכריז יח) ועמלק 

"עזב ה' את הארץ" (יחזקאל ח, יב; ט, ט) וזו מלחמתו בעם 
ישראל. אשר קרך היא שיטתו הרעה של עמלק היינו שרצה 
להכניס בלבם של ישראל טומאתו ודעתו הכוזבת כאילו כל 
מה שמתרחש בעולם הוא מקרה חלילה. על כן חוזרת 

את עם הקודש, "השמר לך פן תשכח התורה ומצווה אותנו, 
לוהיך" (דברים ח, יא) "ורם לבבך ושכחת את ה' -את ה' א

לוהיך" (שם פסוק יד), כי אנו מחוייבים לדעת בידיעה -א
 ברורה ש"הכל בידי שמים" (ברכות לג:). 

 בספר "הסתרים באסתר" כתב כי לכאורה פועלים בטבע
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לו, רשע וטוב כוחות מקריים. יש גם תופעות של צדיק ורע 
לו המסייעות להשכחת הופעת ה' בעולם. עמלק מנצל 
תופעות אלו וטוען שהכל "מקרה", אך עם ישראל יודה 

 "מקרה"שה"מקרה" הוא רק על פני השטח. בתוך המילה 
, אבל כדי לראות שהכל "רק "רק מה'"מוסתרות המילים 

מה'", יש להתבונן פנימה לתוך ה"מקריות" ששולטת 
ך הנהגת ה' את העולם בהסתר. ואם במשחק לפעמים במהל

אותיות ומילים אנו עוסקים נוסיף שכאשר קוראים את 
. ואכן, "ה' רקם"המילה מקרה מסופה לתחילתה מקבלים 

תוך כדי מהלך העניינים והתהוות ההיסטוריה בשרשרת של 
אירועים, לא תמיד אפשר להבין את הקשר בין אירוע 

ור אפשר לעיתים לחברו. רק כשמסתכלים במבט לאח
לראות את יד ה' המכוונת את האירועים לרצף אחד שיש לו 
משמעות. וזהו שאמר משורר תהילים "כי טוב ה' לעולם 
חסדו, ועד דור ודר אמונתו" (תהילים ק, ה). כדי לראות שה' 
הוא טוב, יש צורך בראייה רחבה של שנות עולם, ולעיתים 

את השגחתו  נדרשת ראייה ממרחק של דורות כדי להכיר
זוהי כאן בעולמנו ואת ידו המכוונת את הקורות אותנו. 

תמצית מאבקנו בתורת ה"מקרה" של עמלק. להאמין 
באמונה שלמה שגם בהסתר הגדול ביותר וגם בתוך 
ה"טבע" הטבעי ביותר בפנימיותם של המהלכים ה' הוא 

 המסובב את הכול. 
 עתה, לפי היסוד שנתבאר לעיל, שתמצית מלחמת עמלק
בישראל היא ה"מקרה", מובן השם של החג דווקא 

(גורל) שהרי שיא המקריות הוא "הגורל העיוור". "פורים" 
העיוורון המוצמד למילה גורל הוא ניגוד לעיני ה' המשגיחות 
על כל פרט בבריאה: "אם יסתר איש במסתרים ואני לא 
אראנו נאום ה'" (ירמיהו כג, כד). קריאת החג על שם הפור 

היא חץ משוח בלעג, שאנו שולחים לעמלקים שבכל איפה, 
דור ודור: ראו, עם ישראל חי! ההשגחה הניסית והטבעית 
גוברות על "יד המקרה". סיפור המגילה משקף את הדרך 
המופלאה שבה מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו. אנו 

שבסופו של דבר ''צירופי מקרים'  של אינספורמוצאים שם 
. מופלאה של השגחה פרטיתגדול  אחדמרכיבים פסיפס 

הבא שלפנינו, דוגמא של השגחה פרטית מדהימה, סיפור ה
פרברי ברוקלין שכן לו בית בימחיש לנו דברים אלו היטב. 

הכנסת 'תורת ישראל' שומם מתמיד. בבית הכנסת 
התפללו בעבר מתיישבים שהיגרו לאמריקה במאה 

רר הקודמת. עם הזמן הם נפטרו, ובניהם עברו להתגו
במקומות אחרים ברחבי המדינה או עלו לארץ ישראל, 
ובשל העדר תחזוקה שוטפת ומתפללים נסגר בית הכנסת 

לאחר מספר שנים הגיע לאזור הרב  על מנעול ובריח.
אלכסנדר רובין. הוא שמע על בית הכנסת שעמד שומם 
במשך שנים, והחליט לקחת את העניינים לידיים ולהפיח 

ודית שעוד נותרה במקום, הוא היה רוח חיים בקהילה היה
נחוש לפתוח מחדש את בית הכנסת עבור המתפללים. 
כאשר השיג הרב רובין את מפתחות בית הכנסת וראה אותו 
לראשונה, לא היה מופתע. הוא ידע שעליו להשקיע עוד 
הרבה כסף במקום עד שיוכל להכשיר אותו לתפילות. 

ת תפילה ה'מטרה' מבחינתו הייתה, לקיים בבית הכנס
ראשונה כבר בליל פורים שיחול בעוד שבועיים. בעלי 
המקצוע עבדו בסיוד הקירות, בצביעה, ובתיקון הספסלים 
הישנים והקירות הדולפים ועמדו לסיים כעבור מספר 

לאחר שבוע התחוללה סופת שלגים  ימים את המלאכה.
רצינית ברחבי ניו יורק והפועלים לא יכלו להתייצב 

הסופה הגיע הרב לבית הכנסת, והבחין  לעבודה. בסיום
שאחד מלוחות העץ של ארון הקודש הישן קרס כתוצאה 
מחלון אחד שלא היה סגור כראוי. חור גדול ומכוער נפער 
במרכז הארון. אילו הייתה לו פרוכת ראויה כדי לכסות בה 
את הארון הוא היה מצליח לכסות את החור עד שיקנה 

ימת התפוררה במשך פרוכת חדשה, אבל הפרוכת הקי
השנים. הרב ניקה את הלכלוך מהרצפה והתלבט האם 
לדחות את תפילת הפתיחה שתכנן לליל פורים, עד שיצליח 

בדרכו הביתה, הבחין  לסיים להכין את בית הכנסת כראוי.
ברוכל מקומי שישב על דוכן בפאתי הרחוב ומכר כלים 
ומוצרי בית, משכה את תשומת ליבו מפת שולחן גדולה 
בצבע שנהב רקומה בעבודת יד עם צבעי תכלת וטורקיז 

 בגוונים מרהיבים. 'מגן דוד' גדול היה רקום במרכזה,
 
 

והמפה הייתה בדיוק בגודל הנדרש כדי לכסות את ארון 
הקודש. הוא קנה אותה, וחזר על עקבותיו כדי לתלות אותה 

כשיצא, הבחין באישה יהודייה מבוגרת  בבית הכנסת.
ם בידה. לפתע היא החליקה והסלים שמיהרה כשסלי

התפזרו לכל עבר, הרב ניגש לסייע לה ולאסוף את כל 
המוצרים לאחר מכן הציג את עצמו ואמר: 'גברת, אני 
רבאיי אלכסנדר רובין הרב של בית הכנסת 'תורת ישראל' 
אני שמח לבשר לך ששיפצנו את בית הכנסת 'תורת 

תיים לתפילת ל אנחנו נפתח אותו מחר-ישראל' ובעזרת הא
'וואו, תודה רבה לכם!'  .חג הפורים ולקריאת המגילה...'

התרגשה האישה. 'אני יחסית חדשה כאן באזור, אבל 
שמעתי שבית הכנסת הזה היה סגור למעלה מארבעים 
שנה! האם אתם צריכים משהו לבית הכנסת, תרומה? 
בימה לחזן? אולי פרוכת? אני תופרת במקצועי, והייתי 

עבורכם פרוכת לעילוי נשמת יקיריי שנרצחו  רוצה לתפור
'תודה רבה על הנכונות' אמר הרב בחיוך 'באמת  .בשואה...'

פרוכת חדשה כעת לא תזיק, מאחר שהפרוכת הישנה 
התפוררה לחלוטין. היית רוצה רגע להיכנס לבית הכנסת 
ולקחת מידות עבור הפרוכת?' 'אני אשמח...' ענתה 

ל בית הכנסת. היא הביטה האישה, ונכנסה בעקבות הרב א
סביבה בהתפעלות, היה ניכר שהושקעו במקום מאמצים 
רבים על מנת להכין אותו בצורה הנוחה ביותר. הם התקרבו 
אל ארון הקודש ולפתע הזקנה החווירה, והחלה לרעוד. 
היא התקשתה לדבר ורק הצביעה לעבר המפה שנתלתה על 

 .ת?'ארון הקודש ושאלה: 'רבאיי, מאיפה המפה הזא
'קניתי אותה לפני זמן קצר מרוכל מקומי' הסביר הרב, 
האישה הייתה המומה. היא ביקשה ממנו לבדוק האם 

וכשהוא אישר זאת  EBGרקומות בתחתית המפה המילים 
היא התיישבה בחולשה על אחד הספסלים. 'את המפה 
הזאת רקמתי בפולין לפני עשרים שנה, גרנו אני ובעלי 

כשהגרמנים התקרבו אילץ אותי  בפולין לפני המלחמה.
בעלי לברוח ולהסתתר בחלק הפולני של וורשה עם תעודות 
מזויפות, הוא היה אמור לבוא אחרי שבוע, אולם נתפס על 
ידי הגרמנים ונשלח למחנות, מאז לא ראיתי אותו וכל 
הניסיונות שלי לאתר אותו עלו בתוהו. המפה הזאת, הייתה 

מאמינה שאני רואה אותה על השולחן אצלי בבית. אינני 
הרב הציע לה מיד  .כאן, באמריקה, על ארון הקודש...'

לקחת את המפה, אבל היא סירבה בתוקף ואמרה שהיא 
מבקשת שהמפה תישאר עד שהיא תסיים להכין את 
הפרוכת החדשה לעילוי נשמת יקיריה. הרב הציע לה 
שהוא ייקח אותה לביתה עם הסלים, היא גרה ב'סטטן 

 ,שהיה רחוק מהאזור והיא נענתה להצעה.  למחרתאיילנד' 
עבר הרב בין חברי הקהילה ופרסם את פתיחת בית 
הכנסת. הדבר עורר רעש בקרב בני הקהילה המבוגרים 
ורבים מהם הגיעו להשתתף בתפילת ליל פורים ולשמוע את 
קריאת המגילה. לאחר התפילה הודו התושבים לרב על 

נתם לבוא בקביעות היוזמה הברוכה, והודיעו שבכוו
לתפילות. אחד המתפללים המבוגרים, המשיך לשבת על 
הספסלים כשהוא מרותק למראה ה'פרוכת' שעל ארון 
הקודש ומעיניו זולגות דמעות, ואילו הרב ניגש אליו והניח 

 .את ידו על כתפו: 'האם אתה בסדר, אתה צריך עזרה?'
ת. 'אני בסדר' השיב הזקן תוך כדי שהוא מוחה את הדמעו

'הפרוכת הזאת מזכירה לי את המפה שאשתי רקמה לפני 
 .המלחמה בפולין, בגלל זה אני קצת מתרגש, אני בסדר...'

'ואיפה אשתך?' בירר הרב בעדינות. 'לא ראיתי אותה מאז 
המלחמה, אמנם היא ברחה לצד הארי אבל אחד התושבים 
במקום שבו הסתתרה טען שהיא נעצרה על ידי הגסטאפו. 

איתי אותה' הרב התרגש לשמע הדברים, ושאל מאז לא ר
את הזקן האם יהיה מוכן להצטרף אליו לנסיעה קצרה 
ל'סטטן איילנד'. והסיע אותו אל דירתה של האישה 
שתרמה פרוכת לפני שלושה ימים, עזר לו לטפס במעלה 
המדרגות וצפה באיחוד המשפחתי המרגש של ליל פורים, 

 שניתן לדמיין...שהשאיר אותו עם דמעות יותר מכדי 
ישנה גמרא ידועה (חולין קלט:) המתארת את הרמז בתורה 

'ואנוכי  –"אסתר מן התורה מנין? לכל הסיפור שבמגילה: 
. דהיינו, כפי שמסביר הסתר אסתיר פני מהם ביום ההוא'"

רש"י שם:"בימי אסתר יהיה הסתר פנים". הגאון מווילנא 
 ב) מוסיף (בתחילת פירושו למגילת אסתר, פרק א פסוק

 
 



העמקה מיוחדת בזה. לא סתם רמז בעלמא יש כאן, אלא 
הגדרה למהות הלימוד שמלמד אותנו מעשה פורים. לדבריו, 

זה היה בזמן שאין בית מקדש, ועם ישראל נתון בגלות, נס 
במצב זה נוטים לחשוב ולחשוש: מי יודע אם גם כאן וגם 
עתה נתונים אנו להשגחה מיוחדת מאת ה', האם עדיין נזכה 
שיהיו ניסים מנת חלקנו? אולי ניסים שייכים רק לתקופות 
אחרות בהיסטוריה? על חששות אלו יש תשובה הולמת 

זכינו לנס. גם כשאין  –רים, שלמרות הגלות ממעשה פו
השגחה גלוייה, גם כשאין ישראל שרויים על אדמתם, גם 
בזמן 'הסתר' זוכים לנס של 'אסתר'. זהו עיקר חידושו של 
פורים. ברוח זה ניתן עוד להציע בזה רעיון מתאים והולם. 
המנהג הנפוץ ללבוש מסיכות קשור הוא למהותו של הלקח 

חיל לנו. אם נבטא את אותם הדברים בנוסח שבא פורים להנ
ה' "לובש מסכה". הוא קצת אחר, נאמר שבהיותנו בגלות 

אינו מראה את עצמו בצורת השגחה גלוייה, ואף על פי כן 
. מבעד לערפל בו ממשיך הוא מנהל את הכל, בדרך הטבע

ואין 'עולם' אלא מלשון 'העלם  –העולם לנהוג כהרגלו 
העליונה כימי עולם וכשנים  נמצאת ההשגחה –והסתר' 

קדמוניות. בעצם נמצא, שזהו עיקר המסר של פורים. 
שהעולם הוא רק מסכה, כזו שלובש ה' בכבודו ובעצמו. וזהו 
הלקח שבא לידי ביטוי כשאנחנו לובשים מסכה. זו הדרך 
שבה אנו מפרסמים את המבט על החיים שפורים מלמד. אנו 

ן הסיפור שבמרכזו של מכירים ברעיון שיש ללמוד ולהפיק מ
החג. אנו מזדהים עם העובדה שמבט שטחי על מאורעות 

כמוהו כמו מבט על מי שלובש מסכה ומפסיד את  –החיים 
 ההבטה בדמות האמיתית של מה שלפניו. 

. כשמה "מגילת אסתר"לא לחינם נקראה, איפוא, מגילה זו 
שבחיי היום יום, שכן גם כיום  "גילוי ההסתר" –כן היא 

וללים ניסים רבים, רק שהם נעשים תחת מסווה של מתח
'סטטיסטיקה יבשה' ו'מקרים רגילים', שבהחלט יתכן 
שיתרחשו. מעין שרשרת נתונים אפורים, המכילים בקרבם 
"סטיית תקן" המותרת להתרחש מידי פעם ויוצרת אירועים 

 בלתי שגרתיים.
מהעולה מהדברים לעיל אנו מוצאים כי אבן פינה ביהדות 

האמונה שאין מקריות תחת השמש. כל הנעשה לאדם  היא
מגבוה בא לו ובדיוק נמרץ לפי המגיע לו. גם כאשר דברים 
נראים לנו בלתי הגיוניים, עלינו לדעת שהכל מחושב עד 
לפרטי פרטים והכל מתוכנן בסדר מדוייק גם אם התוצאות 

 מתרחשות לאחר זמן רב. 
לאות הבה ונראה מהסיפור שלפנינו הממחיש את נפ

ההשגחה העליונה ושאין שום דבר בעולם המתרחש במקרה, 
 ללא סיבה ומסובב...

הסיפור אירע בשכונת פלטבוש, ניו יורק. באותו בוקר של יום  
ראשון, מיד אחרי תפילת שחרית, נכנס יהושע סמט לרכבו, 
כשהוא מתחיל לתור במבטו אחרי שלטים של "דירה להשכרה". 

דירה. הוא היה חייב לפנות את מחשבתו היתה טרודה במציאת 
דירתו המושכרת בעוד יומיים ועדיין לא מצא דירה כלבבו. מרוב 
מחשבות כמעט שכח את מנהגו הטוב לעצור לפני כל מעבר חציה 
ולתת באדיבות לכל מי שנמצא על המדרכה לחצות את הכביש. 
שכנתו של יהושע, קשישה שכבר מזמן עברה את גיל הגבורות, 

כה. כשראתה את הרכב המוכר של יהושע, שמחה עמדה על המדר
על המציאה שהזדמנה לידה. בטוחה היתה שהוא יעצור ויאפשר 
לה לעבור במתינות את הכביש. היא החלה לעבור את הכביש 
בעצלתיים, גוררת את רגליה הכבדות. אלא שיהושע היה נתון 
בפיזור הדעת ולא נתן דעתו לעצור לפני מעבר החצייה. הזקנה 

עברה את אמצע הכביש ויהושע עדיין מהורהר לו על מחירי כבר 
הדירות שעלו לאחרונה. רק ברגע האחרון נקטע חוט מחשבתו 
המרחפת. ברגע האחרון לחץ על הבלם בכוח ועצר בחריקה את 
מכוניתו, הזקנה שנבהלה בלא להבין מה קרה לו הזדרזה לעבור 

ב מרובה והוא מצידו גמר בדעתו לנסות להתרכז ולתת תשומת ל
מהרגיל לנהיגה. כך המשיך לצבור תאוצה ונסע עוד כברת דרך. 
לפתע, בצורה בלתי מוסברת בעליל, איבד את השליטה על ההגה. 
הוא נאבק בכל כוחו ברכב המשתולל, לחץ על הבלמים וסובב את 
ההגה, אלא שהרכב פעל בדיוק הפוך מהמצופה. הוא עלה על 

זוג הזקנים שעמדו המדרכה והתקרב במהירות מסחררת אל 
לתומם על המדרכה. יהושע עוד הספיק לראות את התדהמה על 
 פניהם, את הבהלה בעיניהם, לפני שעצם את עיניו כדי לא לראות

 
 

את מה שעומד להתרחש. החבטה היתה נוראה ומקפיאת דם. חסר 
נשימה יצא מן הרכב והביט בעיניים מבוהלות בתוצאות מעשיו. 

