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ֲעֵרי  ׁשַ ְרָכה ַרְגלֹו ּבְ ַאְך ּדָ ל ִמי ׁשֶ סֹודֹות , ֲעבֹוָדהּכָ ּיְ ּמִ יֹוֵדַע ׁשֶ
ֶפׁש  ּבֹון ַהּנֶ ּיַת ֶחׁשְ ַנֲהָלּה , ָהֲעבֹוָדה ִהיא ֲעׂשִ ִמי ַהּמְ ׁשְ ם ֵעֶסק ּגַ י ּגַ ּכִ

ּבֹון לֹא ֶחׁשְ ֶרַוח ּבְ ִעְסֵקי , ָקרֹוב הּוא ְלֶהְפֵסד ִמּלְ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ֶפׁש  ַהּכֹל ְוִלְחיֹות  ָאָדם ָיכֹול ְלַרּמֹות ֶאת ַעְצמוֹ  ,ַהּנֶ ִדְמיֹון ׁשֶ ּבְ
ֵסֶדר יֹון ָעלּול ִלְמצֹוא ַעְצמֹו ֵריק , ּבְ בֹוא ָעָליו ֵאיֶזה ִנּסָ ּיָ ּוְבֶרַגע ׁשֶ

ל ּתֶֹכן ּבֹון ַנְפׁשֹו הּוא ִנְמָצא  .ּוְמּנָֻער ִמּכָ ה ֶאת ֶחׁשְ עֹוׂשֶ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ
רֹון, ִעם ָיד ַעל ַהּדֶֹפק ַגם ְוִחּסָ ל ּפְ יֹוֵדַע ַמה  ְוָכְך הּוא, ּומֹוֵצא ּכָ

ִנים ָקִדיָמה ן ְוֵכיַצד ָלֶלֶכת ִעם ַהּפָ  .ָעָליו ְלַתּקֵ
ֶפׁש ַאְך  ּבֹון ַהּנֶ ה ְצִריָכה ֶחׁשְ ֶצר ָעלּול , ְזִהירּות ַרּבָ ם ַהּיֵ י ּגַ ּכִ

ׁש  הּ ְלִהְתַלּבֵ ִביא ֶאת , ּבָ ְוָקא הּוא ַהּיֹוֵזם ְוַהּמֵ ְוִלְפָעִמים ּדַ
ּבֹונֹות ֶאל ָהָאָדם ׁשֶ , ַהֶחׁשְ א ּכְ ּמּוָבן לֹא ְלתֹוֶעֶלת ֶאּלָ ָנתֹו ּכַ ּוָ ּכַ

ֶבר, ְלֶנֶזק ָרה ִהיא ִלְראֹות ֶאת ָהָאָדם נֹוֵפל ְלַעְצבּות ְוׁשֶ ּטָ , ְוַהּמַ
ד ם ָעלּול ְלַאּבֵ ָידֹו הּוא ּגַ ָבר ּבְ ׁש ּכְ ּיֵ ם ַמה ׁשֶ  .ְוָכְך ּגַ

ָפִרים ּסְ תּוב ּבַ ֶפׁש ַהּנֶֹפֶלת , ְוָהֵעָצה ְלָכְך ּכָ ּבֹון ַהּנֶ ל ֶחׁשְ ּכָ ׁשֶ
ד ְתאֹום ָעָליו ִלְדחֹות ֹזאת ִמּיַ ָכְך , ַעל ָהָאָדם ּפִ ְוקֹל ְלַהְבִחין ּבְ

תֹוָרה  ָהָאָדם עֹוֵסק ּבְ ׁשֶ יעֹות ּכְ בֹות ֵאּלּו ַמּגִ ָלל ַמֲחׁשָ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ ׁשֶ
ה ְתִפּלָ אֹוב ֶאת כָּ , אֹו ּבִ ָאז ַמְעָלה לֹו ַהּיֵֹצר ּבְ ל ָהְרִאּיֹות ֲהלֹא ׁשֶ

