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

 מספרך אשר כתבת וקללת חכם אפילו על תנאי באה ונתקיים בזה'
 בפרשת תצווה?מדוע לא הוזכר משה דווקא 

מובא בספר 'כפתור ופרח': בכל התורה ישנם נ"א פרשות, 
משה אמר 'מחני נא' מכל נ"א הפרשות, אמר לו הקב"ה  
'ועתה ל"ך נחה את העם' בכל חמישים )ל"ך( הפרשות לא 

. )ואין להקשות מחומש בראשית שזה לפני שמשה נולד(אחסיר את שמך 
ה שיש בה כמניין  אבל 'הנה מלאכ"י ילך לפניך'  בפרשת תצו

( פסוקים לא תוזכר אלא ברמז כי מניין המילוי  636מלאכ"י )
 מתוק מדבש!הנסתר של מש"ה עולה כמניין מלאכ"י.  

 
: אם משה רבנו  שאל את התלמידיםשרב מסופר על 

נולד ביום ז' באדר אז הברית מילה שלו חלה ביום  

האם ערכו קודם את   יש לברר: פורים )יד'( ואם כן

 ?קודם משה או שמא קראו את המגילההברית ל

אין כאן שאלה בכלל כי  רבינו :קפץ תלמיד אחד ואמר

הרי גושן הייתה מוקפת חומה מימי יהושע ולכן קראו 

 ..בשושן פורים )ט"ו(. השם את המגיל

***** 
 )כט', מה'( לוקים-ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לא

אז אם הקב"ה שוכן  לוקים זו מידת הדין, -ויש לשאול הרי א
 בתוך בני ישראל מה שייך להזכיר את מידת הדין?

: כאשר עם )פניני בית לוי(מתרץ המגיד ממעזריטש זיע"א 
אזי  להשראת השכינה ביניהם  גורמים במעשיהםישראל 

 הקמים עליהם. אויביהםמידת הדין תהיה להם למגן מפני 
 לוקים זה כנגד מבקשי רעתם.-ואם כך והייתי להם לא

ת יואפשר להוסיף בס"ד שכאשר שומרים על קדושת ב
אזי   ואם לא 'ני ישראלבושכנתי בתוך גורמים ל' הכנסת אז

 מידת הדין שורה חלילה כנגדנו.מסלקים את השכינה ו
 

כנסת שבו היו  על יהודי שהגיע לבית  ובעניין זה מסופר
דיבורים רבים בתפילה, הוא ביקש לעורר אותם בנושא 

ש כי כשברא הקב"ה את השטן הוא רבמדמובא  :ואמר להם
ת. עברו  בתי כנסב לא ייכנס להסית ולקטרגש אתוהתנה 

בתוך בית  שנים והנה יום אחד רואה הקב"ה את השטן
' עונה  הסכם?'הרי יש  'מה אתה עושה כאן?' .כנסת מסוים

כאן ולא  , האמת היא שעברתיריבונו של עולם' :השטן
שאנשים מדברים כאן  שמתי לב  לפתע אבל ,תי להיכנסירצ

תי בנואז ה... קה ועודימסחר פוליט ענייני לשיחות חולין ע
 שזה שוק ולא בית כנסת ולכן נכנסתי.

 ומאז בכל בית כנסת' :ו ואומרימסיים היהודי את דבר
רשות לשטן להיכנס שמדברים דבורי חול בתוכו ניתנת 

 .פנימה ולקטרג חלילה על יושביו
 עצמם לשמור על שקט קיבלו עלוו זאת האנשים עשמ

 מתוק מדבש!   מוחלט בבית הכנסת.
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 )אופק חדרה( 

 

   לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

 והשתיה כדת אין אונס... )אסתר א', ח'(
אדם שותה את התורה בשקיקה וחשבנו לומר בס"ד אם 

זה הקב"ה 'על כל  -ללא אונס כלל, אזי 'כי כן יסד המלך' 
אילו המלאכים 'לעשות כרצון איש ואיש' שכל  -רב ביתו' 

 מתוק מדבש! אשר הוא יבקש הקב"ה יעשה את רצונו.