ות מתחת לגלגלי המכונית. כמה שניות זוג הזקנים נמחצו למו
עמד והתבונן במחזה המחריד ואז התמוטט וצנח כאבן לצד שתי 
הגופות חסרות החיים. הוא איבד את הכרתו. לאחר כמה שבועות 
הוזמן לדיון בתיקו באולם בית המשפט. "כן מר סמט, מה יש לך 
לומר להגנתך?" שאל השופט. יהושע נעמד על רגליו וגמגם 

. באמת לא יודע מה קרה"... אמר, "הכל היה בסדר, "אני..
המהירות, הנתיב, הכל היה חלק עד שפתאום קפצה זקנה אחת 
לכביש, לחצתי על הבלם לתת לה לעבור ואחר כך המשכתי לנהוג 
כרגיל ופתאום הרכב פשוט עף הצידה, ממש בלי שום סיבה וטס 

מני ישר על זוג הזקנים האומללים...". "ואתה באמת מצפה מ
שאני אאמין לשטות הזאת?!" צעק השופט. "אין פה מה להאמין, 
זה מה שקרה, פשוט בלי שום סיבה". המשיך יהושע לגולל את 
סיפורו "אני נהג מאוד זהיר, תמיד נוסע לפי כל הכללים, אף פעם 
לא היתה לי תאונה. אתם יכולים לבדוק ברישומים שלכם...". 

יהושע "אולי נשמע את  "כבוד השופט" קרא לפתע סנגורו של
הנתונים מהשטח. אני רוצה לקרוא לבוחן התנועה לדוכן העדים". 
"מקובל עלי" השיב לו השופט. יהושע התיישב חזרה. לדוכן 
העדים ניגש בוחן התנועה, קצין במשטרה. "הגעתי לזירת האירוע 
כחצי שעה לאחר התאונה. אני יודע את התשובה לשאלה של מר 

מהכביש. הסיבה לסטייתו היא כתם שמן  סמט, למה הוא סטה
שהיה מרוח על הכביש בדיוק במקום שבלם". רחש עבר בקהל. 
השופט הנהן לעצמו. "מה שקרה הוא, שלמרות מהירותו הסבירה 
של מר סמט" המשיך הבוחן "לא היה באפשרותו לשלוט בנסיעה 
של הרכב על הכביש בעקבות הכתם החלקלק. האמת היא שאני 

תוצאות הקלות יחסית של התאונה. מקרים דומים די מופתע מה
הסתיימו בתוצאות קשות הרבה יותר". "די, מספיק" שיסע אותו 
השופט. "הבנו את העיקרון". הבוחן חזר למקומו. השופט הרהר 
רגע וכחכח בגרונו. "טוב, אם כן, נראה לי שיש לנו כאן הכרעה 

יהושע.  ברורה לגבי דינו של מר סמט". הוא הסתובב לעברו של
"מר סמט, אתה משוחרר, התיק סגור!". בבוקר שלמחרת, 
לראשונה בחייו, יהושע חש שאינו מסוגל לצאת מן המיטה. לא 
היה זה בגלל עייפות. הוא היה אכול נקיפות מצפון על מה שקרה 
לו. הדבר בא לידי ביטוי בכך שבכל פעם שעצם את עיניו, כביכול 

זוג הזקנים. זוג עיניים  היו צצים מולו מבטיהם הקפואים של
מאשימות, התובעות עשיית דין עם הפוגע בהן!! מגלגלים חובה 
על ידי חייב, היה המשפט שחזר ואמר. כך המשיך הדבר כמה 
חודשים ויהושע התקשה לחזור לתיפקוד רגיל. דוד, ידידו הקרוב 
של יהושע, החליט לעשות מעשה. הוא קם ועלה לביתו והחל 

"מי אמר לך שה' רוצה שתהיה שרוי  לשוחח איתו על מצב
בעצבות כזו?" שאל דוד "שאתה הורס את החיים שלך ושל 
משפחתך". "הרסתי חיים של משפחה שלמה" ענה כנגדו יהושע. 
"נו, אז אתה רוצה להרוס חיים של עוד משפחה?" שאל דוד. אבל 
גם לזה היתה ליהושע תשובה "אם היית יודע מה כתוב בספר 

איזו תיקון צריך לעשות אדם שהרג את הנפש, 'ראשית חכמה' ו
היית מבין אותי", אמר תוך כדי קימה, אות לסיום השיחה. דוד 
נאנח ומילותיו נתקעו בפיו, הוא לא מצא תשובה לטענותיו של 
יהושע. "בוא נעשה שאלת רב" אמר כמוצא אחרון. יהושע נעצר 

אבל  בפתח חדרו, הרעיון קנה שביתה בלבו. "בסדר. אני מסכים.
שזה יהיה רב גדול שיכול לפסוק בדיני נפשות". מי לנו גדול 
ממרן הגאון הצדיק רבי חיים קניבסקי שליט"א, הוא מקובל עליך 
כפוסק בר סמכא?". "וודאי" אמר יהושע. "אפשר שלא?". דוד 
לא חיכה רגע וישב לנסח את מכתב השאלה. "נשלח את זה 

קת לבך", אמר דוד ונקווה שהרב יתן לך תשובה שתענה על מצו
ומיהר לשגר את מכתב השאלה לגר"ח קניבסקי שליט"א. לאחר 
שבועיים הגיעה התשובה של הרב קניבסקי. משתוממים הביטו 
בנייר השאלה שחזר אליהם בדואר החוזר ובסופו מילה אחת: 
"עמלק"... "מה הרב רוצה לומר?" תהה יהושע. "גם אני לא מבין 

וקימט את מצחו, "מה שברור מה הכוונה" אמר דוד ליהושע 
שהוא לא אמר שאתה צריך לעשות וידויים ותעניות". ובכל זאת 
רשמי האירועים האחרונים שעברו על יהושע ליוו אותו לכל 
מקום שהלך. הוא לא הצליח להסיח את מחשבתו מפניהם של זוג 

ומצד שני, ממכתבו של הרב  –הזקנים שהיו מוטלים על הקרקע 
 דבריו לא הצליח להבין. אבל רק דבר אחד ידע,קניבסקי. את פשר 

 
 



שהתמונה עוד לא שלמה וחייו עדיין לא יכולים לחזור למסלולם.  
אבל החיים אינם נעצרים וכמו שפתחנו בתחילת הסיפור, חוזה 
השכירות בדירתו הישנה עמד להסתיים. יהושע נאלץ להתעלם 

רה פנו מהדיכאון העמוק שלו ולחפש לו דירה חדשה... בלית ברי
הזוג סמט למתווך דירות שימצא להם דירה חדשה. כך הוא נגרר 
עם אשתו אל המתווך שליווה אותם לעבר דירה נאה במקום 
שקט, מרווחת וטובה. הדירה מיד מצאה חן בעיני רעייתו, היא 
הסתובבה בסלון, התיישבה על הספות הרכות והציצה החוצה 

ט מהיר לעבר לגינה. אבל יהושע חש מיד במשהו מוזר. מב
הפסנתר הבהיר לו זאת. התמונה על הפסנתר... "מה קרה, יהושע? 
אתה חיוור כסיד". יהושע הצביע לעבר התמונה, המילים נעתקו 
מפיו. "מה ראית, יהושע? אתה מכיר אותם?". יהושע פנה 
למתווך. "תגיד לי, מה קרה לבעלי הדירה הקודמים?". "אם אני 

רכים. שמעתי שזה היה מחזה לא לא טועה, הם נהרגו בתאונת ד
נעים כל כך. אבל בוא נתעסק בהווה. אל תטריד את עצמך במה 
שהיה כאן". יהושע לא יכול היה להחזיק מעמד. הוא תמך את ידו 
בכרית הספה. "זה... זה הזוג... זה הזוג שדרסתי!!!". כוחותיו 
לא עמדו לו והוא חישב להתמוטט. בדמיונו רצו תמונות עתידיות 

צד הוא ישן בחדר שבו ישנו זוג הזקנים שדרס, כיצד הוא יושב כי
על הכיסא שלהם... הכאב צף ועלה, צף והתגבר. אשתו מצידה 
ניסתה להרגיעו, אך שום דבר לא עזר. קולות מבעיתים החלו 
ממלאים את ראשו, המחשבה שכמעט החליט לקנות את דירת זוג 

מעצמו. הוא הזקנים החביבים שדרס גרמה לו להרגיש סלידה 
הרגיש שהידרדר לשפל המדרגה. הקשיים העצומים שפקדו אותו 
עד כה, התגמדו לעומת מה שחש באותם רגעים. זו לו הפעם 
הראשונה שבה הרגיש באמת שמותו עדיף מחייו. פעם ראשונה 
חש, שגם לו וגם לעולם כולו יהיה יותר טוב אם ימות. יהושע 

יבה וטמן ראשו בין ידיו. התיישב בכבדות על כיסא ליד שולחן כת
לפתע נזכר שוב במכתב של הרב קניבסקי. "עמלק!" מלמל 
לעצמו. קם והחל מחפש בעיניו מסביב לדירה. היום, במבט 
לאחור, הוא יודע לספר שהסדר המופתי, המושלם, שהבית היה 
שרוי בו, הניקיון שנתן תחושה של מעבדה, הם שגרמו לו להסב 

תה לפתוחה מעט ולתמונה שהציצה את תשומת ליבו למגירה שהי
בולטת כמו כתם  –מתוכה. מגירה פתוחה בבית כל כך מסודר 

שחור על דף לבן. יהושע התכוון להכניס את התמונה ולסגור את 
המגירה, אבל כיתוב מטושטש על התמונה משך את תשומת ליבו, 
הוא הוציא את התמונה וקרא את הכיתוב. תודעתו סירבה לקבל 

עיניו. לאט לאט החל להבין את המילים הנוראות. את מה שראו 
". התמונה היתה של חייל אס אס נאצי עומד 1942"טרבלינקה 

זקוף ומחייך בתוך מחנה טרבלינקה. טרבלינקה! המקום שבו 
נרצחו ונשרפו הוריו באכזריות, הם וכל יהודי העיירה שבה גדל. 

מות לו התחושות האיומות של השם הזה, היכו בו באכזריות, גור
לרעוד בחוזקה. פתאום זיהה את פניו של החייל בתמונה הארורה 
ופלט צעקת תדהמה. התמונה נשמטה מידיו וזכוכית המסגרת 
שלה התנפצה לרסיסים על הריצפה.  אשתו והמתווך הביטו בו כל 
אותה העת בחרדה. הם קפצו בבהלה ורצו אליו. "מה קרה?" 

של יהושע "תסתכלו". שאלו שניהם באחת. "התמונה" רעד קולו 
אשתו הרימה את התמונה והצמידה אליה מבט ארוך, תוהה. 
לפתע התפשטו הקמטים על מצחה בהבנה. היא הביטה בתמונה 
שעל הקיר ושוב בתמונה שבידה וחייכה חיוך רחב, היא ידעה 
שברגע זה נפתרו הקושיות ותמו הצרות. כעבור כמה ימים, נסע 

של הרב קניבסקי וסיפר לו את יהושע לארץ ישראל, עלה לביתו 
כל מה שאירע. הוא הוסף ואמר "כשזיהיתי שהחייל הגרמני 
שבתמונה הוא לא אחר מאשר בעל הבית שדרסתי, הדבר הראשון 
שהרגשתי היה בושה גדולה על חוסר האמונה שהיה לי. כשלנגד 
עיניי זכיתי שיתגלה ניצוץ מהשגחתו הפרטית של הבורא, שנקם 

על ידי בנם, הבנתי שכל העצבות הנוראה את מותם של הורי 
שהיתה מנת חלקי בחודשים האחרונים, היתה גם מעין תרעומת 
כלפי הבורא על כך שגלגל לידי עוון כל כך חמור. במחשבה שניה 
הבנתי כי הקדוש ברוך הוא לא גלגל לידי עוון, אלא גלגל 
המכונית שלי הוא הגלגל החוזר בעולם ומסייע לבן לנקום בעמלק 

ת נקמת הוריו ואת נקמת דמם השפוך". הרב קניבסקי התבונן א
ביהושע בעיניים טובות, כאב המסתגל על בנו, וחיוך רחב 

 התפשט על פניו...!
 

 אחים יקרים!
 

פרשת נס פורים המתוארת ב"מגילת אסתר" חתומה בחותם בולט של "ונהפוך הוא". המאורעות שאירעו בימים 
הסתר פנים. אולם, כל מי שניחן בעין בוחנת יכול להבחין בבירור כי מתחת למעטה  ההם, אומנם כלולים במסגרת של

ההסתר, מתנהלים המאורעות על פי צו ההשגחה הפרטית. ניתן להיווכח בהתאמה מופלאה בין המאורעות השונים, 
ת אסתר' למד שמגמתם הכללית שקופה ומעידה כי ההשגחה העליונה היא זו המנווטת אותם ביד אמן. מסיפור 'מגיל

הפך לפורינו". כך ניתן  –העם היהודי איפה שהמקרה אינו עיוור, וגם מאחורי הגורל יש יד מכוונת. "פור המן 
להסביר את השמחה המיוחדת המאפיינת את חג הפורים. עולמו של עמלק הוא עולם קר ומנוכר, בו האדם מיטלטל 

ולת כוחות עיוורים ואדישים, ובני אדם שעד יומם האחרון כקליפת אגוז בסערות החיים. בעולם חשוך זה אין דבר ז
מהי, בעצם, הפואנטה של החיים? לעומת זאת, תחושה עמוקה של  –אינם מצליחים למצוא תשובה לשאלה הקיומית 

שלווה ושל שמחה מציפים את לבו של מי שיודע שהוא חי ביקום מתוכנן ומושגח. ההכרה בקיומה של השגחה 
 יכה במישרין לתחושה של "ליהודים הייתה אורה ושמחה".אלוקית בעולם מול

 

 התורהבברכת 
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פורים שמח ובשורות טובות -קוראים יקרים נשמח לקבל את עזרתכם בעלויות של הדפסת העלון 
 052-3939551תרומות לעלון ניתן להעביר אל אברהם מלכה 

 על שם עמותת "נתיבות שלום נאות גנים" בנק מסד 508סניף  271452מס' חשבון ן הבנק או שניתן לתרום ישירות לחשבו
 נא לעדכן בעת ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 052-3939551 גם אתם יכולים להיות ממזכי הרבים עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן. 

 ויקטור בן חנה, עליזה בת מיסה,  רבקה בת ברכה,  לרפואת:
אסתרינה בת זולה, רפאל בן אסתר, לאה בת רחל, ,טוהר חיה בת איילה

 אסתר בת וסינה. דרור בן מזל,  שרה חיה בת סימי, חנה בת רבקה,
 יצחק בן טוני. .עוזיאל בן מרים שמעון בן יהודית.

 

 ,שגיא בן אורלי,נעמי בת אורלי, יוסף בן רבקה  זיווג במהרה:
 רונית בת שושנה.

 

,רפאל (רפי) בן שלבייה ,ג'ינה בת בובה  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 שושנה שמעה בת סעדה, עפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 

 חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה, ג'נט בת לונה, ,אפרים בן זו'רה
 יעקב בן אסתר, בת לאה, קלמנט בן אסתרינה, ויקטוריה קלרה ,רפאל בן לאה
 , רחל בת מיסא ,שמעון בן דונה ,דנה בת סוזן

 .ויטוריה בת רחל, שלום בן לאומה

 ! התודה והברכה לאוהבי התורה ותומכיה
 ישראל כהן, ראובן אדאדי, ומשה סויסה הי"ו 

ולבני  להםיהי רצון שזכות הצדקה, התורה וזיכוי הרבים יעמדו על תרומתם להדפסת העלונים השבוע, 
 שפע גדול לעבודתו יתברך.ויזכו ל לכל טובה וברכה םמשפחת
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  )כ ,(כ"ז את בני ישראל ואתה תצוהה
בבעל הטורים: ""תצוה" בגי' נשים צוה רמז להדלקת הנר כתב 

המשך לנשים חובה בשבת". ודבריו תמוהים איך זה מתקשר עם 
רת יחזקאל א בספר תפאאלא מוב דברי הפסוק "את בני ישראל"?

יחזקאל טויסיג זי"ע  ליישב על פי מה דמובא במשנה להגה"ק רבי 
עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות  "על שלוש

, למה כתוב הקשה רע"קובחלה, ובהדלקת הנר". ובבנדה, 
"ובהדלקת הנר" ולא "ובנר", כמו שכתוב "ובחלה" ולא "בהפרשת 

לרמז מה דמובא במג"א "שבעל הבית יתקן חלה"? אלא רצה התנא 
את הנרות בערב שבת ואח"כ אשתו תדליק" וזה א"כ הכונה, "תצוה" 
גי' "נשים צוה", רמז להדלקת הנר לנשים חובה, "את בני ישראל" 

ההכנות והתיקון מוטלים על בני  –צוה "ויקחו אליך שמן זית זך" 
 )(דן מחבר  ישראל, והנשים רק תדלקנה את הנרות...

  עיקר זכירת מעשה עמלק, היא בהשתדלות בשמירת שבת
' אליעזר אומר שבא בגלוי פנים: וילחם איתא במדרש ויבא עמלק. ר

[ובגמרא בבכורות (דף ה ע"ב) , ברפידים. על שרפו ידיהם מן המצות עם ישראל

, ולכאורה הרי במלחמת עמלק עדיין לא קבלו את ידיהם מדברי תורה] אמרו שרפו
(חדש פרשת בשלח) וכתב בזוהר  , וממה ריפו עצמן?ם לא את המצוותוג התורה,

הוא מצות שמירת  ןר קבלו כמה מצוות במרה, ואחד מה' שכבהק
, שבת , ועמלק הגיע להלחם עם ישראל על שהתרשלו בשמירתשבת

, ואלמלי שבתא דלא נטרין ליה"דעמלק אתא עלייהו על ההוא חובא ד
הו אומה ולשון. מה כתיב ויהי ישראל שבתא קמא, לא שלטא ב נטרו

  מן העם ללקוט ולא מצאו, וכתיב ויבא עמלק. ביום השביעי יצאו
שהרוצה למחות  (דברים אחדים דרשה לפרשת זכור)לאור זאת כתב החיד"א 

ן לך מחייה גדולה מזו של מעשה עמלק בפרשת זכור, אי את
ו ישראל שבת, כדי לתקן את אשר קלקל השתדלות יתירה בשמירת

, וזה עיקר זכירת מעשה עמלק בר ועל זה בא עמלק להלחם בהם,במד
  .שבת ן שמירתבעני לקבל על עצמו בשבת זו איזה קבלה

  שעשועי המגילה
  ויודע הדבר למרדכי...  (ב, כב)

"בגתן ותרש שני טרסיים הוו והיו מספרין בלשון טורסי... והן לא היו יודעין כי 
  ודע בשבעים לשון..."  (מגילה יג:).מרדכי מיושבי לשכת הגזית היה, והיה י

פעם בא השר משה מונטיפיורי לוורשה, ופגש שם את האדמו"ר בעל 
"חידושי הרי"ם", מגור. שאל השר את החידושי הרי"ם: למה אינכם 
מלמדים את בניכם שפות זרות, הלא הסנהדרין היו יודעים שבעים 

שראל לשונות, וגם בימי מרדכי ואסתר נגרם הנס ובאת תשועת י
  בזכות מרדכי היהודי שהבין לשון טרסיים של בגתן ותרש?