ָרָאה טֹובֹות  ה , ֵמעֹודוֹ ׁשֶ ּמָ ְפֵני ּכַ פֹות ִמּלִ ֻטּנָ בֹות ַהּמְ ְחׁשָ ֶאת ַהּמַ
ַנִים ע "ַהִאם לֹא ַעל ֶזה ֶנֱאַמר : 'ְוָאז הּוא ַמְפִטיר לוֹ , ׁשְ ְוָלָרׁשָ

י ָעה זֹו ִיְדֶחה  '."?!ָאַמר ֱאלִֹקים ַמה ְלָך ִלְסּפֹר ֻחּקָ ׁשָ ָלֵכן ּבְ
דַהּמַ  בֹות ִמּיַ י ֲהלֹא , ְחׁשָ ָכְך ּכִ ְתַחזֵּק ּבְ בֹות ה' ַוּיִ ב ַמֲחׁשָ חֹוׁשֵ

ח ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ י ִיּדַ בָּ , ְלִבְלּתִ ו"ה ְוַהּקָ ֲאִני ַעְכׁשָ מֹו ׁשֶ  . רֹוֶצה אֹוִתי ּכְ
ַעת ּוב ַהּדַ ִיׁשּ ֶפׁש ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ּבְ ּבֹון ַהּנֶ הּוא מּוָכן , ֶחׁשְ ׁשֶ ּכְ

ּקּוןְוַגם ָאז ָעָליו ְלהֹובִ , ְלָכךְ  ֶרְך ַהּתִ בֹוָתיו ֶאל ּדֶ , יל ֶאת ַמְחׁשְ
ן ֵדי ְלַתּקֵ א ּכְ אן ּוְלַהּבָ ים ִמּכָ  .ַמה עֹוׂשִ

ֵאר ָהַרהַ ְוָכְך ֵסֶפר"ק ּבֵ ּבְ אְזִניץ ִמּקָ ה מֹׁשֶ י הַרּבִ מֹׁשֶ ַעת ': ּדַ
אֹור  ִתית ַלּמָ ֵדי ּכָ ֶפׁש ּכְ ּבֹון ַהּנֶ ֶחׁשְ ָהָאָדם ָצִריְך ְלִכּתֹות ַעְצמֹו ּבְ
ִתית "י: ַרׁשִ מזהירנו ַאְך ִמּיַד ה', ֲעבֹוַדת ְלָהִאיר ַעְצמֹו בַּ  ְולֹא ּכָ

ָנחֹות ח, ַלּמְ ֻמּנָ ְהֶיה ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן ּבְ ִתית ַהּכָ ְיֵהא ּלֹא 'צּוֶגעֵלייְגט'ׁשֶ
א  ַעְצבּות ֶאּלָ ִמידּבְ  .ְלַהֲעלֹת ֵנר ּתָ

 אבני החושן
 נו, לקטהם סגולה אבני החשן אבני

.על גווניהם ועל סגולותיהם ממקורות שונים.
 ֹאדם

צבעו אדום מאוד, והיא סגולה לאשה 
 שלא תפיל.

 פטדה
, והיא מצננת את הגוף.(געהל)צבעו צהוב 

 ברקת 
צבעו לבן שחור ואדום, והיא מאירה מאוד 
וזהו הֹצהר שהניח נח בתיבה. וסגולתה שהיא 

 מחכימת פתי ומאירה את העיניים.
 נפך 

וסגולתה שיברחו צבעו כתכלת השמים, 
 אויביו ממנו.

 ספיר 
צבעו כחול כהה, ומועילה לכל כאב 

 ונפיחה.
  יהֹלם

 צבעו לבן, ומביאה שינה על האדם.
 לשם

צבעו שחור דומה לכחול, סגולתה לאמץ 
 את הלב ולהסיר דאגה.