***** 
ולא שמע אליהם ויגידו להמן לראות ויהי כאומרם אליו... 

 )אסתר ג', ד'(ד להם אשר הוא יהודי היעמדו דברי מרדכי כי הגי

 בפשטות כוונתם על מרדכי. די'אשר הוא יהו'המילים 
אולם רבנו החיד"א זיע"א אומר שייתכן לומר שהכוונה 

 על המן. ומדוע?
מובא במדרש שמרדכי והמן היו בשלב מסוים שרי צבא 

ובאחת המלחמות שנשלחו אזל האוכל  .של אחשוורוש
לחייליו של המן והוא התחנן למרדכי שיספק לו אוכל. 

 יהיה עבדו. (המן)בתמורה המן חתם למרדכי שמעתה הוא 
 עבד כנעני חייב במצוות כאשה.הרי שידוע ו

אשר הוא 'מרדכי  – 'הגיד להם כי'לפי זה אומר החיד"א 
אסור ולכן  .ודידהיינו שלהמן יש דין של יה 'יהודי (המן)

לו ללכת עם הפסל בחיקו ולהכשיל יהודים בעבודה זרה. 
 מתוק מדבש! .כדי לא להכשילולו  מרדכי לא משתחווהו

***** 
 )אסתר ו', יב'( וישב המן אל ביתו אבל וחפוי ראש

אבל על ביתו שנפלה מחלון ביתה ומתה וחפוי ראש על 
 . )מדרש רבה( מה שקרה לו

ביתו שפכה על אומר ה'חזון עובדיה' זיע"א ומה קרה לו? 
 ראשו את כל תכולת 'סיר הלילה' של בית הכסא...

 ושמעתי מבני מאור נ"י בשם חכם מירושלים שביאר כך:
ויספר המן לזרש אשתו ולכל ' :)ו', יג'(: נאמר הקדמה

רומז על כך  'קרהו'אוהביו את כל אשר קרהו' וייתכן ש
 .הבמקווילה בונתחייב טהמן נטמא בטומאת קרי ש

רצתה לטהר את אביה ולכן שפכה על ראשו את כל ביתו 
ה'נוזלים' שהיו בסיר. ומובא שהיה בסיר כמות של קב 

 תשעה קבין? כמות שלצריך  הרי אחד. אבל קשה כי
 שלואלא התשובה היא ש'נוח לו לאדם בקב אחד 

  מתשעה קבין של חברו'...
***** 

 ותאבעניין פורים מילתא דבדיח

במהלך סעודת פורים אומר הבעל: 'אשתי היקרה, 

הגיע הזמן שנגלה את המסכות, לא סיפרתי לך עד 

היום שאני עיוור צבעים' עונה לו אשתו 'ואני לא 

 סיפרתי לך יקירי שאני לבקנית'...

***** 
יהודים מרדכי אשר ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו אם מזרע ה

 )אסתר ו', יג'( נפול תיפול לפניו פניו לא תוכל לו כיהחילות לנפול ל

  מדוע נאמר 'אם מזרע היהודים מרדכי'? הרי היה ברור
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נשאר יותר! הוא ארז את חפציו והחליט שלאחר תפילת 
 מנחה וארוחת הצהרים הוא פשוט הולך הביתה...

והנה, תוך כדי תחילתה של תפילת המנחה משה נכנס  
)כרגיל באיחור( לבית המדרש, כאשר הוא חבוש בכובע 

 וחליפה אבל חולצתו הייתה מרושלת ומחוץ למכנסיים.
משיעור ג', משך אותו לפינה  ואז ניגש אליו אחד הבחורים 

צדדית  ובחיוך אוהב אמור לו 'משה צדיק, רציתי לומר  
לך שלא מתאים לתלמיד חכם ללכת כך... כדאי שתכניס 
את החולצה פנימה...' משה הקשיב ואכן הכניס את 

 החולצה, שיפר את הופעתו ונכנס לתפילה.
תוך כדי התפילה החל משה להרהר לעצמו 'רגע אחד, 

ר לי שאני תלמיד חכם... אז כנראה שכן הבחור אמ
הוא   ,מעריכים אותי... הדמעות החלו יורדות מעיניו

התפלל תפילת מנחה בכוונה ובהתעוררות ובסיומה הוא  
 החליט אם כך אני לא עוזב'

משה נשאר בישיבה והחל להשקיע יותר צעד אחרי צעד 
 ראשית בהגעה בזמן לתפילות, ובהמשך אף בלימוד...