השיב החידושי הרי"ם: אדרבה, משום ראיה להיפך, שאין ללמוד 
אחרות, היו בגתן  לשונות זרות. כי אם היו היהודים לומדים לשונות

לפני מרדכי היהודי, כדי שלא יספר למלך. רק  ברדותרש נזהרים מל
מדים שפות זרות, לכן לא נזהרו בגלל שידעו שיהודים אינם לו

מלדבר בפניו. אלא שמרדכי היהודי, היה מיושבי לשכת הגזית, והוא 
ושאר הסנהדרין ידעו שבעים לשון, מגזירת הכתוב שלא יהיו 

  סנהדרין שומעין מפי המתורגמן, משום כך הבין לשון טרסיים.
חזר השר ושאל: אם כן הדבר, על כל פנים צריך שיהא אחד מישראל 

קי בשבעים לשונות, כי אם לא היה שום אדם מישראל מבין לשון ב
טרסי לא היתה הישועה צומחת? השיב החידושי הרי"ם: "אם נצרך 
רק אחד, אזי די לנו בכבוד מעלתכם, היודע ובקי לדבר בשפות 

  (שיח שרפי קודש)אחרות גם לפני מלכים!!!     

  (ט, יז) ועשה אותו יום משתה ושמחה 

  ן הנסיון!חידוש הלכה מ

בסעודת פורים, שעה שישב הגאון רבי פנחס הלוי הורוביץ, בעל 
הפלא"ה זצ"ל, והשתעשע עם תלמידיו בדברי תורה מענינא דיומא, 
לפתע הפליט חידוש פלאי. שנינו בגמרא מסחות חולין (דף ח): 
"אמר רבי זירא ליבן סכין ושחט בה שחיטתו כשירה", וטעמו משום 

ה", כלומר, חוד הסכין הוא שחתך את סימן ש"חידודה קודם לליבונ
הבהמה, ולא חום הסכין. נשאלת השאלה, מנין לו לרבי זירא שאכן 

  זאת המציאות?

תירץ ההפלאה באותו מעמד של שמחת פורים: הרי גמרא מפורשת 
היא במסכת מגילה, שרבה שחט את ר' זירא ביום הפורים, ואולי 

מלובן שהשתמשו בו יתכן לומר שבדיוק מצא רבה סכין מחומם ו
לחתוך בשר חם "בסעודת פורים", וא"כ הרגיש בעצמו ר' זירא 
כשפגע בו הסכין, כיצד חידודו קודם לליבונו.... תלמידו הגדול בעל 
החתם סופר זצ"ל, שמביא חידוש זה בספרו, (חולין ח) מוסיף לומר: 
"והנה אע"ג דלחוכא ולשמחת פורים אמרה, נראה לי הואיל ונפיק 

  (חים שיש בהם) לא יגע לריק חס ושלום...  דגברא קדישא  מפומיה

אולם לכאורה צ"ע בדברי ההפלאה, דהנה בגמ' ב"מ פ"ה. מבואר 
דר' זירא עלה לארץ ישראל והתענה מאה תעניתים שלא ישלוט בו 
אש של גיהנום, ובכל ל' יום הדליק התנור ולא שלט בו האש, ויום 

ין הרע ונשרפו רגליו והיו אחד ראוהו אותו הרבנן, והשליט בו ע
קורין לו קטינא חריך שקיה, ע"כ. ומבואר דבר"ז לא שלט אש (אי 
לאו עין הרע), וא"כ מנ"ל לר"ז דחידודא קודם לליבונא, דלעולם 
ליבונא קודם לחידודא, והא דלא הרגיש ר"ז, משום דלא שלט בו 

(ויעיין בחת"ס נדה כ"ג. דמעשה  האש, והרגיש רק חידוד הסכין.
ם רבה ושחט לר"ז וכו' היה אחר המעשה של קטינא חריך שקיה, דק

  (חיים מאיר פערל)ע"ש היטב ודו"ק) וצ"ע.   

  (י, ב)... הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי פרס ומדי

פעמים רבות לאחר קריאת המגילה בפורים, היה הגאון בעל "החזון 
הציבור מתאסף  יחזקאל" זצ"ל, מרמז בידו שרוצה לומר משהו. היה

  סביבו, ועומדים צפופים ומאזינים באוזן קשבת.
"אמרו נא לי", פתח דבריו, "מה פירוש הפסוק שבסוף מגילת אסתר 
שקראנו זה עתה: "וכל מעשה תקפו... הלא הם כתובים על ספר דברי 
הימים למלכי מדי ופרס"? מהו "המראה מקום" הזה שמציינים 

לכי מדי ופרס? מבטיח אני ם למלקורא המגילה לעיין בדברי הימי
לא היה אדם בעולם שהלך לעיין שם בעקבות המראה  דלכם שעו

  מקום הזה...
אסביר לכם, אמר הגאון רבי יחזקאל אברמסקי: אחרי שקראנו את כל 
המגילה, יכול לעלות על דעתו של מישהו, שקראנו עכשיו איזה 
סיפור היסטורי ("געשיכטע"). על זה אומר הפסוק: "וכל מעשה 

"הלא הם  –, בסיפור היסטורי בהיסטוריהתקפו" אם חפץ אתה 
ופרס", לך לך לשם, שם  כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי

תוכל למצוא "געשיכטע" היסטורית. אנחנו לא היסטוריה קראנו 
  זו כתובה "על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס". –עכשיו 

  אסתר ברוח הקודש נאמרה!... –אנחנו קראנו 

והיה בעל "חזון יחזקאל" משתבח מאוד בביאורו הנפלא הזה...!    
  (פניני רבינו יחזקאל)

  
                                    

                                              

 מאוצרות הפרשה 



 סיפור השבוע    
  קרעפלךך

בימי האדמו"ר הזקן היה מתנגד א' שלמד קבלה, וחשב את עצמו לידען בקבלה, והיו לו איזה קושיות בקבלה, ושמע שבליאוזנא יש 
אדמוה"ז וישאל ממנו שאלותיו ובזה ינסה אותו. [ונמסר, שאותו מתנגד גדול אחד בקבלה, ובכלל מספרים עליו גדולות, חשב שיסע ל

  בא לקפח את האדמו"ר הזקן וללעוג לו, וכשראה זאת ר' שמואל, החליט ללמדו לקח. העורך]. 
מר לו ר' בדרך נסיעתו הזדמן עם החסיד הידוע ר' שמואל מונקעס. ר"ש התדבר אתו מי הוא, ולאן הוא נוסע, והוא סיפר לו כל לבבו. וא

שמואל, גם אני מקובל וגם לי יש שאלות בקבלה וגם אני נוסע לליאזנא לתהות על קנקנו, ומה טוב ומה נעים בהחברנו יחד, ובאו 
  בדברים, ור"ש ביקש ממנו שיספר לו את שאלותיו, וסיפר לו.

ל היה מפוזר ומפורד, ואח"כ נעשה אמר לו ר"ש גם לי יש שאלה נפלאה בקבלה, וזהו: כתוב באחד מספרי הקבלה בלשון הזה, הכ
מדובק, ובא בבחי' עיגול גדול, ואח"כ נמשך קוים קוים, ונעשה בבחי' תלתא קרנתא ונקודה באמצע, וע"י התכללות יסוד המים ביסוד 
ל האש נגמר ונעשה טוב. זה"ל נמצא כתוב והוא תמוה. ואמר לו ר"ש היות שכת"ר יותר זקן ממני וכשיכנס לרבי מליאזנא וישא

  שאלותיו, ישאל גם שאלתו זאת. ההוא נתרצה, וכן הי' שואל שאלה הנ"ל מאדמה"ז.
בשמעו השאלה ענה בשחוק ואמר, זהו א קרעפך, מתחילה זה קמח, אחר הלישה נעשה מדובק, ומגלגלים העיסה ועושים  ואדמוה"ז

ומבשלים במים ע"י אש, וזה טוב למאכל. והמתנגד עיגול וחותכים לקוים, ושמים בשר כמו נקודה באמצע ומדבקים, ויוצא בג' קרנות, 
   (בדחנא דמלכא)         נתבייש. וכשנכנס אח"כ ר"ש מונקעס שאלו אדמוה"ז, דאס איז דיין ארבעט?..." (=זה 'עבודה' שלך?).

  
  

  פרוז שהזיק ביום ט"ו את חבירו המוקף מה דינו? 
ד "ילעיין מה הדין אם המזיק הוא בן אחד את חבירו מכח שמחת פורים, פטור מלשלם. ויש  ב: ויש אומרים דאם הזיק"א בסימן תרצה ס"שאלה: כתב הרמ

   ו, האם הולכים אחרי המזיק ולדידיה אין זה פורים, או שהולכים אחרי הניזק ולדידיה זה פורים והוא מוחל על הנזק."ו את חבירו שהוא בן ט"והזיק ביום ט
שליט"א ענה שהולכים אחרי המזיק. ודימה דין זה למי שרץ בערב שבת בין השמשות והזיק לחבירו שפסק  תשובה: ראש הישיבה הגאון ראי"ל שטינמן

ם. השו"ע [חו"מ שעח, ח] שפטור מפני שרץ ברשות. והכי נמי טעם הפטור למי שהזיק בפורים הוא מפני שהזיק ברשות מכיון שהיה עסוק בשמחת פורי
מזיק ברשות וחייב. וגם הגאונים הגדולים רבי חיים קניבסקי ורבי נסים קרליץ שליט"א הסכימו שהמזיק חייב וא"כ מי שאין זה פורים לדידיה לא חשיב 

זו שתיה לשלם כיון דלגבי דידיה אין זה פורים. ומכל מקום הסכימו שאם התחיל לשתות בי"ד בבני ברק, אף שהזיק לאחר שכבר יצא היום פטור, שעדיין 
א פג יינו מתוך אותה שתיה. ואילו הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א אמר שאף בן י"ד שהזיק בן ט"ו בט"ו קשה של מצוה שהתחיל בה בהיתר ול

וא לחייבו, מכיון שהוא בא לשמוח עם חבירו בשמחת הפורים, ומתוך אותה שמחה שתה והזיק. ובאמת אם הוא יודע שהוא מועד לדבר שמתוך שכרותו ה
עצמו שלא לשתות ביום שאינו מחוייב בו. אולם אם אינו רגיל בכך ובמקרה אירע לו שהזיק, קשה לחייבו. ובאמת מצאנו מזיק ופוגע, היה עליו לשמור 

ודה בהלכה שיש מצוה גם לבני י"ד להרבות בשמחה ביום ט"ו. [ורבים מבני י"ד נוהגים מפני כן להתחיל את הסעודה לפנות ערב כדי להמשיך את הסע
בי שלמה זלמן אולמן שליט"א אמר שהולכים אחרי הניזק, דמכיון שהניזק שמח עם ידידיו בשמחת הפורים, הרי הוא מוחל לכל ביום ט"ו]. וגם הגאון ר

  (וישמע משה)   מי שיזיק לו מתוך השמחה בין אם הוא בן י"ד ובין אם הוא בן ט"ו.
                          

  יש למצוא את המלה המשותפת בכל שורה ולהביא את הפסוקים המתאימים בתורה, בנביא ובמגילה                    
 בתורה= אבן יקרה; בנביא= ארץ זרה; במגילה= אדם מקורב לשררה. .1
 ין.בתורה= סבו של אמן; בנביא= מקום שעשוע לקטן; במגילה= בד לקישוט בני .2
 בתורה= סוג של כלי; בנביא= גיבור נוכרי; במגילה= מקום שמור בפיקוח כללי. .3
 בתורה= הוא בעל כנפיים; בנביא= היא תצא פעמיים; במגילה= הוא מגיע פעמיים. .4
 בתורה= עגלות צב; בנביא= כנפיים לשרף; במגילה= לעמודי הארמון נחצב. .5
 בנביא= שפט כ"ב שנה; במגילה= ממנו יצא  צדיק מופלא.בתורה= צאצא יוסף נחל נחלה;  .6
  יא"א, רעננה)מאת: [ במגילה= הבטיח המן כמוה רבבה. לחם שקיבל נביא שהמלך צוה;בתורה= לוט השקיף בו באהבה; בנביא=  .7

    ני"ושמוליק הופמן  .  שם הזוכה:השעונים היו מכוונים לשעה בניו יורק :תשובה לחידה משבוע שעבר                    . השתתפות בהגרלהמזכה ב תשובה אחת                                
  

  להולדת הבת משפחת פורת      משפחת קלופר לאירוסי הבן                   הרמן לאירוסי הבן הנכד  –משפחות פרידמן : העירמרכז 
  משפחת פינקל לבר מצווה     משפחת קרמר להולדת הבן    משפחת יצחקי להולדת הבת :גני הדר   משפחת אזרחי להולדת התאומים

  אירוסי הבן הנכדלבאגד  –משפחות בן דב     משפחת הרשלר להולדת הבת       סגל להולדת הבן הנכד  -ות רוטנברגמשפח
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 וסיפוריםליקוטים 
 תצוה - נפלאים

 
 "ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך" (כח, א) 

במדרש שמות רבה (פרשה ל"ז) מובא שבשעה שירד משה 
רבינו מהר סיני וראה את ישראל כשהם עסוקים במעשה 
העגל, הביט וראה את אהרן אחיו שהיה עומד ליד עגל הזהב 
ומקיש עליו בפטיש. למעשה, כוונתו של אהרן הייתה לעכב את 
בני ישראל מלעבוד את העגל, משום כך התמהמה בעשייתו, 

, והיה בלבו םאולם משה רבינו חשב שהיה אהרן שותף עמה
עליו. אמר לו הקדוש ברוך הוא: משה, יודע אני את כוונתו של 

 אהרן שהיא לטובה! 
נטל את חפירה כדי לחתור משל לבן מלך שזחה עליו דעתו ו

מערה מתחת לארמון אביו. ראה מחנכו של בן המלך את 
מעשיו ואמר: אל תייגע את עצמך בחפירה זו, הדבר לא לפי 
כבודך ולא לפי כוחותיך, תן לי ואני אחפור... ראה המלך את 
המחנך כשהוא חותר מתחת לארמון, הבין מה אירע ואמר: 

מעשה זה שעשית אמנה  יודע אני מה הייתה כוונתך, בשכר
 אותך לשר הממונה על כל ענייני הארמון! 

כך בשעה שאמרו ישראל לאהרן: "קום עשה לנו אלהים", אמר 
להם אהרן: "פרקו נזמי הזהב", וכך טען להם: אני כהן, אני 
אעשה אותו ואקריב לפניו... הוא לא נתעסק אלא כדי לעכבן 

רן, יודע אני מה א משה. אמר לו הקדוש ברוך הוא: אהועד שיב
הייתה כוונתך, בשכר זה אין אני ממנה על קרבנותיהן של בני 

 אלא אותך, שנאמר: "ואתה הקרב אליך". 
 

 "ואתה הקרב אליך את אהרן" (כח, א)
בשמחת תורה בישיבתו של החפץ חיים, בשעת חדוה  

והתלהבות עילאית, ביקשו התלמידים להרים את החפץ חיים 
לא נתן להם ואמר, כי על פי התורה  ולרקוד עמו, אולם הוא

אסור להרים בן אדם למעלה ממה שהוא באמת, שאם לא כן, 
היה נאמר כאן, ואתה 'הרם' אליך את אהרן. ומזה שנאמר, 
ואתה הקרב, משמע שרמז רמזה לנו התורה הקדושה, שאין 

 להרים אדם למעלה ממה שהוא באמת. 
למה הדבר הוא היה מסביר, שכבוד אינו אלא עלבון. משל 

דומה, לבן מלך ששקע בתאוות, ובתור עונש שלל המלך ממנו 
רשו למדינה רחוקה. אנשי המדינה ההיא לא ידעו יאת תאריו וג

על כך, וחלקו לו כבוד מלכים גם בזמן גירושו, כשהוליכוהו 
אפשר לתאר מה הרגיש בן המלך באותה  ;לרצות את עונשו

ו הירוד והשפל. שעה, בהעלותו על דעתו את נחיתותו ומעמד
כך אני מרגיש, היה מסיים החפץ חיים, בזמן שהבריות טועים 
בי ומכבדים אותי, ואנכי יודע בלבי את שפלות מצבי ופחיתות 

 (המאורות הגדולים) ערכי.
 

"ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד 
 ולתפארת" (כח, ב)

הגאון רבי שמעון סופר שאל: בתחילה הקב"ה מצווה לעשות 
לאהרן הכהן מהטעם של כבוד ותפארת: "ועשית בגדי  בגדים

קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת" ולאחר מכן מביאה 
התורה את הטעם לעשיית הבגדים היא כדי לקדש את אהרן: 

לשם מה נעשו  ,אם כן ."ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי"
הבגדים לכבוד ולתפארת או לקדש את אהרן הכהן?! והגאון 

שוטי העם רגילים לחלוק כבוד רק לאלו המתהדרים מתרץ: פ
בלבושם ולאלו נאמר: "ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד 

 ולתפארת" יהיו הבגדים לכבוד ולתפארת... 
נו": שבאחד הימים הגיע יכמו שמסופר בספר "כה עשו חכמ

אליהו הנביא לעיר אחת בבגדים פשוטים. נכנס לאירוע ואף 
.. יצא וחזר עם גלימה מהודרת ומיד אחד לא שם לב אליו.

הושיבוהו במזרח וכיבדוהו. כשאחד מהאנשים הביא לו מים 
ליטול ידיו, הכניס אליהו הנביא את כפות ידיו אל תוך שרוולי 
הגלימה וביקש מהאיש ליטול את שרוולי הבגד. לפליאתו 
השיב אליהו הנביא: "אתכם כאן לא מעניין מי האדם אלא 

 -טול ידיים לבגד..." לכן לחכמים שבעם יך נהבגדים שלו. אם כ
אלו המבינים את הכוונות העמוקות שיש בכל בגד ובגד מבגדי 

 הכהונה לאלו נאמר: "ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי"...
 

 "לקדשו לכהנו לי" (כח, ג)
 מסופר על אחד שהגיע אל הרב וביקש: "רצוני להיות כהן". 

טרם הספיק להוציא מילה כבר הרב ניסה להסביר לו... אך ב
הונחה על שולחנו חבילת שטרות מכובדת... הרב לא הראה 
שביעות רצון והלה המשיך למלא את השולחן בשטרות... הרב 
הסביר לו שזה בלתי אפשרי "לקנות כהונה", אך הוא התעקש 

 והעלה את הסכום ואף שילש אותו... אך הרב עמד בסירובו...
ל הרב ושם פעמיו אל הקהילה בחרון אף עזב את ביתו ש

הרפורמית. לאחר משא ומתן מייגע גם שם לא הסכימו להפוך 
את המסכן לכהן. בצר לו פנה אל האחראי מטעם הקהילה 
הקונסרבטיבית. שם הוא התקבל בחמימות ומשאחד מהם 
זיהה את ה"פוטנציאל" האמירו במחיר. ומיודענו שנפשו 

קודת הקהילה חשקה להיות כהן, הסכים וכתב המחאה לפ
 ד.ובסכום כסף גדול מא

נקבע הטקס לשבוע שאחרי, וברוב פאר והדר הוכתר מיודענו 
 לכהן באופן רשמי ואף קיבל תעודה המעידה על כך...