 שבו
וירוק  (שטארק בלוי)צבעו מעורב כחול חזק 

 , סגולתה להצליח ברכיבה.(העל גרין)חלש 
 אחלמה

צבעו לבן מעורב עם אדמימות, מחזק את 
 הלב שלא יירא במלחמה.

 תרשיש
צבעו צהוב קרוב ללבן, מועילה לעיכול 

 האוכל.
 שהם 

 ירוק חזק מאוד, וסגולתה לנשיאות חן.
 ישפה

מעורב מהרבה צבעים, סגולתה לעצור 
 הדם.



 

 

לשון  -משה  .ַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְוַאָּתה ְּת 
יחד, כי הצדיק מחבר את  , תחברצוותא
  (דגל מחנה אפרים) כולם.

 
דוקא על ידי הכתיתה  .ְלַהֲעת ֵנר ָּתִמיד ָּכִתית ַלָּמאֹור

והיגיעה בתורה אפשר להגיע לאור הדביקות העליונה 
  (אגרא דכלה)  -

 
השומר דיבורו בקדושה אזי  .ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם

למות דבורו הרי הוא כמעשה ועושה גדולות בעו
 (בית אהרן) . דיבור)-( –עליונים 

 
 היה על הלב, ו .ְוא ִיַּזח ַהֹחֶׁשן ֵמַעל ָהֵאפֹד

בגימטריא פה, הפה צריך להיות מכוון כנגד הלב שיהיו 
 (דגל מחנה אפרים) . - פיו ולבו שוים

 
 – .ְוָהָיה ִפי רֹאׁשֹו ְּבתֹוכֹו ָׂשָפה ִיְהֶיה ְלִפיו ָסִביב

על עצמך, ואילו על הזולת  –דיבורי פיך יהיו 
 (אך פרי תבואה) .

ַּבֶּדֶר ֲעָמֵלק ֲאֶׁשר ָקְר שקררך  .ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְל
מחמימותך ומהתלהבותך שהיה לך לאהוב כל אחד את 

ועל ידי מה הקרירך על ידי גאוה והתנשאות  ,חבירו
 (מאור ושמש) .גימטריא  שהוא 

 
עמלק הוא גאוה  .א ִתְׁשָּכח... ר ֲעָמֵלק ִּתְמֶחה ֶאת ֵזכֶ 
מצוות שעשית, הגאות מהש (בגימטריא רם)

עבירות שעשית, ויעשה תמיד תשובה על ו
  (זרע קודש) .זה, עד שיזכה לכל טוב

 
יצר  .ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים

תראה לעשות תשובה בהיותך והרע הנקרא 
בזה העולם, ואז  -בחיים, כל זמן שאתה 

 (אמרי נועם) .ייטב לך בזה ובבא
 

עצלות תשות כח ולא תפול ב -  .א ִתְׁשָּכח
ואמור לו הנני מתחרט ושב על ר ח"ו, והקהה שיני היצ

העבר ומכאן והלאה חושבנא לקבל עלי עבודת ה' 
באמת שלא אחטא עוד, ואתחבר לצדיקים וחסידים 

 שראל)(עבודת י והם יורוני דרך התשובה והאמת.

  
 בכוחות שמקבל מה' ישתמש בהם כרצון ה'

רּוָמה ִמי –ִלי "י: ְוָכַתב ַרׁשִ  .ְוִיְקחוּ ִלי ּתְ ל . ִלׁשְ ִהּנֵה ּכָ
כֹחֹות ּוִבְדָבִרים ׁשֹוִנים ָחְכָמה ְוֶזה, ָאָדם ֵנחֹון ּבְ  ֶזה ּבְ

ָממֹון ְוַכּדֹוֶמה ל ַמה . ּבְ ּכָ ִמיד ׁשֶ ְוָצִריְך ָהָאָדם ִלְזּכֹר ּתָ
יֵּׁש לֹו  ן לֹו ֵמה' -ׁשֶ ר ַהּכֹל ִנּתַ בּוָרה ְוָהֹעׁשֶ , ַהָחְכָמה ְוַהּגְ