,  מצוינותימים והוא כבר מצא לעצמו חברותות לא ארכו ה
המבורך היו מרעיפים עליו שו בשינוי יהרגהרבנים ש

 הוא הלך והתעלה ומעמדו בישיבה התבסס. תשבחות וכך
עוברים כמה שנים והנה יום בהיר אחד מקבל אותו בחור,  
שהעיר למשה בזמנו על החולצה המרושלת, הזמנה 

 לחתונה בלונדון אליה צורף כרטיס טיסה הלוך ושוב.  
הרי  ?מה לו ולחתונה הפלא הגדול היה שהוא לא הבין

 הוא לא מכיר לא את החתן ולא את הכלה...
ודיעים  הזמנה ומהוא מתקשר למספר הטלפון המופיע ב

אישי לחתונה... הוא   באופןלו כי החתן ביקש להזמינו 
,  סליחה'החתן והוא מתקשר אליו  לש ןמבקש את הטלפו

לא נראה לי שאנו  ,כאן טעותחתן יקר, אני חושב שיש 
 ...'מכירים

זו בלבד אני רוצה ולא 'עונה החתן  'כיריםמאנו בהחלט '
וזאת   הונאתה האורח החשוב ביותר שלי בחתשתדע ש

 ...'רה הוא בזכותךומשום שכל קיומי בעולם הת
את אותה הערה שלו על   ליהודי ההמום זכיר החתןואז מ

  יקירי, תדע לך' ואומר: ומוסיףהמרושלת החולצה 
 .היית אתה םחכמר לי שאני תלמיד הראשון בישיבה שא

הפשוטים  םאתה פשוט הרמת אותי מהקרשים בדברי
הפחת בי תעצומות נפש אתה  ,שבאו מלב מלא באהבה

,  ערכי ומאז ברוך ה' הלכתי והתעליתי םלהבין את רו
 ...'ביום שמחתי אשמח מאוד אם תכבד אותי

 
אחים יקרים! כל חיינו בעולם הזה מלאים במצבים בהם 

חובה  המוטלת עלינו  אכן,אנו נדרשים להעיר זה לזה... 
אבל יחד עם  'ת עמיתךאכיח וכח תוה'להוכיח שנאמר 

ושג היא חייבת לבוא בראש תוכחה תת הי שמטרזאת כד
ובעיקר לא ע"י  םניפבהארת  ,בראשונה מלב אוהבו

ביקורת ושלילת המעשים אלא ע"י אמירת ההערה יחד 
 דברי שבח ותהילה לצד השני. םע
 

 ...'למאור 'כתיתה יהיאבל ש 'כתית'גם אם 
 

 שבת שלום ומבורך!     ה' יזכנו, אמן!  
 

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

  שולה )סועד( בת נעימה ז"ל/   יוסף אברהם )אליתים( בן ציון ז"ל

 

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

 

 

 

 

 להם שמרדכי הוא יהודי שהרי זו סיבת כל הגזירה?
: אם הוא משבט יהודה שנאמר בו חזון עובדיה -תירוץ א'

רצו 'ידך בעורף אויביך' אז לא תוכל לו. והאמת שהם 
 ללהמשיך ולומר את המשך התנאי שאם לא אז הוא ייפו

לפניך חלילה, אלא שלדאבון ליבם 'עודם מדברים עמו 
וסריסי המלך הגיעו להבהיל את המן' ובכך הם חתמו את 

 גזר דינם לקללה. כן יאבדו כל אויביך ה'.
לוקחים זרע וטומנים אותו  : כשה'שם משמואל' – תירוץ ב'

וא מצמיח והופך אבל לבסוף ה ,יבבקרקע הוא הולך ומרק
אם למרדכי  : דע לך, חכמי המן אמרו לולאילן רב פירות. 