לאחר הטקס פנה האיש ללכת לדרכו כשהוא שמח וטוב לב. 
לפתע רץ אחריו ראש הקהילה וביקש לדעת: "סלח לי שאני 

מה נחוץ לך כל כך להיות כהן?  מתערב אבל מסקרן אותי לדעת
 "ועוד ששילמת עבור זה סכום לא מבוטל?

אבא שלי  ה?השיב ה"כהן הטרי" בפשטות: "מה הפירוש למ
 ..."היה כהן, גם סבא שלי היה כהן... למה שאני לא אהיה גם כהן

 

    "ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד"
 ד) (כח,

י בברייתא לא שמעתי ולא מצאת" :כתב רש"י על האפוד
פירוש תבניתו, ולבי אומר לי וכו' שחוגרות השרות כשרוכבות 

. סיפר הצדיק הקדוש ר' יחיאל מאיר מגוסטינין "על הסוסים
זצ"ל כי בימי חורפו אסף כסף לדבר מצוה. בהגיעו לאחד 
הבתים, ראה שם תערובת אנשים ונשים משחקים בקובייא. 

לו, והכל חייבים כאב לבו מאד על שנזדמן לו לראות מראות כא
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ה. אולם כעבור עשרים שנה נזדמן לעירו גוסטינין חזן יבראי

ושוחט שהציבור נהנה מתפילתו, ובאו עמו לרב שיקבלנו לחזן 
בעיר. כאשר הגיעו לביתו לקודש פנימה, הכירו מאז שהוא 
שיחק בקובייא, והבין כי מן השמים זימנו לו לראות זאת כדי 

מובן לו דברי רש"י שכתב 'ולבי  כשלו בו. ואמר כי כעתישלא י
אומר לי', כי לרש"י נזדמן לראות אשה רוכבת על הסוס לבושה 
בסינר, וחלשה דעתו מדוע נזדמן לפניו מראה כזה. אבל 
כשהגיע לבאר את עשיית האפוד כתב 'ולבי אומר לי', כי מה 
שראיתי אז את השרה לבושה בסינר היה זה כדי שאבין את 

וי כסינר של הנשים, ולא לחינם ראיתי עשיית האפוד שהיה עש
 (מי הים השלם) זאת.

 

 "ששה משמותם" (כח, י)
בירושלמי מובא שבאבני האפוד היה שמו של בנימין מחולק, 
באבן הימיני היה כתוב 'בנ' ובשמאלי 'ימין', ודורש את זה ממה 

מקצת שמותם ולא כל שמותם,  –שכתוב "ששה 'מ'שמותם" 
מחולק על שתי כתפות האפוד. ולזה לכן שמו של בנימין היה 

אפשר לומר רמז ממה שנאמר בברכות בנימין "ובין כתפיו 
 (משך חכמה) שכן". 

 

 הם וישפה" (כח, כ)ו"תרשיש וש
אבנו של בנימין, ורמז לכך אומר  היאומרים חז"ל כי "ישפה" זו

' בנימין בן יעקב עם הכולל, באבן זו בעל הטורים ישפה בגימ
מספרים חז"ל התרחש מעשה שיש ללמוד מזה הרבה בעניין 
מצוות כיבוד אב, שכן מסופר בגמ' (ירושלמי פאה) על נכרי 
בשם דמא בן נתינא, שביקשו ישראל לקנות אצלו אבן ישפה, 
אך מכיוון שאביו היה ישן אותה שעה על הארגז בו הייתה 

על הרווח העצום ולא מכר את האבן, ובלבד  טמונה האבן, ויתר
וה לנו ושלא להעיר את אביו משנתו, וברור שהמעשה הזה מה

דוגמא ומופת לקיום מצות כיבוד אב, ואפשר לומר כיון 
שבנימין הרי לא השתתף במעשה מכירת יוסף, ולא נגרם לאביו 
צער על ידו כשאר אחיו, ממילא הרי קיים מצות כיבוד אב 

 כך נזדמנו ע"י אבנו מאורע של כיבוד אב. בשלמות, לפי
 (מעינה של תורה)

 

 "שפה יהיה לפיו סביב" (כח, לב) 
מעשה נפלא סיפרו חז"ל (מדרש שוחר טוב, לט. ע"ש) מעשה 

הרופאים אין לך רפואה עד  מרו לובמלך פרס שנטה למות, א
שיביאו לך חלב לביאה. ענה אחד מהם ואמר לו: אם רצונך אלך 

לי עשרה עיזים. אמר לעבדיו ונתנו לו. הלך לגוב אני, רק תן 
אריות והייתה שם לביאה מינקת גוריה, יום ראשון עמד מרחוק 
והשליך לה עז אחת ואכלתה, יום שני נתקרב לה מעט והשליך 
אחרת, וכן בכל יום ויום עד שהיה משחק עמה, ולקח מחלבה 

ריו ביוהלך לו. כשהיה בחצי הדרך ישן וראה חלום, שהיו כל א
ם: "אין בכל יזה עם זה; אמרו הרגלי (מתווכחים) מהרסין

ברים כמותנו שאם לא היינו אנו הולכין לא היה יכול להביא יהא
מן החלב". ענו הידיים: אין כמותנו, שאם לא היינו אנו שחלבנו 

לא היה עושה דבר. העינים אמרו: אנו למעלה מן הכל, שאם לא 
עשה. ענה הלב ואמר: אני היינו מראים לו את הדרך לא היה נ

למעלה מן הכל, שאלמלא לא נתתי לו העצה לא הועיל כלום. 
מה הייתם  ,להם "אם לא הייתי אני הה הלשון ואמרתענ

: לא יראת להדמות מרו להעושים". ענו לו כל האיברים וא
אלינו, ואת סגורה ונתונה במקום חשך ואפלה, ועוד שאין בך 

, היום תאמרו השון ואמרה הלתענ ?עצם כשאר כל האיברים
שאני מלך ושליט עליכם! שמע האיש את הדברים האלה 
ונתפחד והקיץ משנתו והלך לדרכו, והגיע למקום ונכנס אצל 

וה יהמלך ואמר לו, הא לך חלב כלביא (היינו כלבה), מיד קצף וצ
לתלותו, וכשהיה הולך להיצלב היו כל האיברים בוכין, אמר להם 

 ,אתכם הן בכם ממש, אם אני מצילהלשון, הלא אמרתי שאי
הלשון  ה: הן! מיד אמרהתודו לי שאני מלך עליכם? אמרו ל

השיבוני אצל המלך. והשיבוהו. אמר לו: למה צווית לתלותי, זו 
, הבאת חלב כלביא לקרב מיתתי, המלךאמר  ?תורה וזו שכרה

אמר לו ומה איכפת לך ויהא לך רפואה ממנו, ועוד גם כן כי 
סוהו, ונמצא חלב יין אותה "כלביא", לקחו ממנו ונ"לביאה" קור

לביאה, אמרו לו, כל האיברים עכשיו אנו מודים לך שאת אמרת 
ות וחיים ביד הלשון". ואמר המדרש "מ ל זההאמת. ע"כ. וע

 (משלי יח, כא)
 

"ונשמע קולו בבואו אל הקודש ובצאתו ולא 
 ימות" (כח, לה)

תורה שאף 'ובצאתו' אמר ה"בית ישראל" מגור זי"ע, רימזה ה
כאשר יוצא מן הקודש 'ולא ימות', שיישאר הרושם מן 

. כמו שאמר הרה"ק הרבי ר' בונם מפרשיסחא ר כךהקדושה אח
זי"ע 'אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו', כאשר מגיע 
לאדם איזה התעוררות, רגע יקר, זמן טוב, צריך לראות 

'ולא  –ולא יבין'  שיישאר מזה רושם הלאה, אם ח"ו 'אדם ביקר
בל 'נמשל כבהמות יילין', אינו מבין להלין את הקדושה שק

 (יגדיל תורה) נדמו'. 
 

 "ונשמע קולו בבואו אל הקודש" (כח, לה)
טעם הדבר הוא שידוע שמלכותא דרקיע ומלכותא דארעא 

ו שווים, כמו הנכנס להיכל המלך פתאום, חייב מיתה, וכמ
אחת דתו  -קרא ילא י"אשר  :באחשוורוש (אסתר) שנאמר

להמית", לכן השמיע הכהן קולו ע"י הפעמון ורימון. ועוד כדי 
שייוודע שהכהן הגדול רוצה להיכנס, ואע"פ שהכל גלוי וידוע 

א שלא ולפניו, וגם אצל המלאכים הכל גלוי וידוע, רק הטעם ה
יפגעו בו מן המלאכים הקדושים אשר לפניו, אילו הי' נכנס 

אזהרה למלאכים שיפנו מקום  הים הזה היפתאום, וקול הפעמונ
לאוהבו של מלך, לכבודו של מלך שיוכל להיכנס ולעובדו 

גם כן הקריאה כאילו הכהן קורא אותם  יתהיחוד, ובצאתו הייב
לה עבודתו, והוא ישישובו לשרת לפניו כבראשונה כי כבר כ

ל יוצא מן הקודש, ואם יבוא שמה מבלי להשמיע קולו ימות ע
 (רבינו בחיי) משרתי ד' אשר סביב השכינה.  ידי

 



 

 ~3 ~  

 וסיפוריםליקוטים 
 תצוה - נפלאים

 

 com.LikutimNiflaim@gmail :לקבלה במייל

"וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם 
 לכהן לי" (כט, א) 

לפי שישראל אומרים: ריבון העולם, עניים אנו ואין לנו קרבנות 
להביא, אמר להם: דברים אני מבקש, שנאמר "קחו עמכם 
דברים ושובו אל ה'" (הושע י"ד) ואני מוחל על כל עוונותיכם, 

בר יואין דברים אלא דברי תורה שנאמר "אלה הדברים אשר ד
משה". אמרו לו אין אנו יודעים, אמר להם בכו והתפללו לפני 
ואני מקבל. אבותיכם כשנשתעבדו במצרים, לא בתפילה 
פדיתי אותם? שנאמר "וייאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו". 

יקרע בימי יהושע, לא בתפילה עשיתי להם נסים? שנאמר "ו
יהושע שמלותיו" בימי השופטים בבכייה שמעתי צעקתם 
שנאמר "ויהיה כי זעקו בני ישראל אל ה'..." בימי שמואל, לא 
בתפילה שמעתי להם? שנאמר "ויזעק שמואל בעד ישראל אל 

איני מבקש מכם לא זבחים ולא קרבנות אלא  ,ה' ויענהו ה'"
גרם מי  .אל ה'" ודברים שנאמר "קחו עמכם דברים ושוב

למרדכי לבוא לידי הגדולה הזאת? אמור שהיה מתפלל בכל 
שעה, שנאמר "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי 

מאחר שראה עצמו  ,את בגדיו... ויזעק זעקה גדולה ומרה"
בגדולה לא הגיס לבו ולא עמד מן התפילה, אלא "וישב מרדכי 

כשם שהיה מתחילה שחזר אל שקו ואל  ,אל שער המלך"
עניתו. אף כאן הוא אומר "זה הדבר" לפי שלא התרצה הקב"ה ת

תפילה שנאמר "ובאהרן  ל ידילאהרן (על מעשה העגל) אלא ע
 (מדרש רבה) התאנף ה' מאוד להשמידו, ואתפלל..." 

 

 "את הכבש האחד" (כט, לט) 
לות ירוש מימעשה היה ביהודי פשוט, אשר לא ידע את פ

ממנו להתפלל בקול גדול, התפלה, אולם עובדה זו לא מנעה 
לים "את הכבש האחד", שאג יוכשהגיע בפרשת התמיד למ

ד!"... משל היה עומד בקריאת -ח-בקול ובעיניים עצומות "א
שמע במלים "ה' אלוקינו ה' אחד". ספור זה שמע רבי שרגא 

בר יפייבל מנדלוביץ מפי אחד מתלמידי ישיבתו, אשר הוסיף וד
ין אלו, 'עמך', אשר אינם יודעים בלגלוג על יהודים פשוטים מע

רוש המלים, אולם למרות זאת הם מנסים יבתפילה אפילו את פ
להתפלל בהתלהבות. הנימה שבה דבר התלמיד לא מצאה חן 
בעיני רבו, והוא העיר לו: "הלגלוג שלך אינו במקומו... הלגלוג 

תחים די צרכם...". ומעיד שהחושים הרוחניים שלך אינם מפ
"על מה ולמה?" ורבי שרגא פייבל המשיך: תהה התלמיד: 

"יהודי אמיתי, בעל הרגשה עדינה, צריך היה לשנות אצלו את 
היחס כלפי המלים 'את הכבש האחד' מכאן ואילך... הוא צריך 

הנה, גם פה, במלים הללו,  –היה לחשוב בעקבות המעשה הזה 
בל איש יהודי על מלכות שמים על עצמו...". מעשה זה, יק

ספר "מרביצי תורה מעולם החסידות" מוכיח עד כמה המובא ב
דייק עם תלמידיו על כל דבר היוצא מפיהם, ועוד מסופר שם כי 

ים התבטא כי ובחור אחר השמיע חדושי תורה ובעניין מס
סע רבי שרגא פייבל י"הט"ז אינו צודק בדבריו". באותו רגע ש

לו את דבריו וקרא בקול, כשהתרגשות ננסכת בו: "דיבורים כא

בגדר ניבול פה!" בהזדמנות אחרת שמע תלמיד ששר  הם
"בלבבי משכן אבנה", עצר אותו רבי שרגא פייבל ושאל: "כלום 
כבר הגעת למידה זו?" שאלתו הנוקבת ירדה תהומות. התלמיד 

בל את הדברים, ובמשך עשרות שנים לא היה מסוגל יק
 להעלות את השיר על דל שפתיו!

 

וכו' וציפית אותו  "ועשית מזבח מקטר קטורת
 זהב" (ל, א)

הנה היו שני מזבחות; האחד, שמקריבים עליו הקרבנות. והשני, 
"מזבח הזהב", ואין עליו אלא הקטרת "הקטורת". והנה רואים 
שבו היה הדגשה מיוחדת בציפויו בזהב שנאמר: "וצפית אותו 

 זהב טהור את גגו ואת קירותיו סביב ואת קרנותיו", ומדוע?
"הקטורת" הייתה מעשירה את בעליה (יומא כו).  אכן כידוע

והנה תכלית הכסף והממון אינו אלא לעבודת ה', שאילו לשאר 
דברי העולם הזה נאמר (קהלת ה, יב) "עושר שמור לבעליו 
לרעתו". אכן כאשר הממון והכסף מנוצלים לדברים רוחניים על 
 זה נאמר (קהלת ז, יב) "כי בצל החכמה בצל הכסף" שאמרו על
זה חז"ל (פסחים נג:) "שהנותן מכספו לתורה זוכה ויושב 

 בישיבה של מעלה בכבוד", וזה עניין שרבי היה מכבד עשירים.
ולכן במזבח של הקטורת הרומז ל"עשירות" נאמר (ל, ו): "ונתת 

כלומר  -ועד לך שמה" ואותו וגו' לפני הכפורת וגו' אשר א
 -ית העושר תקרב את המזבח אל הקודש קרוב קרוב, כי תכל

 לקדושה צריך.
 

שת עץ לעשות ושת אבן למלאת ובחרו"ובחר
 בכל מלאכה" (לא, ה) 

דושי הרי"ם' שמכל דבר, יהודי צריך להוציא איזה יאומר ה'ח
 מוד לעבודת ד'. יל

רואים את העניין בבירור אצל גדולי ישראל, שכל דבר שרואים, 
ואין  הם מתרגמים לעבודת ד'. 'מה זה אומר לי בעבודת ד',

 מאורע שעובר 'סתם כך'. 
דושי הרי"ם' רבי עקיבא הלך בדרך וראה אבן ובה יאומר בעל 'ח

חור. ראה שהמים הם שטפטפו על האבן וקדחו בה חור. אמר 
רבי עקיבא, ומה מים שחקו אבנים, גם התורה תצליח לקדוח 
בלב שלי. וזה מה שנאמר "בחרושת אבן למלאת". לקחת את 

 ין ולהשליך מזה ליראת שמים. החור שיש באבן ולהב
מסופר על מרן הגה"צ ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל שתלמידיו 
שלחו לו מאמריקה פרימוס. כשהגיעה החבילה לביתו ניסו 
להרכיב את המכשיר ולא ידעו איך. אמר להם, "ודאי יש בתוך 

ואכן נמצא דף ההוראות. מיד קרא בשמחה,  ,הקופסא הוראות"
משמים, אם פרימוס לא שולחים בלי "יש לך ראיה שתורה 

 הוראות, כל שכן שהעולם לא נברא בלי ספר הוראות". 
 (הרה"ג ר' שלמה לוינשטיין שליט"א)
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 היה אסתר מתענית:הפורים בימי, ל"זצ שך מ"אהגר מרן מהנהגות חלק כאן נביא
 היה ולפעמים), אדר בחודש ע"זי ס"החת מרנא גם נהג כך, (מגילה מסכת לומד

 התורה לימוד על בפורים להקפיד מאוד מזרז היה. באדר א"מי להתחיל מקדים
 הורה". התורה קבלת" היה הרי שזה מדגיש והיה. המסוגל הזמן לבזבז ושלא
" ושתי" או" המן" לדמות לא אבל. טובות לדמויות רק הילדים את לחפש שראוי
 ריבויעקב, לרבים זה ביום הנגרם שינה גזל על גדול צער לו היה וכדומה
 טירחת משום, המן בהכאת לקצר יש פורים שבליל כך על גם עורר. השמחה
 מאריכים שבלילה, העולם מנהג היפך להיות שצריך ואמר. המתענים הציבור
 לא. המצוה עיקר הוא ביום שהקריאה בעוד, מביום יותר המן והכאת במגילה
 כלפי אך. שכרות מתוך שטות דברי בפניו שדיברו תלמידים על כלל הקפיד
 קיבל.פנים והלבנת פגיעה לידי חלילה ולבוא להשתכר שלא מאוד הזהיר אחרים

 נותן היה לילדים. מרובות שעות במשך ושמחה פנים במאור הבאים המוני את
 מהתפילה בשובו מיד. תחפושתו מהי אחד כל אצל ומתעניין, מתיקה דברי

 בזה מתעסק והיה. מיוחד שליח ידי על, המנות את לשלוח קדקיד, בשחרית
 מהודר משלוח עבורם שיכינו מבקש היה, בקשר היה עמם לרופאים גם. בעצמו

 להם מצרף היה לפעמים. החסד מעשי והמשך הטוב להכרת, יקרים ליקרים עם
 מנות משלוחי לפניו כשהגיעו. פורים שמחת לכבוד שזה ומציין, יד בכתב ברכה

