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 פורים כשר ופסח שמח
היה דורש: לפני פורים מברכים  "לקזצורבי יחזקאל מקאזמיר 

 ולפני פסח מאחלים 'פסח כשר' 'שיהיה לך פורים שמח'
אין צורך לברך  בפורים :ואני אומר שצריך לקיים 'ונהפוך הוא'

 לברך רק צריךשמחים ממהות החג, כולם 'פורים שמח' שהרי 
שהשמחה תיעשה בדרכים 'כשרות' דהיינו בצניעות ולא 

)כולל ברבנים  באיש  בצורה מכובדת  ובלי לפגוע  ,בפריצות ח"ו

 .ולכן צריך לברך 'פורים כשר' וכדו'...(
ובפסח מי לא מקפיד על כשרות? רק צריך שאחרי כל 
הניקיונות והטרחה, נגיע אל החג בשמחה ובלי כעסים 

 'פסח שמח' ומחלוקות ולכן צריך לברך

 מתוק מדבש!אמן!    פורים כשר ושמח אז שנזכה בע"ה ל

 
 :ות בבדיחותאובעניין פורים חיד

 פיצול אישיות?שושתי סבלה מ היכן במגילה יש ראיה
וזה נשמע  ''גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים תשובה:

 עשויה משתי נשים... השהיא היית
 ומנין ראיה שלאחשוורוש היו שתי חמות?

, פעם אחת 'וחמתו בערה בו'  'חמתו'נאמר פעמיים   תשובה:
 ופעם אחת 'וחמת המלך שככה'

זה מתחבר נפלא   טפירו הי"ו()והוסיף בשיעור אחד התלמידים 
כי אם לושתי  היה פיצול אישיות אז פשוט שלבעלה אחשורוש  

 מתוק מדבש!    היו שתי חמות... 
***** 

 )א', א'( אל משה וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמר אויקר
: א' דויקרא זעירא שמשה לא רצה לכתוב אלא ויקר אומר בעל הטורים

א במקרה ואמר לו  לכדרך שנאמר בבלעם כאילו לא נראה לו השם א
 .הקב"ה לכתוב גם באל"ף וכתבה קטנה

מכאן שבעל ענווה יכול לזכות  :אומר ה'עטרת יהושע' זיע"א
משה'  להשראת השכינה עליו. וכך מתבאר הפסוק 'ויקרא אל 

בזכות שמשה הקטין את עצמו שזה מרומז באל"ף הזעירה,  
 מועד לאמר'. להוא זכה ל'וידבר ה' אליו מאוה

***** 
 )א', ט'( וקרבו וכרעיו ירחץ במים...

בקרבן שבא מבהמה גסה נאמר 'אם עולה קרבנו מן הבקר' 
ובהמשך 'וקרבו וכרעיו' ואילו בקרבן הצאן נאמר 'ואם מן 

רעיים ירחץ במים' ומדוע  הצאן קרבנו...' ובהמשך 'והקרב והכ
 השינוי?

רבי זלמן סורצקין זצ"ל בספרו 'אזנים לתורה': ר נפלא יהסב
לכן   ,הבהמה הדקה קרובה יותר לאכילת גזל משדות זרים
והקרב 'התורה לא משייכת את קיבתה אליה שנאמר 

. ואילו ' שהם לא שלה אלא גזולות 'ירחץ במים'והכרעיים
לכן קיבתה  ,כל היום ואינה גוזלת עובדתה ,הבהמה הגסה

)דברים  . 'ירחץ במים'הם שלו ש 'וקרבו וכרעיו'שייכת לה שנאמר 

 מתוק מדבש!    טובים(

 :לעילוי נשמתדברי התורה 
 מו"ר הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל

 זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל
 רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל
 
 

 

 )א', יד'( ואם מן העוף עולה קרבנו לה'
לשון זו של קרבנו לה' נאמר  :מדייק האלשיך הקדוש זיע"א