לוקיו שלמרות -בא דהיינו את האמונה ,יש את תכונת הזרע
 הוא עדייןעמוק באדמה והוא מושפל ונרמס  שטמנו אותו

 לוקים,-ולא מאבד את אמונתו ודבקותו בא מצפה לישועה
 מתוק מדבש!  .'פול לפניולא תוכל לו כי נפול תי'אזי 

 

 –מרדכי בן תיתה רפואה שלימה /  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:

 / התורם בעילום שמוהצלחה בגשמיות וברוחניות –דקל מלכה רפואה שלימה / 

ה בת סלימה זיולמכירת הדירה /  –יעקב ואורי ישראל  /ברכה והצלחהל  - וב"ב

 הצלחה.ל –ג הגון /  אהרון בן שושנה לזיוו –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –

 ...הערה מרוממת: לפרשה סיפוררעיון ו 
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 ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור )כז', כ'(
: 'אל תוכח לץ פן ישנאך )משלי ט', ח'(אומר שלמה המלך ע"ה 

הוכח לחכם ויאהבך'. אחד ההסברים הוא שכאשר צריכים 
להוכיח אדם על מעשיו הרעים אסור  להוכיחו בביזיון  

אלא יש לומר לו  משום שכך הדברים לא ייכנסו בליבו, 
 שמה שהוא עשה לא מתאים לו לרום מעלתו.

וזו כוונת הפסוק 'אל תוכח לץ' אל תעשה אותו 'לץ' בדברי  
התוכחה, מדוע? 'פן ישנאך'. 'הוכח לחכם' תראה לו כמה  
שהוא חכם ולא מתאים לחכם כמוהו לנהוג כך ואז 'ויאהבך' 

 הדברים יתקבלו בליבו.
ור' גם אם אתה רוצה  לפי זה אומרת התורה 'כתית למא

לכתת את חברך בדברי תוכחה תעשה זאת בצורה של 
'כתית למאור' דהיינו ע"י הארת פנים והארת נפשו של 

 אותו אדם ולא ע"י הטחת ביקורת נוקבת.
 

)מעובד ע"פ סיפור ששלח לי אשתקד ידידי  ובעניין זה סיפור נפלא

 :הרב בנציון סנה שליט"א(
 נשאר יותר'...  'זהו זה! אני בישיבה הזו לא

הוא 'חוצניק'... תושב לונדון שסיים )שם בדוי( משה 
בהצטיינות את לימודיו בישיבה הקטנה והתקבל לישיבה  
גדולה מצוינת בארץ, אלא שדווקא שם הוא לא הצליח 

 להתרומם ולבסס את מעמדו... 
הסיבה היא כיוון שבישיבה הזו יש כל כך הרבה מוכשרים 

ועד ליל. משה, שהיה רגיל הלומדים בהתמדה מבוקר 
להיות הבחור המוכשר בישיבה הקטנה פתאום הפך להיות 

 'בינוני מינוס' מול כל האריות הללו.
הדבר גרם לו לחוסר מוטיבציה, הוא למד בעצלתיים, 
מאוחר יותר הוא כבר איבד את החשק לקום לתפילות 
בזמן, הוא היה מאחר לסדרים, מרבה ביציאות באמצע  

ותות שנקבעו לו עזבו אותו לטובת בחורים הלימוד, החבר
רציניים יותר... הוא הוזמן כמעט בכל שבוע לשיחה אצל 
משגיח השיעור שהיה מעיר לו על מעשיו ומנסה לדרבן  

 את עצמו בידיים. חאותו שייק
 לאחר כמה חודשים החליט משה שזהו זה, כאן הוא לא 
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