 יכשלו שלא כדי, המאכלים כשרות ואת תכולתם את בודק היה, שונים מאנשים
 הכשרים עם מוצרים ולהחזיר להשתמש הרשה ולא. ויוצאים הנכנסים מרוב בהם
 לו ששלחו כשראה אחת ופעם. בזה שמקילים אלו עבור גם עליהם סמך שלא

 רבים ביניהם, לאביונים למתנות עתק סכומי ביום בו חילק. מיד עישרם, תפוחים
, צדקה לגבאי המתנות נותן כשהיה .השנה כל בקביעות ממנו מקבלים שהיו
 לשאול הצדקה לגבאי בעצמו טילפן אחת ופעם. ביום בו שימסרו והקפיד ביקש
 עבור לידו שמסרו, ב"בארה עם נדיבי של כספם את .המעות מסר כבר אם

 הוא ב"בארה שגם, השעות את שחישב אחר רק מחלק היה, לאביונים מתנות
 )ע"מא(.שם ביום בו ימסרו שהמעות כדי, יום כבר

 
 הגיעה פורים שמחת". האמיצות תקופת: "בנובהרדוק נקראו הפורים ימי

 כדברי רוחנית תועלת לשם והכל תורה בשמחת כמו לשיא" יוסף בית" בישיבות
 להשיג יודע השוטה אין פורים בסעודת קחיהפ שמרויח מה: "סלנט ישראל' ר

 טורחים הרוחניים המנהלים והיו יש !!"כיפור יום של נעילה בתפילת אפילו
 יצא יין שנכנס וכיוון, בפנימיות טיבו על לעמוד שבקשו פלוני בחור יין להשקות

 ידידות ולהרבות רעהו על איש מלב טינא להסיר זו הזדמנות נצלו כן כמו. סוד
 )בלליכאר ד"הגר תולדות- דוד חסדי(. היום מצוות ובשאר מנות במשלוח

 
, הכלל מן יוצא לעשותוזצ"ל  אמסטרדם נפתלי רבי לעצמו הרשה בשנה אחד יום
 שתייתו ומתבל בשתיה הפורים יום את מבלה היה נפתלי רבי. הפורים יום

 הרבה, לשתיה שתיה בין אחת פעם.הגדולים וחבריו רבו על וסיפורים בשיחות
: רבםעליהם שאמר והשבחיםסלנט  ישראל' ר של הגדולים תלמידיו של בשבחם

 העלה לא עליו אמר ישראל' שר מה ואילו. חכם זיסל שמחה' ר. למדן - יצחק' ר
 נפתלי' ר ?עליך הרבי אמר ומה: שאלתיו הדעת בדיחות מתוך. לשונו על כלל
 אף להתלוצץ מותר בפורים כי אתה סבור וכי: והפליט תמהות עינים שני בי נעץ

 מהם כאחד אותי חשבו הללו שגדולים בכך פני מכסה בושה הרי? זקן מאדם
 לי האירו הם אמנם, הגדול רבנו של דרשותיו בשעת ידם על שעמדתי משום
 אף הגיע שלא כמוני מועט לאדם רחמנות זו היתה כי יודע כמוני מי אך, פנים

 נפתלי' ר שמך והרי: ואמרתי פורימית פנים בעזות המשכתי...לקרסוליהם
, הרבי כבוד בשביל הכל: וענה כעס לא נפתלי' ר? והסביבה העיר בכל מפורסם
 הוא לי שיש הפרסום ואילו. ישראל' ר של לתלמידו אותי חושבים שבטעות
 באים כך ומתוך שבת לכבוד מהודרות חלות שאופה הצנועה זוגתי של בעטיה
 אמסטרדם נפתלי רבי עמד, השמש רדת עם...בשבחי להם מספרת והיא, בשבחה לספר
 משכרותנו להתפכח עלינו, עבר הפורים חג, רבותי: ואמר, אחר לאדם והיה יינו פג עין כהרף, מכסאו

 את להשלים כדי, בתורה שקידתנו להגביר גם עלינו מוטל. ערבית תפילת וביראה באימה ולהתפלל
 לימודו למקום העמוד את הסיט, מעריב תפילת לאחר.פורים בגלל הקבוע לימודנו מסדר החסרנו אשר

 למראה נפשנו את ידענו ולא במקומנו תקועים עמדנו. התפעלות כשכולו מעמיק בלימוד ושקע הקבוע
 רבו של המוסר מתורת רבה כה במידה נפש תעצומות שאב מאין ברור היה הנוכחים לנו.הזה הגדול

 )ד"ח אש שרידי, ל"זצ וינברג י"הגרי.(סלנט ישראל' ר

                                                                                                           

                   על פרשת השבועלקט פירושים                 
ְחתָּ   ּתּוֵחי ָעָליו ּוִפּתַ  הגמרא פי על, רמז דרך על לומר יש':' לה ֹקֶדשׁ  ֹחָתם ּפִ

 שליח ביד נמסרו שלא ה''הקב של בידו מפתחות' ג יוחנן' ר אמר) ב( בתענית
 מפתח המתים תחיית של ומפתח חיה של ומפתח גשמים של מפתח הן ואלו
 מלשון"(פיתוחי, "בתורה רמוז שהכל וידוע )יולדת,(חיה של מפתח, גשמים של

ּתּוֵחי'  ג כלומר' לה ֹקֶדשׁ  והם,טרמ חיהת יהח תיבות ראשי הם ֹחָתם) מפתח  ּפִ
 )א"הגר( .לשליח נמסרו ולא', ַלה הם ֹקֶדש אלו ֹחָתם

 
ֶבשׂ  ֶאת ה ָהֶאָחד ַהּכֶ ֲעׂשֶ ֶבשׂ  ְוֵאת ַבּבֶֹקר ּתַ ִני ַהּכֶ ֵ ה ַהׁשּ ֲעׂשֶ ין ּתַ ִים ּבֵ  בילקוט:ָהַעְרּבָ

 מקריבים הייתם לשעבר, לישראל הקב״ה אמר כך): תתלה( בדברים שמעוני
, תעשה השני הכבש ואת בבוקר תעשה האחד הכבש את, ביום פעמים שני לי
 אי ואילך ומכאן, להחרב עתיד המקדש שבית לפני וידוע וגלוי, הערבים מן

 ישראל שמע קרבנות של תמורתן אני מבקש אלא, קרבנות להקריב יכולים אתם
, והענין. ע״כ, הקרבנות מכל יותר לפני ועולה, בערב ישראל שמע בבוקר
 בבוקר הפסק בלי תמיד להיעשות חייבת ה׳ שעבודת ללמד בא התמיד שקרבן
 שמים מלכות עול קבלת שעניינה, וערב בוקר בק״ש הענין עצמו וזה, ובערב

, תורה תלמוד על בה שמדובר ק״ש של ראשונה בפרשה ובפרט, בתמידות
 יעזבוך יום תעזוב ואם, והתמדה עקביות דוקא צריך, לבניך ושננתם
 )ודעת חכמה.(יומיים

 
ֹרת ֶאת ַאֲהֹרן ּוְבַהֲעלֹת ין ַהּנֵ ִים ּבֵ ה ָהֲעְרּבַ ִמיד ְקֹטֶרת ַיְקִטיֶרּנָ ' ה ִלְפֵני ּתָ
 שמבקש חכם לתלמיד רמז, הקטורת להקטרת נרות העלאת נסמכה:ְלֹדֹרֵתיֶכם

... התורה לרוח שלא שאלות מיני כל לו יש יהודי ואותו, לתורה יהודי לקרב
 היהודי את כשמעלה כלומר - הנרות״ את כש״מעלה לדעת המשפיע על

 פיו יד״תמ קטרת ״יקטירנה, הקדושה נשמתו להדליק בכדי לאורה מחשיכה
 בצורה לדבר עליו כן - טוב ריח לה יש שקטורת כמו כלומר, קטורת יקריב

 וחכם. דבוריו ידי על במחיצתו להיות שיהנו כדי ליהדות והמקרבת הנאותה
 )משה דרש(. לדבר לא ומתי, לדבר וכיצד מתי בראשו עיניו

 זכורפרשת                             
ר ֵאת ָזכֹור ה ֲאׁשֶ ֶרךְ  ֲעָמֵלק ְלךָ  ָעׂשָ ּדֶ ֵצאְתֶכם ּבַ ְצָרִים ּבְ  לוונשטיין י"ר צ"הגה :ִמּמִ
 כל תחילה, עמלק מחיית מצוות את נכונה בצורה לקיים כדי אומר היה, ל"זצ

 את למחות מכן ולאחר, בעצמו – בו נמצא אשר הרע את לשנוא צריך אחד
 עדיין, בחינה באיזושהי מהרע נבנה שאדם זמן שכל משום. עמלק של זכרו
 שעקר לאחר רק? עמלק את לשנוא יכול הוא איך כ"וא, הרע את שונאאיננו
 חוצה הנמצא - עמלק - הרע את לעקור האפשרות את יש אז,מקרבו הרע את
 )חייםשפתי.(לו

 מגילת אסתר                             
ר י ָתבֹוא לֹא ֲאׁשֶ ּתִ ֶלךְ  ִלְפֵני ַוׁשְ ֵורֹושׁ  ַהּמֶ  מבראדי קלוגר שלמה רבי הקשה. ֲאַחׁשְ
 הריגת שנכתבה כמו, ושתי מיתת במפורש במגילה נכתב לא מדוע המקרא על
: ]יז, יט בראשית[ המלאך לו שאמר לוט אצל שמצינו על פי מה, ותירץ.המן

 המלט ההרה הכיכר בכל תעמוד ואל אחריך תביט אל נפשך על המלט ויאמר"
 אתה שאין דמאחר ללוט אמר דהמלאך] שם י"ברש מובא[ ל"חז וביארו", תספה פן

 כ"וא. עליהם להביט ראוי אתה אין אברהם בזכות רק אלא עצמך בזכות ניצל
 תשובה עשו לא כי לנס ישראל ראויים היו לא עדיין ושתי הריגת בזמן כאן גם
, בזכותם היה לא זה ושתי שנהרגה ומה, רשע אותו של מסעודתו שנהנו ז"ע

 הריגתה במפורש במגילה נכתב לא כך ומשום, בהריגתה לראות זכו לא גם ולכן
 ובזכותם, כהוגן תשובה ישראל עשו כבר המן הריגת בזמן אולם. ושתי של

  ]אסתר מאמר[      .המן של במפלתו לראות זכו לכך, הישועה להם נעשית
 

ַכי ֶאת ָהָמן ְוִכְראֹות ַער ָמְרּדֳ ׁשַ ֶלךְ  ּבְ ּנוּ  ָזע ְולֹא ָקם ְולֹא ַהּמֶ ֵלא ִמּמֶ ּמָ  ַעל ָהָמן ַוּיִ
ַכי  שונא כשאדם, היא העולם דדרך טרופ נפתלי רביאמר על זה  :ֵחָמה ָמְרּדֳ
 קצת נבהל והוא, רושם עליו עושה השונא הרי, ידו על עובר והשונא, לחבירו
 שהמן מפני', ממנו זע ולא קם לא' מרדכי אבל, כך כל במנוחה שלא ומרגיש

 וכראות: 'הכתוב כוונתה וז, כלל רושם עליו עשה ולא, כלום כלא בעיניו היה
 ]תודה שלמי[. חימה עליו התמלא, לכלום מחשיבו אינו שמרדכי שראה', וגו' המן

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

 בס"ד 

 זכור-תצוה
 פורים

 175מספר  -גליון   
 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת      



  
    

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 
 

לומר את החידוד  בפוריםרגיל  היה ירושלים של רבה ל"זצ דושינסקי ץ"המהרי
 שבתו משום ל"חז ופירשו ראש וחפוי אבל המן שהיה במגילה נאמר: הבא

 מרדכי הוא הסוס על שהרוכב בחשבה שופכין של עביט עליו השליכה
 ולכן. הגג מראש קפצה אביה של ראשו על ששפכה שראתה לאחר. היהודי

 לו היה זה לפי הלא ץ"המהרי והקשה. "ראש חפוי" וגם" אבל" גם המן היה
 רקו שופכין של טעבי עליו נשפך קודם שהרי. לאבל "ראש חפוי" להקדים
 לחבוש היה בשושן שהמנהג לומר צריך אלא.הגג מראש קפצה מכן לאחר
 למטה אחד כנף מוריד היה אבל שהיה מי וכל. המן אזני כמו הנראה כובע
 השופכין את המן של בתו כששפכה. הכל מובן זה ולפי. אבילותו על לסימן

 הוא מי תלראו ראשו את המן הרים ומיד. המן של כובעו בתוך כולם נצטברו
 את המן הוריד ברגע בו. הגג מראש וקפצה פניו את בתו ראתה ואז ךהשופ
 כך משום. בכובעו שהצטברו השופכין כל פניו על נשפך ומיד הכובע כנף
 )יתן לו(.ראש חפוי כ"אח ורק" אבל" תחילה היה

 
 
 

 ישראל     במנהג יש גדול ״טעם: החיד״א כתב - מתיקה מיני למשלוח הטעם
 אחשוורוש בימי שכן, מתיקה ומיני מגדנות לרעהו איש הפורים בימי לשלוח

 ונופת מדבש היא מתוקה הלוא והתורה. מרצון התורה את וקיבלו ישראל שבו
 התורה קבלת שם על חלב מאכלי אוכלים השבועות שבחג וכשם. צופים

 התורה קבלת שם על מתיקה מיני אוכלים בפורים כן, לחלב שנמשלה
 .מדבש שמתוקה

 
 
 

 פוגעים, אדם לבני בזיונות זה ביום שעושים ומצוי, מתקרב הנה פורים
 לפעמים קורה? היום לחובת נצרך דבר זה האם, מותר זה האם, באחרים

 חלילה לפגוע אסור, בזיון לכדי להגיע לא מאוד להישמר יש אך, שמתבדחים
 במאמרי מבואר זה דבר חומרת!בפורים אפילו היתר כל לזה ואין, אדם בשום

 רב זמן לי אין, כרצונכם לעשות אתם יכולים אלי ביחס אמנם. רבים ל"חז
 גם. חלילה לאחרים אבל, למעלה מהחשבון ירד כאן לי שיעשו והצער, לחיות
 תוכיח הוכח" אומרת התורה. גדרים לזה יש, השני כלפי טענה ישנה כאשר

 יש. ולפגוע לבייש מבלי להוכיח ומותר", חטא עליו תשא ולא עמיתך את
, אחרים עם לדבר אפשר - ישמע לא ואם. בנחת, ובשקט ביחידות עמו לדבר
 אך", שמח" ולהיות בפורים" פרייעלאך" לעשות מותר.חלילה לפגוע אין אבל
, ובכלל. וחטאים עוונות לחפש לא וגם אחד אף לבזות לא, ביזוי ידי על לא

 בעצמך הינך, לחברך לועג אתה כאשר האם? נקי בעצמו שהוא מי יש האם
!?תצדק ובמה מחבירך יותר בזה נגוע שאתה יתכן והרי? הענין מאותו נקי

  )ל"זצ שך מ"הגרא מרן(
 
 
 

הדין הוא שעיר המוקפת חומה מימות יהושע בן נון קוראים את  שאלה:
,איך יתכן עיר שמוקפת חומה מימות יהושע בן נון  כדין  המגילה בט"ו אדר

  ?"ו באדר אלא בי"ד אדרבטולא יקראו את המגילה 
ואחר , חומהלא ל ,שתהיה פרוזהידוע שהעיר נבנתה על מנת ש בעיר תשובה:

  .לאחר בנית החומה ולא בנו בה בתים חדשים, זמן בנו לעיר חומה
 שם) בה"לבו ב"ובמ א"ס 'תרפ"ח סי או"ח ע"(שו

לומר אתוריםזדושינסקיץ"י
משל"חזשובמגילהנאמר

הואהסוסעלשהרוכבבחשבהשופכיןשלעביטעליוכה

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                              
  ) פ״ד קהלת מד״ר.( בשמים ממאה, םיבידית אח ציפור טוב                                        

                     ),פניניםה מבחר( .לעצה ךצרי שבאנשים חקיוהפ, לרסן צריך סוסיםבש הטוב                 
 ) השל"ה.(אחד אב לפרנס יכולים אינם ניםב ועשרה, ניםב עשרה לפרנס יכול אחד אב    

                                                          

וקבלת העלון והארות ,הערות  ,תגובות
 :במייל,

s3241625@gmail.com 

ה יָתה ֵלךְ  ַעּתָ ם ֲעָמֵלק ֶאת ְוִהּכִ ל ֶאת ְוַהֲחַרְמּתֶ ר ּכָ  יעקב רבי סיפר : לוֹ  ֲאׁשֶ
 זכיתי אני, והנה, התורה צפונות עניין ומפורסם ידוע היום: כךגרינוולד מרדכי
 לו היה לא''. הקודים אבי'' שהיה ל''זצ וייסמנדל דוד מיכאל רבי את לשמש
, לפורים סמוך פעם אצלו הייתי. גדול עילוי של מוח, במוחו היה הכל, מחשב
. יודע אינני: לו אמרתי? במגילה יש אותיות כמה ספרת כבר: אותי שאל והוא
 עם לעשות אפשר ומה: ושאלתי! אותיות 12196 יש, יודע אני: אמר והוא

 בתורה הראשונה' א מהאות תמנה. ''הבאתי''. חומש לי תביא?''הזה המספר
 שוב תימנה זו מאות'. ס לאות תגיע –] 12196[ שבמגילה האותיות כמניין
 אותיות כמנין ותימנה תשוב ומשם'. ת לאות תגיע – המגילה אותיות כמניין

 לו אמרתי! נפלא פשוט דבר זהו. אסתר השם שזהו', ר לאות ותגיע המגילה
 אינני: הרב השיב?... נפש עגמת לו תהיה הרי, מרדכי יעשה ומה: צחוקבבת
 עם מה: ושאלתיו חזרתי, מכן לאחר שנה. הבאה בשנה תבוא אבל, יודע

 התורה מן מרדכי: ל''חז אמרו הרי, למרדכי גם רמז מצאתי: לי אמר? מרדכי
'', ַדְכָיא ֵמיָרא ומתרגמים'' דרור מר ראש בשמים לך קח ואתה'' דכתיב? מנין

 אותיות כמניין'' דרור מר'' של' מ מהאות תמנה ועכשיו.מרדכי אותיות דהיינו
 תגיע – שוב תמנה'. ד לאות תגיע – שוב תמנה'. ר לאות תגיע – המגילה
 ממשיך!!! פלאים פלאי! מרדכי השם שזהו', י לאות ותגיע תמנה ושוב', כ לאות
. ומכובדת חכמה מאד אישה בביתנו התארחה רבות שנים לפני: גרינוולד הרב

... איתה קשה להם והיה, הרבנים כל עם התווכחה שם, ליהדות בסמינר שהתה
 שאלה. לדבר קצת ביקשה היא, הסעודה לאחר. אצלנו להתארח אותה שלחו
 ושזה, השמים מן בתורה מאמינה שאינה ואמרה, לה שהיו השאלות כל את
 מהרב ששמעתי הנפלאים הדברים במוחי עלו לפתע. להשיג אפשר שאי דבר