ָכל ֶרַגע  יֵּׁש ּבֹו ּבְ א ַאף ֶעֶצם ַהַחיּּות ׁשֶ ְולֹא ַרק ֹזאת ֶאּלָ
ַרךְ  מֹו , ְוֶרַגע הּוא ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ה ְמַחיֶּה "ׁשֶ ְוַאּתָ

ם ּלָ ָכל ֵאּלּו ַאְך ְוַרק , "ֶאת ּכֻ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ן ָצִריְך ְלִהׁשְ ַעל ּכֵ
ֵהם ֵהֶפְך ְרצֹונוֹ ה' ִלְרצֹון  לֹום ִלְדָבִרים ׁשֶ . ְולֹא ַחס ְוׁשָ

אֹוֵמר ַרׁשִ  יֵּׁש ָלֶכם " ִלי"י: "ְוֶזה ַמה ׁשֶ ל ַהּכֹחֹות ׁשֶ ֲהֵרי ּכָ
י הּוא ּלִ ְהיּו עַ , ׁשֶ יִּ ן מּוָטל ֲעֵליֶכם ַהחֹוָבה ׁשֶ ל ּכֵ

ִמי" ַמִים, "ִלׁשְ ם ׁשָ ֶהם ְלׁשֵ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ְולֹא ְלֵהֶפְך , ְלִהׁשְ
 )רבי ישראל מרוז'ין הרה"קנר ישראל ( .ָחִליָלה

 

 ˜ ˙ ֲעָמל≈ ּיַ ƒח יָר‰  -מ¿ ƒפ ּטּול ַ‰ּכ¿ ƒּב
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ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ין ָהִעְנָין ֶׁשִּתְּקנּו ָהבִ לְ  .ּתִ
ֲחָכֵמינּו ִלְזֹּכר ֲעָמֵלק ְּבַׁשָּבת ַּדְוָקא, ְּדִהֵּנה ְּבִחיַנת 

ָמֵלק ִהיא ְּכִפיָרה ִּבְמִציאּות ה'. ְוַהַּׁשָּבת ִהיא עֲ 
ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה ַּבה' ֶׁשָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם. ְוֵכן ָאְמרּו 
ֲחַז"ל ֶׁשִּנְסְמָכה ָּפָרַׁשת ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ְלָפָרַׁשת 

"ָיְצאּו ִמן  -ַהָּמן, ֶׁשָּׁשם ִנְכַּתב ֶׁשִחְּללּו ֶאת ַהַּׁשָּבת 
, ֶׁשַּבֲעֹון ִחּלּול ַׁשָּבת ָּבא ֲעֵליֶהם ָהָעם ִלְלֹקט"

א ֶהֱאִמינּו ַּבה' ְוַגם ְּבֹמֶׁשה  ֲעָמֵלק, ִּכי ַעל ְיֵדי ֶׁש
א ִיְהֶיה ּבֹו", ִהְתַּגֵּבר ֲעֵליֶהם  ֶׁשָאַמר "ַׁשָּבת 
ֲעָמֵלק ְּבִחיַנת ַהְּכִפיָרה ּוָבא ֲעֵליֶהם ְלִמְלָחָמה. 

יִרים ְמִחַּית ֲעָמֵלק, ִּכי ַעל ָלֵכן ַּדְוָקא ְּבַׁשָּבת ַמְזּכִ 
ְיֵדי ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ֶׁשּמֹוָרה ַעל ָהֱאמּוָנה, ְמַבְּטִלים 

 ֹּכחֹו ֶׁשל ֲעָמֵלק.