שהרי  ,קרבן העני שכן ליבו שבור וכוונתו לשם שמיםברק 
ה ל  ולכן כאילו כתוב כאן 'עו   ...'לוקים רוח נשברה-זבחי א'

 קרבנו לה'....'
***** 

שנה  ענפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות ה' אשר לא תי
 ועשה מאחת מהנה )ד', ב'(

 מדוע מביאים קרבן רק על חטא בשוגג ולא על מזיד?
 ר' יוסף שאול נטנזון 'הסביר נפלא בעל ה'שואל ומשיב

הבהמה הוא השכל האנושי,  עלהיתרון שיש לאדם : זצ"ל
ת ע"י הטבעים שהקב"ה הטביע בה, שונה ע  נ  הבהמה מּו

 ממנה האדם שיכול לקבל החלטות לטוב ולרע בשכלו.
הרי שמי   ,כאשר האדם חוטא בשוגג ובלי כוונה ,לפי זה

לכן הוא יכול  ,הבהמי שלו ולא השכלטא זהו הגוף חש
 מה שגם היא נטולת שכל.הלהקריב את הב

הרי שכאן השכל  ,אבל כאשר חוטא האדם במזיד וביודעין
אין לו  פן כזה והוא זה שחטא ולא הגוף, ממילא בא

כל ואין שהרי היא נטולת ש ,אפשרות להקריב את הבהמה
 מתוק מדבש!   .היא יכולה לכפר אל מעשהו במזיד

***** 
 השיב את הגזלה אשר גזל... )ה', כג'(ו

הרי זו מצוות ו חז"ל ברכה על השבת גזל? נמדוע לא תיק
 עשה מן התורה?
ה  כל מצווה הבאזיע"א:  גר"א )מוילנא(מתרץ נפלא ה

למרות שהשבת הגזלה  ןאין מברכים עליה. ולכ בעבירה
אבל המצווה הזו מקורה בכך שהאדם  ,היא מצווה מהתורה

ולכן אין   ,עבירהממצווה שבאה  ולכן זוזול' געבר על 'לא ת
 מתוק מדבש!מברכים עליה.  

 
 ובעניין עבירה מילתא דבדיחותא

למה אתה בלי  ', שוטר עוצר נהג שנסע בלי חגורה

על זה אתה עוצר אותי? ואני  'עונה הנהג ? 'חגורה

תא  ב מטען חבלהחשבתי שהודיעו למשטרה שיש לי 

מפקד התחנה   ומזמין את השוטר מתקשר 'המטען...

עורכים חיפוש ולא מוצאים  ,םיהם מגיע ,המחוזמפקד ו

סתם עצר אותי   ים,רוא םאת' :כלום... אומר הנהג

 'בלי חגורה... שנסעתיעוד מעט הוא גם ימציא  ,השוטר

***** 
 )אסתר ט', כב'( ...לעשות אותם ימי משתה ושמחה

ש לבסומי  יחייב אינאמר רבא מי :)מגילה ז' ע"ב(מובא בגמרא 
עד דלא ידע בין ארור בפורים(  בסםת)חייב אדם לה יאבפור

 .המן לברוך מרדכי
אם ההתבסמות  ,הבהיר חד משמעיתאז קודם כל צריך ל

שאין  הרי ,תביא את האדם לעבור עבירה ולו הקלה ביותר
 כיצד יוסבר   ,. ואם כןבידו חמורה זו מצווה אלא עבירה
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  לוקיך-וכל קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית א
 )ב', יג'( חתך על כל קרבנך תקריב מלחנמעל מ

? איזו ברית 'לוקיך-ולא תשבית מלח ברית א'כוונת הפסוק י מה
 לקב"ה עם המלח?)הסכם( יש 

'פיתוחי  הסביר נפלא רבי יעקב אבוחצירא זיע"א בספרו
  והדמעות הן ',לא ננעלו השערי דמע'חותם': מובא בחז"ל ש

שנאמר   הקרבנות במקוםהתפילה נתקנה  ,כמו כן .מלוחות הרי
 .'ונשלמה פרים שפתינו'