. בתורה'' ואסתר מרדכי'' רמזי ואת, הפורים עניין את לה סיפרתי. ווייסמנדל
 ראינו בבוקר. לחדרה והלכה מהשולחן קמה כך ואחר, לדברים הקשיבה היא

 על ועבדה, המחשב על שישבה אמרה היא. ועייפה עיניים טרוטת אותה
 לברר בידה שעלה עד שעות כמה לה לקח. עבודתה תחום היה זה, העניין
 אפשרי בלתי זה-? הגיע מסקנא ולאיזו. יקרה שכזה שדבר הסיכוי אחוזי מהם

. בחתונה הייתי, כן אחרי רבות שנים!!! סטטיסטית-תיתהסתברו מבחינה
. מכירך אינני, סליחה: אמרתי. בשמי קוראת אשה שמעתי, מהחופה כשירדתי

, ראש בכיסוי הולכת אני' ה ברוך רואה אתה... ומרדכי אסתר אני: לי אמרה
 )נא והערב!(לישיבה שהולכים ילדים לנו ויש, בכולל שלומד בעל לי יש
 

 ששמעתי המופלאים הסיפורים אחד:זצ"ל סיפר הגה"צ ר' שמשון פינקוס
 על העליל ש"ימ טליןס כאשר שיםיהחמ שנותבש,  הוא מרוסיה עולה מיהודי

 אותו של אביו, רוסיה אזרחי כל את הרעיל שבכוונתם היהודיים הרופאים
 כל הבית לבני היתה לא ומאז,  ונעלם מביתו יצא במקצועו רופא שהיה יהודי

 לשלוח ורצו הפורים חג כשהגיע שנתיים לאחר. שכניהם עם לשוחח אפשרות
 ואין מאחר: " כך האמא אמרה ואז.  לשלוח למי להם שאין ראו, מנות משלוח

 מנות למשלוח והרי" . "  ה"לקב נשלחנו הבה,המנות משלוח את שיקבל מי לנו
.  הקטן בנה תמה '  עוגיה - אחת מנה אלא אין ולנו, מנות שני נדרשים

 מחנכנו תמיד היה אבינו" - בשמחה ואמר הבן הוסיף -"  פתרון לי יש אולם"
 כבדים ברגשות עמוס הלב כעת אך" . בשמחה 'ה את עבדו" הפסוק לקיום
 נקבל ואז, בדמעותינו עוגיה אותה את נרטיב ,איפוא,  הבה. לשמוח ניתן ולא

"  בדברו נהיה שהכל" ו מזונות מיני בורא": ברכות' ב עליו שמברכים מאכל
 נשמעת הבית ובדלת,  זה דמיוח מנות משלוח"  להכין" סיימו אך והנה. .. " , 
 פני את לקדם האמא שניגשה קודם עור ! הביתה נכנס המשפחה ואבי דפיקה
 והנה,  ה"לקב מנות משלוח שלחנו אנו": לבנה ואמרה נעמדה היא,  בעלה
 " . בחזרה לנו שלח יתברך שהוא המנות משלוח לפנינו

 
 
 

שעלמתיקהמיניאוכליםורים

לבבזיונותזהביוםשעושיםצוי
היוםלחובתנצרךדברזההאם

יותבזהנגועשאתהיתכןוהרי? 
(

 שעיר המוקפת חומה מימות יה
,איך יתכן עיר שמוקפת חכדיןר

לל

ןך
)יתן לו(.ראשחפויכ"אחק

יגדול״טעם: החיד״אכתב-תיקה
,מתיקהומינימגדנותלרעהואיש

מתוקהלואוהתורה.מרצוןהתורהת

בפורגיל היהירושליםשלרבהל"זצ
ופירשראשוחפויאבלהמןשהיהה
עשהרוכבבחשבהשופכיןשלט

  תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

קמד״ר.( בשמיםממאה, םיבידית ח

לעצךצרישבאנשיםחקיוהפ, רסן
ליכוליםאינםניםבועשרה, נים

ֵמי ְתּגָ ָתאיְ אֹורַ ְתָּגֵמי ִמִּפתִמּפִ
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1 גיליון מס. 568שבת קודש  פרשת תצווה

אנחנו בשבת זכור. מצוות עשה מן התורה לזכור את אשר עשה לך עמלק. מה הוא כבר עשה העמלק הזה שהקב"ה הכריז עליו מלחמת חורמה עד סוף כל 
הדורות? הוא ניסה לפגוע בדבר הכי חשוב שיש לו ליהודי, ברצון! "אשר קרך בדרך", ניסה לקרר לך את הלב. ניסה להכניס בליבך ספקות. אולי היתה כאן תופעת 
טבע בקריעת ים סוף וזה בכלל לא היה נס? הקריאה הנוראה הזו לזכור את אשר עשה לנו עמלק היא בעצם קריאה לזכור את התכלית, לזכור את ה', לזכור שאין 

עוד מלבדו.

מהנפילות האלה. שמחה היא תוצאה של אמונה. אמונה בבורא עולם שברא 

אותך בשביל להטיב לך, בשביל לרחם עליך, וכל מה שהוא עושה איתך הכל 

לטובה!

כל זמן שאדם לא חי באמונה, הוא ילך כל הזמן עם הרגשה שלא טוב לו. כל 

זמן שאדם לא חי באמונה שכל מה שעובר עליו זה הכל לטובתו, גם הקשיים, 

והחסרונות, ומה שלא הולך, והנפילות, והירידות, הוא לא יהיה שמח. לכן אדם 

צריך להחליט שהוא יתאמץ להיות שמח ולא משנה מה שיעבור עליו. כי הוא 

מאמין שזה רצון השם שהוא יעבור מה שהוא עובר. בורא עולם רוצה שיהיה 

לי את החיסרון הזה, את הקושי הזה, שיהיה לי את העיכוב הזה, בורא עולם 

רוצה ככה ואני צריך לשמוח בזה. זאת העבודה שלך - לשמוח! ולהגיד תודה! 

כי זה הכי טוב בשבילך כרגע! אתה רוצה מאד אבל לא הולך? תמשיך לרצות 

ולהתפלל עד שתבנה את הכלים ואז תוכל לקבל. בינתיים תשמח כשלא הולך 

לך! אדם לא יאשים אף פעם, לא את עצמו ולא את אף אחד אחר. רק יראה 

את השם. אדם מאשים את עצמו ורודף את עצמו, ולא מרוצה מעצמו, בגלל 

מה? כי הוא נמצא בהסתר פנים, הוא לא רואה שהכל זה השם.

אם אין לאדם אמונה ושמחה, הוא גם לא יכול לרצות. אדם עצוב לא רוצה 

זה  אז  ח"ו,  השגחה  פה  אין  כאילו  שקורה  מה  כל  על  מביטים  אם  דבר.  שום 

לקרב  כדי  קורה  שהכל  באמונה  חי  אדם  אם  אך  ולשבור.  לייאש  יכול  באמת 

ְמָחה  ֱאמּוָנה ְושִׂ

אנחנו בעיצומו של חודש שכל עניינו שמחה – חודש אדר. רבינו הקדוש 

לכל  התרופה  היא  השמחה  כי  תמיד"  בשמחה  להיות  גדולה  "מצווה  אמר 

שאנשים  רפואית',  'ליצנות  שנקרא  מיוחד  מקצוע  אפילו  ישנו  המחלות. 

מתחפשים לליצנים כדי להצחיק חולים, כי גילו שהשמחה היא רפואה לגוף 

גדולה  "מצוה  הק':  לשונו  וזה  מזמן  כבר  זה  את  אמר  הקדוש  ולנפש.רבינו 

כוחו.  בכל  שחורה  והמרה  העצבות  להרחיק  ולהתגבר  תמיד,  בשמחה  להיות 

וכל החולאת הבאין על האדם, כולם באין רק מקלקול השמחה וכו', וגם חכמי 

הרופאים האריכו בזה, שכל החולאת -על ידי מרה שחורה ועצבות, והשמחה 

הוא רפואה גדולה" (ליקו"מ כד, ח"ב).

זה  ששמחה  מאליו.  ומובן  ופשוט  קל  דבר  זה  ששמחה  חושבים  אנשים 

לצחוק, או לרקוד ולשיר, או לספר בדיחה וזהו... נהיים שמחים. רבינו מסביר 

שלהיות בשמחה זו עבודה גדולה וזה לא בא בקלות: "והכלל, שצריך להתגבר 

מאד בכל הכוחות, להיות אך שמח תמיד כי טבע האדם למשוך (את) עצמו 

למרה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא יסורים, על כן 

עצמו  את  ולשמח  תמיד  בשמחה  להיות  גדול  בכוח  עצמו  את  להכריח  צריך 

בכל אשר יוכל" (שם).

מהעצבות.  אותנו  יוציא  זה  רק  שלנו.  לחיים  קדושה  אמונה  להכניס  צריך 

בס"ד

שבת קודש   יג' אדר, תשע"ז
פרשת תצווה

ִרים ּפּו
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, הרב דוד 
חיים בן זוהרה, ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, 
ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, אורנה בת ציונה, 
זוהר בן אורית, נהוראי בן יעל פאני, אליהו בן פורטונה יעל, 

משה מואיז בן מונעבר, שרה פרוין בת עוזרא גודרט

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא, 
יצחק צחי בן אורית, אורית בת סורינה 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה, מוריה 

בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, נאור בן הלן, שי שרגא בן אסתר, 
רבקה בת שרה, אייל בן יעל, נתנאלה בת לודמילה שרה  

לעילוי נשמת: רבקה בת איז'ה, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, שרה בת יקות, אברהם בן חביבה, בוריס 
בן סבטלנה, שלמה שלומי בן אילנה נאוה, יוסף יצחק בן 
יחיאל, ציון בן יונה ודוד, שלום בן לאה, בניהו בן זכריה 

(יחיא) ומרים, ציפורה בת חנה,  בנימין חי בן שרה, משה 
מוסא בן דוד וסיניה, עליזה אליס בת סוליקה

ת.נ.צ.ב.ה
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הוא  המגילה  של  הסיפור  היה,  שפעם  קדום  מעשה  איזה  אינה  המגילה 
הסיפור של כל אחד מאיתנו. כשיהודי מגיע לשפל המדרגה, אם הוא ימשיך 

לקוות ולרצות ולבקש, הוא יזכה שהכל יתהפך לטובה.

השמחה של פורים היא לא על מה שקרה אז, השמחה היא של כל אחד 
כל  לנצח  יכלמו  ולא  יבושו!  לא  קוויך  שכל  "להודיע  ועכשיו.  כאן,  מאתנו, 
כל  איך  לראות  צריך  ה'.  השגחת  של  להסתרה  די  אומר  פורים  בך".  החוסים 
מה שקורה לנו בחיים, זה הכל מאת ה'. זה הכל בהשגחה פרטית מופלאה. אין 

טעויות בהשגחה של ה'. אף אחד לא נפלט מהמחשב של הקב"ה.

כואב  פה  כי  הקב"ה.  את  לנו  מסתירים  בעצמנו  שאנחנו  שלנו  הבעיה 
לנו וכואב לנו שם, וזה אמר לנו ככה וזה אמר לנו אחרת וזה בכלל לא אומר 
ואנחנו  לזה,  זכינו  ולא  משהו  לנו  ומתחשק  אתנו,  מדבר  לא  פשוט  הוא  לנו, 
מצטערים, וזה לא משנה אם זה בגשמיות או ברוחניות, בכל המובנים. צריך 
מצליחים  לא  שאנחנו  ההסתרה  מן  לצאת  העצבות,  של  ההסתרה  מן  לצאת 
בחיים, שלא הולך לנו, שהחיים שלנו מאד קשים, שהגורל פגע דווקא בנו. כל 
השמחה של פורים זה שנתגלה לנו שה' נמצא איתנו כל שניה, כל רגע, שכל 

מה שקורה לנו זה ממנו יתברך והכל לטובתנו, הכל זה רחמים.

בפורים מתגלית מלכות ה' בשלמות. האדם רואה שהכל זה רק ה' עושה, 
אחד  אף  על  כועס  ולא  אחד  מאף  מפחד  לא  והוא  יתברך,  מלבדו  עוד  ואין 
ולא נפגע מאף אחד, הוא רואה איך בכל חיי היום יום שלו ה' הוא המלך ואין 

בלתו.

נוכחים  הנצחי.  לטוב  רק  מובילים  כולם  בחיים,  והפיתולים  הדרכים  כל 
אותנו,  אוהב  תמיד  ה'  אתנו,  תמיד  שה'  ספק,  שום  בלי  ברורה  ידיעה  לדעת 
ה' לעולם לא יעזוב אותנו. זה נקרא למחות את זכר עמלק מהלב והמוח, אין 
לנו ספק כלל ברחמים של ה', ובאהבה של ה', ובהשגחה של ה'. הגאון מוילנא 
ולהרגיש  באמונה  להתחזק  השנה  ימות  במשך  רוצה  שכשהיה  אמר  זי"ע, 
שהוא בידיו של הקב"ה, היה לומד את "מגילת אסתר" ומתבונן איך שהקב"ה 
מוליך את כל אחד מישראל בידיו, וכל צעד וכל מקרה שקורה אצל האדם יש 

בו חשבון מדוקדק ונפלא.

"ואתה תצווה את בני ישראל" (כז,כ). תצווה לשון צוותא. חיבור. כל משאת 
נפשנו היא לחיות חיים של דביקות, כל הזמן לדבר עם ה', כל הזמן לזכור את 

ה'., להתחבר עם ה' רגע רגע.

כשאדם  מהלב,  ככה  פשוטות,  במילים  בתמימות,  השם  עם  כשמדברים 
ה'  החיים,  של  המציאות  מתוך  אלא  הסידור  מתוך  לא  היום,  במשך  ממלמל 
קשה לי, ה' תעזור לי, באותו רגע ה' מתחבר אליו. להתחבר אל ה' זה לקבל 
מה  על  מהקדושה.  יתברך,  ממנו  שלנו  החיות  כל  ואת  שלנו  השמחה  כל  את 
היתה הגזירה הנוראה הזו שנגזרה על היהודים בפורים? שהם נהנו מסעודתו 
של אחשוורוש. הם התנתקו מהקב"ה. וזאת הסכנה הכי גדולה, שאדם בעצם, 
הוא מקיים את הכל, ואי אפשר להעיר לו שום הערה, לא על הלבושים שלו, 
אבל  מצויין,  הכל  הכל  דבר,  שום  על  שלו,  המאכלים  של  הכשרות  על  ולא 
הנשמה שלו נמצאת במקום אחר. יש לו חיות ממקום אחר, ותענוג מדברים 
הסכנה  וזו  לסבול.  היה  יכול  לא  הקב"ה  זה  ואת  מה'.  רק  תענוג  לא  אחרים, 
הכי גדולה שמאיימת עלינו גם היום, כל רגע ורגע, עם כל האפשרויות שלנו 

להתחבר עם  העולם הגדול בכל מיני צורות.

להגיד  נפש,  במסירות  הכוחות,  בכל  לשמוח  זה  האדם  של  העבודה  כל 
ואז  צרה  שתהיה  לחכות  לא  הכל,  על  לה'  להודות  לטובה",  "הכל  הזמן  כל 
כשמישתחררים מהצרה כבר חייבים להודות לה'. כי אם תשמח ותשיר לה', 

תודה לה', אז גם צרות לא יגיעו.

אותו אל ה', אם הוא מבין שזאת המטרה היחידה של היסורים שעוברים עליו, 
אז הכל הופך להיות הרבה יותר קל ומקבלים כוחות, ורצונות, ולא מפסיקים 

להרים ראש ולהתפלל.

מה  בדיוק  יודע  הוא  הכל,  את  פה  מנהיג  והוא  לעולם,  בורא  שיש  תזכור 
אתה צריך לעבור, ואתה צריך להאמין באמונה שלמה שמפה תצמח הישועה 
שהנשמה  המסלול  זה  האלה,  הקשיים  ידי  על  דווקא  הזו,  בדרך  דווקא  שלך, 
שלך צריכה לעבור כדי להגיע לתיקון שלה. תאמין שה' יודע מה הוא עושה עם 

כל אחד ואחד, שהוא עושה איתו את הטוב יותר.

ה' רוצה שנתאמץ. שנתאמץ להאמין בו. שנתאמץ להאמין שהוא לא עושה 
לנו שום דבר רע בחיים. ה' ברא את העולם לגלות את רחמנותו. הרחמים של 
רחמנות של ה'. ה'  ה' הם אין סוף ואין תכלית. כל מה שעובר עליך, זה הכל 
איתך בכל הנסיונות שאתה עובר. הוא יודע מה עובר עליך. הוא חי את הצער 
אז  הקדושה,  האמונה  את  לחיות  זוכים  אם  החיים.  על  להסתכל  ככה  שלך. 

החיים יכולים להיות מאד שמחים.

ה' הוא כל יכול. אדם רואה שבדרך הטבע אין לו שום סכוי אז הוא מתייאש. 
עליו.  חשבת  לא  בכלל  שאתה  דבר  יעשה  עולם  שבורא  תאמין  ידיים.  מרים 
אדם זורק את השכל, אז אין גבול לפתרונות ולישועות שהוא פתאום מאמין 

שה' יכול להושיע אותו.

בפורים נגזירה גזירה איומה ונוראה על היהודים, שהפכה לישועה מושלמת 
ועצומה. במקום השק והאפר, יוצא מרדכי היהודי בלבוש מלכות, ברוב פאר 
והדר. אותו רשע שגזר גזירה נוראה על עם ישראל פתאום הוא מתהפך ונותן 
ליהודים רשות להרוג את מבקשי נפשם. פורים הקדוש פוקח לנו את העיניים 
לראות איך ההשגחה הפרטית מגיעה לכל פרט ופרט בחיינו, ה' שולט גם על 

הלבבות וגם ועל המוחות של בני אדם, ה' יכול להפוך אויב לאוהב.

הנס של פורים, נוהגים לומר שהוא גדול מכל הניסים האחרים. ולכאורה 
תמוה, הרי אין פה שום שינוי הטבע כמו שהיה בקריעת ים סוף, או בחנוכה 
כשפח קטן של שמן שאמור היה להספיק ליום אחד הספיק לשמונה ימים, 
אלא שניסים גלויים כאלה, שיש בהם שינוי הטבע אינם יכולים להיות כי אם 
לפי שעה, באותו עת, ואח"כ הקב"ה מנהיג את עולמו ומסתיר את עצמו בתוך 
הטבע. בפורים ראו כולם איך ההשגחה המופלאה של הקב"ה מלובשת בטבע 
תמיד. לא שקרה לנו נס בתוך הטבע, אלא כל הטבע הוא נס, כל שניה זה נס, 
כל החיים זה נס אחד גדול. מגילת אסתר, כשמה כן היא, מגלה את ההסתרה. 
יאוש,  כביכול  אבוד,  כביכול  היה  הכל  בפורים  כי  ה'.  של  ההסתרה  את  מגלה 
גזירת כליה, ובתוך החושך הזה מתגלית לה הנקודה של ההתגלות האלוקית 

ומאירה  את החושך.