ְוַאָּתה ַהְקֵרב  במדרש, בשעה שאמר הקב"ה למשה
 ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחי הרע לו למשה, אמר לו ֵאֶלי

הקב"ה תורה שלי היתה ונתתיה לך. לכאורה יש 
 להבין מדוע הרע לו למשה. ומה היתה תשובתו 

 



 

 

ואפשר לפרש על פי מה שאמרו של הקב"ה.
חז"ל שבגלל שסירב משה ללכת אל פרעה 

", שלח נא ביד תשלחבשליחות הקב"ה ואמר "
לכן נענש וניטלה ממנו כהונה. וקשה הרי משה 
היה לו קל וחומר שהקב"ה צריך לשלוח 
מלאכים, כי מה הגר שפחת שרה נשלחו אליה 
מלאכים, בניה של שרה לא כל שכן. אך קל 

ה נכון רק אם המלאכים גדולים וחומר ז
מצדיקים, אבל אי אמרינן שגדולים צדיקים יותר 
ממלאכי השרת אזי כן היה פגם בזה בזה שאמר 
שלח נא ביד תשלח. והנה איתא במדרש למה לא 
נתנה תורה למלאכים, משום שגדולים צדיקים 
יותר ממלאכים. ובזה ניחא המדרש הנ"ל בשעה 

" וגו' אליך "ואתה הקרבשאמר הקב"ה למשה 
הרע למשה, על זה שנענש על שאמר "שלח נא 
ביד תשלח", הרי היה לו קל וחומר על זה. אמר 
לו הקב"ה תורה שלי היתה ונתתיה לך, ולמה לא 
נתתיה למלאכים, אלא מכאן ראיה שהצדיקים 
גדולים מהמלאכים, אם כן הקל וחומר אינו נכון 
והיתה פגם בסירובו של משה שאמר "שלח נא 

 תשלח", לכן נבחר אהרן ולא משה. ביד
להג"ר יצחק אחרון  (תולדות יצחק

   )אייזיק מארגנשטרן מקאלשין

בירושלמי איתא  .מָֹתם ַעל ָהֶאֶבן ָהֶאָחתְּׁש ה ִמ ָּׁש ִׁש 
אמר שבאבני האפוד היה שמו של בנימין מחולק, 

שעל כתף היה כתוב 'בנ' ו שעל כתף ימיןבאבן 
'ימין', ודורש את זה ממה שמאל היה כתוב 

מקצת שמותם ולא  -שכתוב "ששה 'מ'שמותם" 
כל שמותם, לכן שמו של בנימין היה מחולק על 

רמז ממה לזה אפשר לומר ושתי כתפות האפוד. 
, בברכות בנימין "ובין כתפיו שכן"משה שאמר 

 .ששמו היה מחולק בין כתפי הכהן גדול
  )מדווינסקלהגה"ק ר' מאיר שמחה  (משך חכמה 

מסופר בגמרא שפעם  .וגו' ּוִמֵּלאָת בֹו ִמֻּלַאת ֶאֶבן
בקשו חכמים לקנות אבן לחושן מדמא בן אחת 

נתינה בששים רבוא דינרים, ובירושלמי כתוב 
שזה היה אבן ה'ישפה' של בנימין. ויש להבין 
מנין לו לירושלמי כי דוקא אבן זו אבדה, גם יש 

כום גדול כזה להבין מדוע היו צריכים לשלם ס
עבור אבן. ויש לומר דהנה את שמות השבטים 
היה אסור לחקוק בברזל, אלא היה נחקק בשמיר, 
ולכאורה בבית שני לא היה השמיר אם כן הרי לא 

יכלו לחקוק עליו את שם בנימין. אלא יש לומר 
שביד דמא היתה אבן כזאת שנחקקה עוד בזמן 
 שהשמיר היה מצוי, שהיתה של אדם אחד ששמו
'בנימין', ולכן היתה זו מציאה גדולה שנמצאת 
דוקא אבן כזאת. ומנין שזה היה דוקא האבן של 
בנימין, דהנה אמרו חז"ל שעל כל אבן היה חקוק 
ו' אותיות, והשלימו אותם בשמות האבות, כגון 

, ולכן לא א' מאברהם־בראובן היה חקוק 'ראובן
מסתבר שיחקוק אדם כך על סתם אבן, וכן בכל 