  ,ישראל עם -בניו וזהו ההסכם שהקב"ה חתם כאן עם 
במלח  'דהיינו התפילה  'רבן מנחתך'כל ק מפורשת: בהבטחה

וע"י כך   ,עם מלח הדמעות מכל הלב לה' אותה קריבת' תמלח
כלומר תזכה   'מעל מנחתך לוקיך-ברית א לא תשבית מלח'

שהרי   ,ולזכות בהבטחה של הקב"ה שתפילתך תתקבל סלהיכנ
 (תפילתך)על כל קרבנך 'ולכן כדאי לך ש 'שערי דמעה לא ננעלו'

 'תקריב מלח
 ים:נפלא יםסיפורשני ובעניין זה 

נשברה הצלחת... אחד השידוכים   ומוצלחתבשעה טובה 
בחיר  -בת סמינר מצטיינת והוא  - היא ,המוצלחים והמופלאים

ושניהם   בעל אהבת תורה מיוחדת במינה המתמידים בישיבה
 .(11גיל ) בני אותו

 .הםיבינ ישבו החתן והכלה ושוחחו ,לאחר תום השבע ברכות
ושאלה אותו 'האם כל הזמן הייתה   ריפנתה הכלה לחתנה הט

 ?'אהבה כזו לתורה לך
ערך הייתי ילד  ל 15'עד גיל אמר החתן,  'שבכלל לאהיא האמת '

אבל פתאום  ,בינוני ומטה, לא היה לי חשק ללימודים בכלל
הייתי מקפיד   ,התחלתי לקבל אהבה ללימוד ,בלי סבה מיוחדת

כמו שאמרתי ו ,אני כך זומא ולשיעורים להגיע מוקדם לסדרים
 '..לא יודע למה.אני פשוט 

 תאבל אני חושב ,אתה לא יודע למה' :ונה הכלה ואומרתואז פ
 ...'שאני כן יודעת

של  תמנהללינו נכנסה א 15מינר בגיל כשהייתי תלמידת ס
נתנה לנו שיחת מוסר על כוחה  ו יםחשובה יםסמינראחד ה
היא עוררה אותנו  רבין הית ,מק הלבותפילה מעשל 

תדעו בנות יקרות 'והוסיפה ודבר על כל דבר  להתפלל
ן לעצב אפילו את כצעירות יש בכוחעדיין שאפילו שאתן 

  'דמותו של החתן שלכן...
אבל  ,ר הבנותתהשיחה על י השפיעהת כיצד אני לא יודע

החל מאותו היום התחלתי לכוון   ,עלי היא מאוד השפיעה
ממש  הייתי  'שמע קולנו'וכשהייתי מגיעה ל ,בתפילה ריות

ואם  ...אנא ה' זכה אותי בחתן בן תורה'בוכה ומבקשת 
טע בליבו אהבת תורה תיאנא  ,כבר קבעת לי מי זה יהיה

ועליך   ך שלנווהשיד לוכך הייתי מתפללת ע .ויראת שמים
 .למרות שטרם הכרתי אותך'

לא  , אתההיקר יאיש' ואומרת: טרייההמסיימת הכלה 
מה שגרם לך לאהבת שובטוחה  תאבל אני יודע ,יודע

 'ב...למק הוהתורה היו הדמעות ותפילתי הזכה מע
 
 :)עלינו לשבח( נוסף בעניין זה סיפור נפלאעוד ו

לקנות  החליטכי יום אחד הוא  ,תלמיד חכם אחד סיפר
 .תאופניים חדשואחד מילדיו )מויישי( ל

 רכה זמן  רב.אי היא לא ראולם לצע ,השמחה הייתה רבה
 םהאופנייבוכה וסיפר כי  מויישירת הגיע חשלמ רבבוק

 האופנייםבאמת גילינו שנעלמו מהחצר, יצאנו לחפש ו
 נגנבו...