להתבונן  היכולת  את  ולשכלל  לשפר  הזדמנות  יהודי  לכל  ניתנת  בפורים 
במציאות ולראות כל מקרה ומקרה את יד ההשגחה, את ידו של הקב"ה. זוהי 
לשלוח  ואסתר  מרדכי  שדואגים  המנות  משלוח  זהו  האמיתית,  החג  מתנת 

לכל יהודי לחג הפורים, בכל שנה ושנה.

והתרחשויות  פרטים  של  כאוסף  מוצגת  עצמה  אסתר  מגילת  לכאורה 
שיד המקרה הובילה אל סופם הטוב. שום רמז להשגחת ה'. וככה זה בחיים. 
דרכו  ומגלים  זמן  הרבה  ראינו  שלא  חבר  פוגשים  פתאום  מסתתר.  הקב"ה 
אלינו  שייך  לא  שבכלל  משהו  שמענו  במקרה  עצמנו,  על  חשוב  כך  כל  משהו 
כל  שלנו.  בחיים  חדשה  להחלטה  אותנו  שהוביל  דבר  זה  אך  לנו  נאמר  ולא 
מיני "טעויות" ו"צירופי מקרים" מביאים אותנו למקומות חדשים והחלטות 
שלנו  המציאות  את  ותנועות  צירופים  סוף  באין  מובילה  מכוונת  יד  חדשות. 

אל עבר תיקונה.
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השמחה האמיתית היא שמחה בה'. התענוג הכי גדול זה כשאוהבים את 
ה'.

בפורים לומדים שאהבת ה' ואהבת ישראל זה הולך יחד, אחד מחזק את 
השני יש כזו התעוררות לאהבת ישראל בפורים שזה לא יתואר ולא ישוער. כל 
המצוות של משלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים, וזה שכל הפושט יד 
נותנים לו, מכניסים באדם אהבת ישראל אמיתית. ואיפה הכל מתחיל? כמו 

תמיד בבית. בין איש לאשתו. כמו בסיפור הבא:

בנייה (לא) קלה

הסיפור שלנו מתחיל במשהו שמתרחש לכאורה בכל בית, אך אצלנו הוא 
התפתח לכלל סיפור מיוחד במינו.

כך  כל  לא  זה  בתחילה  קטנה.  בדירה  אך  גדולה,  בשכונה  התגוררנו 
הפריע, אבל ככל שהמשפחה גדלה, הצפיפות החלה להציק. מכיוון שאנחנו 
תמיד,  כמו  הגג.  על  לבנות  אפשרות  לנו  הייתה  האחרונה,  בקומה  מתגוררים 
מספר שכנים התנגדו, וכמו תמיד, אחרי דין ודברים איכשהו הסתדרנו, בעלי 
הוציא רשיון לבנות עוד שני חדרים על הגג, ולאחר תקופה לא קלה של בנייה 
התרווחנו ורווח לנו מאד. יום אחד מגיע בעלי עם רעיון, שנבנה על הגג חדרים 
ונוכל להתחיל לחיות ברווחה. "אבל מה עם השכנים?" אני שואלת.  נוספים 
"נקווה שהם לא יתנגדו", אמר בעלי. "גם הם הרחיבו לצדדים, למה שאנחנו 
הזה,  הבלאגן  כל  עם  להתחיל  בעיניי  חן  מצא  לא  האמת,  זאת"?  נעשה  לא 
ואמרתי לו את דעתי, אבל הוא עמד על דעתו. "אני חייב לדאוג לילדים שלי". 
כמו שציפינו, מספר שכנים התנגדו, אבל בסופו של דבר ההתנגדויות הוסרו 
והעירייה אישרה. לקחנו קבלן שהבטיח הרים וגבעות, והחל לבנות את קומת 

גג.

כאן נכנסנו לסיפור שלא הייתי מאחלת לאיש. השכנים התקוממו נגדנו, 
סכסכוך  אבל  הבנייה,  את  למנוע  הצליחו  לא  הם  להם.  מזיק  שזה  טענו 
'שלום'  לנו  אומרים  שאינם  שכנים  בין  ללכת  נאלצנו  ואנחנו  נותר  השכנים 
הוא  השכנים,  של  רוחם  מורת  מלבד  כי  שניים,  פי  סבל  בעלי  אותנו.  ועוינים 
נאלץ לפגוש אישה שכל הזמן קיטרה לו. הרי אני מלכתחילה התנגדתי לכל 
העניין, וכשהסתבכנו, טרחתי להזכיר לו זאת שוב ושוב. אם לא די בכך, הקבלן 
שהבטיח "שהכל יסתדר" התגלה כקבלן בינוני ומטה. היציקות שעשה לא היו 

מושלמות והאטימה הייתה מזעזעת.

בחורף הראשון, בעיצומה של הבנייה, הוצפה הדירה שלנו במים עם נזקים 
הייתה,  האמיתית  הצרה  צרה.  חצי  הייתה  זו  אבל  חדשה.  הודעה  ועד  מכאן 
שגם דירתם של השכנים לידנו, זוג זקנים מקסימים שהיו אולי היחידים שלא 
התנגדו לבנייה שלנו, הוצפה גם היא. אם עד כה היה לנו "מאבק שכנים", כאן 
זה הפך למלחמה. ילדיהם של הזקנים באו וקוממו עלינו את כל השכנים, ואלה 
אכזריות".  איזו  להם,  עשיתם  מה  "תראה  באלימות.  בעלי  את  תקפו  כמעט 
ומההרס  מהחובות  נוראי  בלחץ  היה  כך  גם  נורמלי.  לא  לסחרור  נכנס  בעלי 
את  שמימנו  מובן  הזקנים...  עם  הזה  הסיפור  וכעת  ההצפה,  שגרמה  הנורא 
שיקום הדירה. ילדיהם התעקשו על איש מקצוע משלהם, שייקר את העניין 

בעשרות אחוזים, אבל לנו לא הייתה מילה בנושא.

הזקן והזקנה לא אמרו דבר. הם הוסיפו לומר לנו 'שלום' באדיבות, אבל 
הם היו היחידים. כל השאר פשוט לא דיברו אתנו.

הזמן  כל  במטבח.  הצפה  עוד  נפל,  החשמל  בעיות,  מיני  כל  היו  בינתיים 
המשכתי להזכיר לו, שאני אמרתי מלכתחילה שלא כדאי לבנות. אם חשבת 
שסאת צרותינו הסתיימה - טעית. באחד הימים אני חוזרת מהעבודה ורואה 
את בתם של הזקנים נוקשת על דלת ביתם. בתחילה לא ייחסתי לכך חשיבות, 

אבל הנקישות נעשו חזקות יותר ויותר. יצאתי החוצה והיא אמרה: "אני לא 
דופקת כאן המון זמן ולא פותחים לי. אמא שלי הלכה למועדון,  יודעת, אני 
אבל אבא שלי צריך להיות כאן". שעתיים היא דפקה. בינתיים הזמינו פורץ 
במיטתו  הזקן  את  וגילו  אתה  נכנסו  שכנים  כמה  הדלת.  את  שפרץ  מקצועי 
ללא רוח חיים. מה שלא אכתוב, לא יתאר את התחושה שהייתה לנו. כאילו 
ענן סמיך, כבד ואפל, של תוגה, אשמה וכעס כבוש חצץ בינינו ובין השכנים. 
בין  קישר  שלא  אחד  היה  לא  באוויר.  היה  זה  כלום.  לומר  צריך  היה  לא  איש 
צרות הבנייה שלנו לבין מותו של השכן. גם אנחנו הרגשנו כך. ירדנו להלוויה 

והרגשנו שכל הרחוב מסתכל עלינו.

ההרגשה  את  לאיש  מאחלת  איני  בבית.  להישאר  השתדלנו  ימים  כמה 
שקרה  מה  לתאר  רוצה  אני  כעת  לנחם.  וירדתי  אומץ  אזרתי  אני  אך   הזו, 
שם. נכנסתי , ולפתע השתרר שקט. הייתי כמו שלטר חשמלי שכיבה את כל 
הדיבורים סביבי ככל שהתקדמתי. וכשהגעתי למרכז החדר, השתררה דממה. 
את הקרח שברה אשתו של הנפטר, שקמה אליי וחיבקה אותי ואמרה בצורה 
שום  אין  אשמים,  להגיד לך שאינכם  רציתי  יותר מכולם,  ישירה: "חיכיתי לך 
קשר מה שקרה לבעלי ובין הבנייה. הוא לא היה חולה ולא התקרר ולא היה 
שניים, והם  רק  אנחנו  אמר: 'מסכנים הם,  הוא כל הזמן  להפך,  שום צער.  לו 
משפחה שלמה'. ולכל השכנים שניסו לחמם אותו, אמר: 'מה אתה חושבים, 
שהם עשו זאת בכוונה? אני אישרתי להם את הבנייה, וזו אשמה שלי בדיוק 
כמו שלהם". זרם של דמעות פרץ מעיניי. האישה הזו פשוט הרגיעה בשנייה 
מזה.  יותר  הרבה  משהו  עשתה  ובעצם  שלי,  הנוראים  הפחדים  כל  את  אחת 
מנודה  הייתי  כן  לפני  רגע  בדיוק.  הרגשתי  כך  בציבור.  טומאה  הכשירה  היא 
שלי  לבידוד  לגרום  הייתה  שיכולה  ממי  הכשר  קיבלתי  כאילו  כן  אחרי  ורגע 
עד סוף ימיי. היא כיבדה אותי ואפילו העתירה עליי בדברי שבח, ואני חשתי 

שאבן ענקית ומעיקה נגולה מעל לבי.

הבנייה הסתיימה חודשיים מאוחר יותר, אנחנו פיצינו אותה ביד נדיבה, 
שהמשכתי  זו  אני  כולם,  האנשים  מכל  כמעט.  בשלום.  מקומו  על  בא  והכל 
להעיר לבעלי על הבנייה. הייתי מייסרת אותו במילים: "למה היית צריך את 
אותנו".  הכנסת  צרה  לאיזו  תראה  בבנייה?  מבין  כבר  אתה  מה  הזו?  הצרה 
לפרנסה  דאגתי  "רק  מתנצל:  היה  לפעמים  דבר.  אומר  ולא  יושב  היה  והוא 
שלוש  עברו  כך  שבא.  כלעומת  וחוזר  שעות  למספר  יוצא  היה  ואז  שלנו", 
ולפעמים  רבות  לה  מסייעים  והיינו  הזקנה  לשכנה  התקרבנו  במהלכן  שנים. 
קטנה. ויום  גם מזמינים אותה לשולחן השבת, אף שהייתה לה משפחה לא 
אחד חלתה גם הזקנה החביבה. ראינו איך היא מדרדרת במהירות והיא כבר 
הימים,  באחד  לבעלה.  להצטרף  הולכת  שהיא  זה  על  חופשי  באופן  דיברה 
כשישבתי לידה, היא מסרה לי מכתב וביקשה שאפתח אותו אחרי פטירתה. 
נפטרה,  היא  ואז  פתחתי.  לא  ואכן  כן,  לפני  אפתח  שלא  אותי  השביעה  היא 
ושוב ליווינו אותה, כל דיירי הבניין, וכשחזרנו מההלוויה פתחתי את המכתב 

בסקרנות.

"כשהתחלתם  סיום:  ובלי  הקדמה  בלי  ספורות,  שורות  בו  רשומות  היו 
לבנות אני רציתי להתנגד, אבל בעלי ז"ל הרגיע אותי ואמר לי להסתכל בעין 
רעה  מחשבה  במוחי  חלפה  נפטר,  כשהוא  לכעוס.  ולא  לכם  לפרגן  טובה, 
להאשים אתכם, אך מיד ביטלתי אותה מפני שידעתי מצד האמת שאין שום 
מעירה  כן  שאת  הבחנתי  מאז  שחלף  בזמן  אולם  לפטירתו.  הבנייה  בין  קשר 
כך,  על  לך  הערתי  לא  הרגשתי.  כי  וגם  לי  אמרת  כי  גם  הבנייה,  בגלל  לבעלך 
כי מעולם לא הערתי לאיש על דבר, אך לפני הסתלקותי מן העולם אני חשה 
צורך לבקש ממך לנהוג כמוני. דעי שעניין ההקפדה הוא בחירה של האדם. גם 
אני יכולתי להקפיד, אבל בחרתי שלא לעשות זאת, גם מפני שאני מאמינה 
גם  וכך  טוב  לעשות  בחרתי  חיי  שכל  מפני  וגם  חי  לכל  חיים  קוצב  שהקב"ה 
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לעשות  רוצה  את  אם  אעשה.  שאני  רוצה  שהוא  המעשה  שזה  וידעתי  בעלי, 
לצער  לא  ואילך  מכאן  עצמך  על  וקבלי  מבעלך  מחילה  בקשי  אנא  רצוני,  את 
טוב".  כל  בעלי.  ונשמת  נשמתי  לעילוי  הדבר  ויהיה  הבנייה,  עניין  על  אותו 
הראיתי  דבר.  לו  לומר  יכולתי  לא  אפילו  ואני  בבכי,  ממררת  אותי  מצא  בעלי 
לו את המכתב והוא קרא אותו והחל לבכות גם הוא. באותו מעמד ביקשתי 
את סליחתו והבטחתי לו שלעולם לא אזכיר עוד את עניין הבנייה ולא אצער 

אותו. פרט לזה, קיבלתי על עצמי לכבד אותו בכל העניינים.

השתנתה  בבית  שהאווירה  לציין  חייבת  ואני  שנים,  מספר  מאז  עברו 
לחלוטין, שוב בעלי אינו סובל מהביקורת המוגזמת שלי, לא בעניין הבניה ולא 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

התענוג הכי גדול שלי זה כשאני יכול להרים 

אוהב  אני  אבא  ולהגיד  למעלה  הראש  את 

דמעות  להוריד  להרגיש,  להגיד,  רק  ולא  אותך. 

הרבה.  קורה  לא  וזה  התרגשות.  של  אהבה,  של 

מתמלא  שהלב  זוכים  כשפתאום  פעם,  מדי  זה 

אהבה ואני אז בעננים. שום דבר לא מרגיז אותי, 

אני  כולם,  את  אוהב  אני  לי,  חסר  לא  דבר  שום 

עם דמעות בעיניים.

יש מי שאומר שבשביל הרגעים האלה בראת 

את עולמך. אבל אבא, זה לא מספיק! כי החיים 

שלנו לא פשוטים. החיים זה לא עוגת דבש. זה 

ומידות  תאוות,  עם  פוסקות  בלתי  התמודדויות 

רעות, ומצבי רוח, וחסרונות, והמתנות, ונפילות, 

רגעי  האלה,  הרגעים  שרק  קשים  יותר  ודברים 

האהבה האלה, רק הם נותנים את הכוח להתגבר 

ולהמשיך.

עומד  שאני  הזו  הבקשה  את  ביקשתי  כבר 

חייב  אני  אבא,  שוב  מבקש  ואני  ממך  לבקש 

שנותן  מה  זה  כי  כאלה.  רגעים  יותר  לי  שתיתן 

את הכוח להמשיך. נכון שיש מתיקות בכל דבר 

כולם  שבגדול,  נכון  השם,  בעבודת  שעושים 

אוהבים אותך, אבא, אך להרגיש את התרוממות 

הנפש הזו, זה לא כל הזמן, זה רק לפעמים.

כדי  לעשות  יכול  אני  מה  להבין  אותי  זכה 

נפש  מסירות  כאלה.  רגעים  ביותר  לזכות 

התאפקות  הזולת?  למען  או  למענך  שעושים 

והתגברות? ויתור? חיים של נתינה וחסד ואהבת 

זה.  את  חייבים  אנחנו  עולם,  של  רבונו  הבריות? 

החיות  שכל  לנו  תעזור  בסכנה.  אנחנו  אחרת 

רק  יהיו  בחיים  שלנו  התענוג  וכל  השמחה  וכל 

ממך. רק מהקדושה. ושנזכה להרבה רגעים של 

התעלות רוחנית ודבקות אמיתית בך אבא.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

בשום עניין. בסך הכל המכתב הזה שינה אותי ואת חיינו לטובה בצורה שלא 
שלנו הפריעה  שהבנייה  אנחנו עולים לקברם של בני הזוג,  שנה  תאומן. מדי 
אולי לחייהם אבל הם בתמורה בנו את ביתנו. כתוב במסכת סוטה שבשביל 
הנאצלים  שמעשיהם  בטוחה  אני  שמו.  את  למחוק  מוכן  הקב"ה  בית  שלום 
של זוג הזקנים האלה לטובת שלום הבית שלנו פתח להם את שערי גן העדן 

והעלה את נשמתם עד כיסא הכבוד ממש.

תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים.

(חיים ולדר,  אנשים מספרים על עצמם 7)

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)

בס"ד יצא לאור 
לקט תפילותיו (חלק א) של הרב מנחם אזולאי

מתוך 500 העלונים הראשונים שיצאו לאור בעשרת השנים האחרונות
הספרון בן 234 עמודים בכריכה רכה

לרכישה, להקדשות לארועים ולפרטים נוספים - "אורות": 
r.m.azolai@gmail.com :טל. 072-2129414 (רב קווי) פקס. 076-5102980  דוא"ל
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להקדשות ובנושאי העלון נא לפנות לטלפון: 050-4178148
תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת



 

 

4.27    4.29
5.25    5.08

6.22    6.20
 6.58    7.02



30

15
15 15

16 24

500
350

150

22 15

600
200

15

03-6182992
1

בשקל אחד בלבד!
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 .  העולם את מנהל באמת מי וליראות לקרוא יאכד     נקודה למחשבה
 הארגון" דינר" לעשות רעיון חשבו ולכן, הספיק לא שנאסף הכסף אולם. בנין לבנות שחפצו,  

 שהאורחים כדי.  דולר אלף על עמד כרטיס מחיר,  המוסדות ידידי את והזמינו, גדול אולם שכרו כך ולשם,  גדול היה
,  מפתחות אלף בה הניחו גדולה ובסלסלה",  האולם באמצע כספות שלוש הניחו הם:   ,,  שווה שהיה ירגשו

,  דולר אלף ::  הגדולה בכספת הניחו  הכספות שלושת את לפתוח שמתאימות מפתחות שלוש היו שבתוכם
.  הכספות אחת את לפתוח שלו במפתח לנסות הזדמנות יש אחד לכל.  דולר אלף : :  בקטנה,  דולר אלף : : באמצעית

 .  זכה לא מהם אחד אף אולם,  מזלו את ניסה אחד כל,  הראשונים 200 וניכנס בהתחלה,  גדולה היתה ההתרגשות
 

 כיון.  גבר אליהם והביקוש כרטיסים 600 עוד נותרו.  זכה לא אחד אף מזלם את וניסו איש 200 עוד נכנסו לאחריהם
, , איש 200 עוד ניכנסו ואז.  נחטפו ממש הכרטיסים.  מכובד בסכום ליזכות האפשרות את מגדיל שזה
 מאנשי אחד שהוא גילו שאז אלא, הגדולה הכספת את לפתוח והצליח מזלו את שניסה מהאורחים אחד לעבר הופנו 

 .  זכיתו את לבטל דרשו וכולם,  הגדול הערב את שאירגן הצוות
, אותו לשמוע והסכימ לא הם.  חיצוני גורם אלא הצוות אנשי מעורבים לא והכספות ההגרלה שבענין טען בעצמו הוא

 .  נוספת פעם יבחר והוא המפתחות את יחזרו המשתתפים שכל:  והציע זכייתו את א הוא
 לא המפתח את מכניס הגדולה הכספת אל ניגש מפתח בחר הוא, לסלסלה הוחזרו המפתחות כל,  הסכימו הם לזאת
 הוא.  .....  הקטנה הכספת את תוחליפ ניסה.  ניפתחה לא הכספת,  האמצעית לכספת ניגש.  הכספת נפתחה
 בין והחליף התבלבל בכספות המעטפות את שהניח שמי התברר???  דולר אלף 100 בה והיה המעטפה את הוציא

 . הגדול בסכום זכה הוא וכך. לקטנה הגדולה הכספת
ה רואה בראשו ששכל אחד כל  

(העורך)  . לו שמגיע מה מקבל אחד וכל בהשגחה והכל  

 "כל כלי יוצר עליך לא יוצלח..."            ברכת והצלחתהעלון ל 

חלה  כומר
ונטה למות, 

אמר לחברו:" 
אין לי מנוחה, 
רימיתי אותך 
במאות אלפי 

 .דולרים"
"תנוח דעתך, 
אני הוא זה 
שהרעלתי 

 אותך".
ענה חברו ..     