השבטים שכולם היו פחות משש אותיות,  שמות
רק בנימין יש בו ו' אותיות ולא היו צריכים 
להוסיף, לכן מסתבר שזה האבן שהיה נמצא אצל 

 דמא.
 )אברהם ברודא ר"מ בפראגלהגה"ק ר'  פרי הלולים( 

פעם הציעו לאחד שידוך עבור בתו. הבחור היה 
תלמיד חכם וירא שמים, אך היה לו אח שהיה איש 

בט האיש האם לעשות השידוך, חרע ובליעל, הת
מצד אחד הרי הבחור מושלם במעלות, אך מצד 

. הלך צל עליו הטילהשני השם הרע של אחיו 
הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות להתיעץ עם 

השידוך או  לעשותל אם ושאל"ל ווקזצמבראד 
ֶלֶׁשם כתוב  :בדרך מליצה . ענה לו הגאוןלחדול

על השם  ,ְלֶׁשם ֶׁשּבֹופירוש  - ְׁשבֹו ְוַאְחָלָמה
למה לך  - ָלָּמה־ְוַאחסתכל תהטוב שבבחור 

 האח.שמו של להסתכל על 

 מ

הגיע כפרי  מאיר מפרעמישלאןהרה"ק רבי אל 
[ארוחות אחד בטענה על חותנו, שהבטיח לו 'קעסט' 

ואינו מקיים הבטחתו, וגם פרה שנתן  על שולחן חותנו]
לו לנדוניה לקח ממנו, וכאשר לתבוע זת מחותנו 

שחותנו הכה אותו מכות נמרצות. פסק רבי מאיר 
ישלם לו סך כ"ד זהובים, בא החותן וטען מניין לקח 

גבוה כזה?! פתח לו הרבי  הפסק לשלם סכום הרבי
שכתוב זה סידור מפורש,  סידור ואמר לו הרבי: הרי

עבור ה'קעסט' ישלם ַהּקְֹׁשְטבסדר הקטורת: 
 המכות]-[עבור ה'קלעפ' ְוִקּלּוָפה  ,ְׁשֵנים ָעָׂשר

לקיחת -[עבור ה'קיה נעמען' ְׁשלָׁשה, ְוִקָּנמֹון  ישלם
לך חשבון מפורש לשלם  . הריִּתְׁשָעה ישלםהפרה] 

  עשרים וארבעה זהובים.



 

 

 ָּדרֹׁש ָּדַרׁש מֶֹׁשה
 "אִזיַע  'ַאְלֵׁשי ַהָּקדֹוׁש'ָה ּתֹוְלדֹות ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו מֶֹׁשה 

ַּגם ִּבְצַפת ִהְמִׁשי ַרֵּבנּו ְּבַדְרּכֹו ְלַהֲעִמיק ְּבִלּמּודֹו 
 .ְּבֹעֶמק ָהִעּיּון ַלֲאסּוֵקי ְׁשַמְעְּתָתא ַאִּליָּבא ְּדִהְלְכָתא

ָאְמָנם ִעַּקר ִּפְרסּומֹו ָּבא לֹו ְּבֶׁשל ְּדָרׁשֹוָתיו 
ְוִעַּקר ִעּסּוקֹו , אּוָלם ָּכל ֶזה ָהָיה ָטֵפל ֶאְצלֹו, ַהִּנְפָלִאים

ָהָיה ְּבַהְרָּבַצת ּתֹוָרה 
ה' ּוְלָהִׁשיב ַלׁשֹּוֲאִלים ְּדַבר 

ַרק ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת  .ֲהָלָכהֶזה 
 .ָהָיה עֹוֵסק ִּבְדרּוׁש

ְוכֹה ּכֹוֵתב ַרֵּבנּו ַעל 
ַעְצמֹו ַּבַהְקָּדָמה ִלְסּפֹר 
ְּדָרׁשֹוָתיו ַעל ַהּתֹוָרה 