ליטפתי את לחייו הרטובות  ,כשראיתי את בכיו הטהור
ילדים 'י להם תכינסתי את כל יתר ילדיי ואמר ,עותממד

 ,םהאופניינעזור למויישי למצוא את  ובוא !יקרים
להם  יואז אמרת 'איפה לחפש?'ענו כולם  !'כן' ?'מוכנים

אבל יש  ,אנחנו לא יודעים היכן לחפש חמודים, תראו'
, הגנב עצמו  נמצאות האופניים ןשניים שיודעים בדיוק היכ

נתפלל ונבקש מכל  ילדים יקרים, . ולכן בואוכמובן הקב"הו
ב בתשובה וייתן בליבו יחזיר את הגנהלב מהקב"ה ש

 .'את האופנייםשלנו יישי החזיר למול
ילה אך פתארשום להם את נוסח הש מנימ ביקשוהילדים 

לה הטובה ביותר היא שכל אחד  יהתפ'אני אמרתי להם 
   'יבקש מה' בשפה שלו

מהם  ן הילדים התפללו וביקשו ואני הוספתי וביקשתי כוא
שערי 'כי הרי  ךך היום יוסיפו ויבקשו על כששגם בהמ
 .'ננעלודמעה לא 

שה מיוחדת שאכן גבאותו הלילה עלו כולם לישון בהר
 .התקבלהתפילתם 

את  תנדהמו לראו ,כשיצאו האבא והבן בבוקרת רלמח
האופניים קשורות לגדר הבית ועליהן היה פתק שנכתב 

ה זאת שוב, לא אעש ,אני מבקש סליחה'בלורד שחור: 
 הגנב...'

 
?  יתקבלולא רוצה שתפילותיו  מאתנואחים יקרים! מי 
ננו רבי יעקב אבוחצירא זיע"א בהבטחה יוהנה מאיר את ע

לוקיך מעל -'ולא תשבית מלח ברית אבפסוק מפורשת 
מנחתך' אם תזכה להוריד דמעות בתפילתך שתצא מלב 

תפילה כזו אינה   ,חם וטהור ובפנייה ישירה לקב"ה בלבד
 .'שערי דמעה לא ננעלו'חוזרת ריקם שהרי 

 
 ה' יזכנו, אמן!                            

 !!!שמח)כשר( ושבת שלום ומבורך                  ופורים 

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

? התשובה היא כפי שפסק הרמב"ם  לבסומי' חייב אדםהציווי '
כיצד חובת סעודה זו? שיאכל בשר '...: )הלכות מגילה ב', טו'(

ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, ושותה יין עד שישתכר 
 וירדם בשכרותו...'

ין בין  הוא אינו יכול להבחבוודאי ש ,כאשר הוא ירדם ,ממילא
 .'ברוך מרדכי'ל 'המן ארור'

***** 
 וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים... )אסתר ט', כח'(

   "ל שיום הכיפורים הוא רק כפורים.ידוע מה שדרשו חז
בכל חג בעל ה'אבני נזר' זיע"א: מביא אחד ההסברים לכך 
  , בפסח הואמסויםלכבוד הקב"ה על דבר  ומועד מוותר היהודי

מוותר על הלחם שלו, בסוכות הוא מוותר על הבית שלו,  
בשבועות הוא מוותר על השינה שלו )לצורך לימוד תיקון ליל 

 ובכיפור הוא מוותר על האוכל שלו.שבועות(, 
רים? בפורים האדם מוותר על הדעת )השכל( שלו  ובפ ומה

 'חייב אדם לבסומי עד דלא ידע...'שהרי 
בכיפור או על הדעת בפורים? ומה יותר קשה לוותר על האוכל 

 ולכן כיפורים הוא רק כמו פורים. .בוודאי שעל הדעת
 

 ובעניין דעת מילתא דבדיחותא

שואלים  .לשניים חצויהטיפש אחד הולך ברחוב עם מטריה 

מה פתאום, הרי 'והוא עונה  'מה השתגעת?'אותו כולם 

 'נן חלקית...ואמרו בחדשות שהיום יהיה מע