נעצר על רצח  אחיו התאום.   משוגע
כאשר נשאל המשוגע למה רצח את אחיו, 
 .סיפר המשוגע שניסה להתאבד והתבלבל

 תבישיב' ב בכיתה לימד עדס יוסף חכם
 בהבנת  שהתקשה, פעם ארע'. יוסף פורת'

 בפני כך על והצהיר עמד הוא. סבוך" תוספות"
 מבין לא אני:" להם מודיע שהוא תוך, תלמידיו
אבא שאול ציון בן לחכם אלך, התוספות
 השיעורים לחדר סר הוא". לי שיבאר זצ"ל
 כל ליד , , ציון בן חכם לימד שם, הסמוך

 בבקשה, התוספות יהבנת לא" :בקול התלמידים
 ". לי יסביר כבודו

 

:לחיים  ":"התלמידים אמרו
 לעמוד. בושה ללא, האמת אחר ולבקש לחפש
 !.יודע איני: ולהצהיר פתוחה גמרא מול

נכנס לבנק ומבקש הלוואה של אלף שקל  איש
לחצי שנה. "אין בעיה", אומר לו הפקיד, "אבל אנו 

קחו אותה דורשים בטחונות". "יש לי מכונית יגואר, 
 עד שאחזיר את ההלוואה, הנה המפתחות". 

 
כעבור חצי שנה חוזר האיש לבנק, מחזיר את הקרן 

שקל ריבית, ולוקח את  120שקל ועוד  1000בסך 
מכוניתו. "סלח לי", אומר הפקיד, "אבל הסקרנות 
הורגת אותי. למה איש כמוך, שיש לו יגואר, זקוק 

איש, להלוואה של אלף שקל?" "תראה", ענה ה
 "נסעתי לטיול של חצי שנה בדרום אמריקה. 

 איפה עוד "?יכולתי לאחסן את המכונית 
 שלי במחיר כל כך נמוך?

 שעמד  אחד
באירן בזמן רעב 
 בתור לחנות בשר,
 כעס וקרא: נמאס לי
לחכות בתור אני 

הולך להתלונן אצל 
שר התזונה,  אמר 
והלך , אחרי שעה 

הוא חזר לתור , מה 
 קרה חזרת? 

 
כי שם התור עוד 

 .יותר ארוך..

 שהיה גר בקומה רביעית נפל  לקמצן
שקל מהחלון. רץ מהר לחפש אותו וכשהגיע  

על הראש.למטה  נפל לו השקל 

מלך החיות הזמין את כל חיות היער  האריה
לחגוג את חתונתו. אחד האורחים היה עכבר 

קטן.העכבר הסתובב בין האורחים ואיחל לאריה, 
!! שיהיה הרבה מזל טוב !!"תחילה  "כל טוב אחי

האריה לא התייחס אליו, אבל העכבר השיכור צעק 
  לכל עבר, וברוב חוצפתו קרא לאריה "אחי".

 

האריה תפס את העכבר ושאל בכעס, "מי אתה 
חושב שאתה?! איך יכול להיות שאני האריה מלך 

 החיות אחיך? אתה בסך הכל עכבר קטן." 
 ר, "תירגע אחי", ענה לו העכב

 …""גם אני הייתי אריה לפני שהתחתנתי

אחד אומר  בחור
  לחברו המשוגע:

 

"תצא בבקשה 
מהאוטו ותראה אם 
האיתות עובד..."  

 וצא ואומר לו:הוא י
 

לא עובד,  "עובד,
 עובד, לא עובד"...

 
 

עסקים הגיע להתייעץ עם הרב שלו רבי  איש
נקלעתי לצרה פתח את דבריו אבי נפטר אתמול 

ואילו אני חייב לטוס מחר על הבוקר לחו"ל 
לרגל עסקי אחרת אפשוט רגל למעשה כבר 
סידרתי את העניין לא הייתה לי בררה אלא 

שבעה במקומי יגדל לשכור יהודי צדיק שישב 
זקן במקומי ויגיד קדיש במקומי  אם סידרת את 

 הכל תמה הרב למה באת אלי? 
 כי רציתי לדעת אם אני צריך 

 ?...ללכת לנחם אותו

 בהלווית
אחד העשירים 
הגדולים מירר 

אחד 
המשתתפים 

בבכי. ניגש אליו 
יהודי ואמר:" 
אתה בטח הבן 
של המנוח, 

ובגלל זה אתה 
ענה  בוכה!"

אותו אדם:" לא 
אני לא הבן שלו 
וזו הסיבה שאני 

 בוכה".
 
 

 סיפר לא לכן לאסתר להיטיב רצה מרדכי
 אם כי, ותרש בגתן מזימת את למלך בעצמו

. לה אחשורוש שייטיב כדי, לאסתר 
 רצתה היא אף, זאת לעומת, אסתר

 הדבר את הגידה, למרדכי 
 .  אומרו בשם למלך

 את ו נתכוונו בז מלבוז שנמנעו זה ידי  על
, המלך שאול בימי עמלק במלחמת פגמו אשר
 לא כן על".  ": " נאמר ששם

 בו שקלקלו בדבר בביזה ידם שלחו

 התנאים שפרטי מענין
 יעקב הרבשל והנדוניה
החתן צד בין ל"זצוק יוסף

 נערכו לא הכלה לצד
 אל פנים בפגישת כמקובל
 שני. ההורים בין פנים

 הרב ן"מר האבות
ל"זצ יוסף עובדיה

 עמרם הגאון רבוה
 המתמידים ל"זצ אזואלי
 לנכון מצאו לא הגדולים
 את. כזו פגישה לקים

 סכמו הנחוץ ההכרח
ה כמה באמצעות

 בתי שתי בין 
 אחד כל כהנו בהם הדין

 ...דינות במשרת במקומו
 

  ניברא האדם הקנאה עם
 ההרגל עם באה התאווה אך

... עובד, לא עובד

קטן." 

""…"""""""""""""""""""""""""""""""""""
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מפורסמת בגולה  לישיבהה
הגיעו פעם חיילים לגיס בחורים 
ברחו כל הבחורים והתחבאו ברח 

 איתם ראש הישיבה והתחבא 
שאלו אותו הבחורים הרב כבר זקן 

 למה הוא בורח ענה להם 
 ראש הישיבה 

 הם צריכים  ? אולימה"
 "רמטכ"ל ?

אחד עוצר שיכור שנוסע  שוטרר
לאט מדי באוטוסטרדה. השוטר: 

קמ"ש בכביש בו  15"אדוני, נסעת 
 ..." 90מותר לנסוע 

 

השיכור: "אבל היה שלט שהיה כתוב 
..." השוטר: "זה לא שלט 15עליו 

מהירות... זה מספר הכביש..." 
 השיכור: "אהה... עכשיו הבנתי... 

 

 פשוט הגעתי כרגע 
 ..."180מכביש 

hamaor.netעלונים: כל ה

 

ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאלֶ  ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ּבְ ַצּוֶ ה ּתְ אֹור (שמות כז, כ).ְוַאּתָ ִתית ַלּמָ ֶמן ַזִית ָזְך ּכָ  יָך ׁשֶ

 (ד"ה כתית): "כתית למאור ולא כתית למנחות".  
פשט דברי רש"י הוא שדווקא להדלקת המנורה הוצרכו לקחת שמן זית זך כתית למאור, 

היינו מהטיפה הראשונה שיוצאת מכל זית וזית, אך בשמן ששמים למנחות, לא צריך 
 היה דווקא מהטיפה הראשונה היוצאת מהזית אלא גם שאר טיפות השמן כשרות.שי

אך אפשר להסביר דבריו גם דרך הדרש, יש בני אדם שמתאמצים מאוד ומכתתים עצמם 
בעבודתם, וזאת כדי שיוכלו לנוח, הם קורעים את עצמם שתיים עשרה שעות בעבודה, 

 כדי שבסוף השנה יוכלו ללכת לבית מלון ולנוח.

לנו רש"י הקדוש, התורה דורשת "כתית למאור ולא כתית למנחות", את העמל  
י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור (משלי ו, כג),  והטורח אדם צריך להשקיע בתורה שהיא אור, ּכִ

 דווקא בתורה צריך לכתת רגליו, אבל לא בשביל תענוגות והבלי העולם הזה.
לא לעמול ולטרוח יתר  -לא כתית למנחות"לתורה שנקראת אור, "ו –"כתית למאור"

 על המידה כדי שבסוף יוכל האדם לנוח. 
 

ִמיד (שמות כז, כ) ללמדך שעל הכהן להדליק את הנר עד שתהיה  ְלַהֲעלֹת ֵנר ּתָ
 השלהבת עולה מאליה (תורת כהנים פרשה י"ג ה"ז הובא ברש"י).

הבתם עולה מאליה לאב ומחנך, שיצית בתלמידיו אש קודש עד שתהא של 
ַמת ָאָדם (משלי כ, כז), כשאדם מרים ומרומם את חבירו  בלא שיזדקקו לו עוד, ֵנר ה' ִנׁשְ
בתורה ובמצוות לא מספיק שיתחזק מעט ויתעלה ואז יעזוב אותו שימשיך לבד, אלא 
צריך להמשיך לחזקו ולהיות לצידו עד שיהיה שלהבת עולה מאליה, שיהיה חי נושא 

 בעצמו להדליק ולהלהיב את האחרים.   את עצמו ויוכל

האדם להעמיד תלמיד שהוא בעצמו יכול לדרוש ולהדליק אחרים באש  
 התורה והמצוות, הרי שהגיע לתכלית.

שנזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי ה' באהבה, אמן.   
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 וסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, יחיא בן לולו'ה, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, י נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז,  פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, 

 , יעקב יוסף בן מרגליתהרב יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב 
 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב מואל בן רבקה זכאי    אואסינה בת גור'ה חלפון, ש

רשימת תפוצה 
info@hamaor.net 

ג . ופרופסור שטים בסירת הדיי דייגג
הפרופסור:"סלח לי,האם אי פעם למדת פיזיקה?"  

הדייג:"לא"  הפרופסור:"אז כנראה שהפסדת 
רבע מהחיים שלך. ומתמטיקה למדת?"  

הדייג:"גם לא"  הפרופסור:"אז תדע לך שהפסדת 
חצי מהחיים שלך! מה עם מחשבים?"  הדייג:"גם 
לא" הפרופסור:"אז תתבייש לך! הפסדת שלושה 

לך!!" לפתע מתחילה סופה רבעים מהחיים ש
שמרסקת את הסירה לחתיכות ומעיפה את שני 

האנשים למים.הדייג שוחה לעבר קרש צף ונתפס 
עליו בזמן שהפרופסור מתחיל לפרפר. 
הדייג:"תגיד לי, אתה יודע לשחות?"  
 הפרופסור(בולע מים):"ל...ל..לא"  

 הדייג:"אז אני שמח להודיע לך 
 "שהפסדת את כל החיים שלך!!!

 

 דוד רבי שבקר מעשהה
 מגדולי אחד אצלו ל"זצ הכהן

 האורחים, א"זיע הצדיקים
ו הביטו עימו שהתלוו
. הצדיק לבית שהביאו 

 את יאהב אף האורחים אחד
 אמר רבנו אך, מכך התפעלותו

 העולם לי האמינו: "בניחותא מיד
 ". יפה יותר הבא

 לקניני התייחסותו היתה כך
 בצרכי בעוסקו ואף. הזה העולם
, וכוונתו הייתה הגוף
 ושותה אוכל אני: "מתבטא והיה
 לא -תורה לימוד בשביל ורק

 ".  זה זולת

 הטלפון הביתי תפח לממדים  חשבוןן
ירום. מבהילים וראש המשפחה כינס את כולם לישיבת ח

"אני משתמש אך ורק בטלפון של המשרד", הוא אמר, 
"לפיכך לא אני אחראי להוצאה הפזרנית הזאת מאחר ואינני 
מטלפן כלל מהבית." "אני ממעטת לדבר מן הטלפון הביתי", 

 

אמרה האם, "זה שבעבודה משמש אותי מצויין." "טלפון קווי 
סלולרי זה לא בשבילי", העיר הבן, "אני מדבר רק בטלפון ה

שקיבלתי ממקום עבודתי." "אם כך מה הבעיה?", הגיבה 
 …"העוזרת, "כל אחד משתמש בטלפון של העבודה

רואה שיכור מנסה לדחוף מפתח לתוך עמוד  שוטרר
 תאורה. השוטר אומר לו: "לא נראה לי שיש מישהו 

 בבית.!" אז השיכור עונה לשוטר: 
 "בטח שיש מישהו בבית אתה לא 

 רואה שיש אור למעלה? "

ניגש למוכר ושואל: "אתה מוכר סיגריות  אחדד
ביחיד?" המוכר: "לא." האיש: "אתה מוכר סיגריות 
ביחיד?" המוכר: "לא." האיש: "אתה מוכר סיגריות 

ביחיד?" לבסוף המוכר מתעצבן ואומר 
 לאיש: "יודע מה, בשבילך אני מוכר 

 גריות."  סי 20ביחיד." האיש: "אז תן לי 

 הפורים ביום אחת שנהה
 רבי של לביתו הגיעה
 אשתזצ"ל  מועלם יהודה
 ובידה ,מתלמידיו אחת
 .י כי מסמכים

 
 שיעוררו מהרב ובקשה
 חייך הרב ,רחמים עבורה
 אומרים אנו זה ביום :ואמר
 וממילא" הוא ונהפוך"

 האישה ,יתהפך התינוק
 הרפואה לבית הלכה

  התינוק כי 
 ...התהפך אכן

 חטפו  דאע"שש
אמריקאי, בריטי וישראלי ותכננו 

לערוף את ראשם.  שאלו את 
האמריקאי מה הדבר האחרון שהוא 
רוצה והוא ביקש "מקדונלדס".  

שאלו את הבריטי מה הדבר 
צה והוא ביקש האחרון שהוא רו

"פיש אנד צ'יפס".  שאלו את 
הישראלי מה הדבר האחרון שהוא 

החוטף  ,רוצה והוא ביקש בעיטה
בעט בו ואז הישראלי נתן מכות 

חזקות לחוטף ושיחרר את 
האמריקאי והבריטי והבריח אותם. 

 
בדרך חזרה האמריקאי והבריטי 
שאלו אותו למה ביקשת שיבעט 
 בך???  והוא ענה בשביל שלא

 תגידו שאני התחלתי.

 משוגעע
מצלצל לחברו 

ע הלילה באמצ
הערתי אותך ? 

אני ממש 
מצטער הוא 
פותח את 
השיחה זה 
בסדר עונה 

החבר ממילא 
הטלפון 
 צלצל....

 
 

חברת תעופה אומר  מנהלל
יסים הייתי רוצה ילאחד הט

שמעכשיו והלאה תבחר מילים 
מתאימות לפנות לנוסעים למה 

? קרא משהו ? כן קבלנו 
תלונה שלפני כמה ימים 

אמרת לנוסעים במיקרופון זו 
הטיסה הטובה שהייתה לי 
 ולפני שננחת הייתי רוצה 

 לנצל את ההזדמנות 
 מכם.....להיפרד 

אחד ילד הלך לחנות  יוםם
שאל את המוכר יש לך 

מסטיקים  ? לא  1,000,000
אמר המוכר ,עוד הפעם שאל 

יום אחרי יש לך  אותו
מסטיקים ?לא  1,000,000

אמר שיגע את המוכר במשך 
יום לבסוף אמר המוכר אני  14

שיעזוב  1,000,000אקנה 
אותי בשקט וגם כדי שאני 

יום למחרת  .יעשה עליו כסף
בא הילד שואל את המוכר יש 

מסטיקים כן  1,000,000לך 
  .אמר המוכר

 הילד אמר אז    
 הרבה"  נכון שזה"   

 בענייני ל"זצ כדורי יצחק הרב, המקובלים זקן רבנו את שואלים כשהיוו
 ךכ'..." וכו  פלוני סימן, א"הגר בהגהות תעיין:"בקצרה משיב היה הוא, הלכה

 כשאברך. כליו נושאי כל עם, ערוך השולחן חלקי בכל בקיאותו גודל התגלתה
 .." וכך כך יוסף בבית כתוב:" לרבנו פעם אמר

 עד וראה צא". ":"מלא ובביטחון בתקיפות רבנו השיב
 .והפוך ישר, התורה מכמני בכל בקיא היה הרב כמה

 העיסוק
  בתורה
  הוא
  הגדול

 

  שבסיגופים
 לגוף

 הזקנה ועד הילדות למן
  מיני כל מזומנים
 לאדם ניסיונות

  אם לאדם להעיר מותר
  א היא הכוונה
  –" למנחות" לא אבל, האמת אל

 

 כוונה מתוך זאת לעשות אסור
 .נחיתות לידי ולהביאו להשפילו

  מסתיים אינו מוצלח מסעע
 ,  כן הקילומטרים,  מעולם

, ר נשאר הזמן אך
 ולא  חדשה דרך על כשועלים

,  מובילה היא לאן יודעים תמיד
 צריך,  ברירה אין ולפעמים

 אם גם לכן,  השביל עם ללכת
 ולהיכן  תגיע לאן יודעים לא

 ,  מושכת הדרך
  לצאת לנו גרם מה 
 .ללכת התחלנו ולמה

דים 

ם כ

השיכור: "

א  