ַע "‰' : ה''ּתֹוַרת מֶֹׁש  ≈„ יו…
י  ƒע ּכ„ָ י≈ ל ‰ּו‡ י¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ו¿

י  ƒּ̇ נ¿ ּוַ ƒי ּכ ƒּ̇ ַל‡כ¿ ָכך¿ מ¿ י , ל¿ ƒּכ
 ˜ ס∆ ָ‡ב ע≈ י ּכ¿ ƒַלנ ¿„ּ ƒ‚ּ עּוַרי ּנ¿ ƒמ
יָב‰  ƒ ׁ̆ י ƒּב ‰ ּב∆ מּו„ ַמר¿ ל¿ ַּ̇ ‰ַ

‡ ּוָב‡  ≈̂ י יו… ּי≈ ˙ ַ‡ּבַ ֲ‰ָויו… ּבַ
ָרָב‡ ם, ו¿ ַ‰ּיו… ּיּון ו¿ ƒָל‰ ע י¿  ַ‰ּלַ

ים  ƒ̂ ¿̂ ַח ל מ¿ ˜ו… ֲ‰ָלָכ‰ ּב¿
ּוָע‰ ׁ̆ ¿ּ̇ י  ƒ̂ ין , ֲח ƒב ≈‰

ר  ∆̃ ּב… ר ּבַ ∆̃ ּב… מּוָע‰ ּבַ ¿ ׁ̆
ל  ַ‡ֲחָריו ‡∆ ים ַע„ ו¿ ƒ̃ ס¿ ַ‰ּפו…

ל  ≈‡ ו… ׁ̆ ל  ∆‡ ׁ̆ ו¿ מ∆ ∆ ּׁ̆ ‰ַ ‡ ּבו…
ֲ‰ָלָכ‰ יב ּכַ ƒ ׁ̆ ‰ָ ָין ל¿ נ¿ ƒע , ּכ¿

 ˙ ו… ׂ̆ י ָ‰ַלך¿ ַלֲע ƒּב ƒל…‡ ל ו¿
ים ƒט ָ ׁ̆ ˙ ּופ¿ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒַבע מ ∆̃ ,

ר≈  ¿̃ ר ַ‰ ∆ ׁ̆ י ֲ‡ ƒ̇ ל „' ‰ זּוָל ≈̃ ָפַני  ˆ…‡ ‰' ל¿ ˙ מ¿ ע≈ י ל¿ ƒר ל ∆‡ ַוּיָ
י ƒ ּׁ̆ ƒ ּׁ̆ ם ַ‰ ּיו… ַ‰ֲ‰ָלָכ‰ ּבַ נּוָח‰ מ≈  .1"מ¿

 ַוֵּיֶׁשב מֶֹׁשה ִלְׁשּפֹט
, ֶׁשָהְיָתה ִּבְצַפת 'ֵּבית ַהּוַַעד'ְּכָבר ֶהֱאַרְכנּו ְּבָעַבר ַעל 

ָׁשם ִנְתּוֲַעדּו , ֵּביַרב"י ֶׁשהּוְקָמה עֹוד ִּבְזַמּנֹו ֶׁשל ַמֲהִר 
ם ָּכל ַחְכֵמי ָהִעיר ְוָראֵׁשי ַהְּקִהּלֹות ָלדּון ִּבְדָבִרי

 .ּוְלַתֵּקן ַּתָּקנֹות ְלִחּזּוק ַהָּדת, ָהעֹוְמִדים ַעל ַהֶּפֶרק
                                                      

"כי ראה גם שכתב רבנו בהקדמה לספרו חבצלת השרון: 1
ר‡י˙י ו‰נ‰ נר ‰' נ˘מ˙ ‡„ם ˜ונ‰ ‡˙ עˆמ‰ ב˘ני 

ב‰ס˙ופף בבי˙ ‰מ„ר˘ מרב‰ בי˘יב‰, (א)„רכים, 
 ֈ‡ו ב‡מנ‰ ‡˙ו עמו  (ב)יוˆ‡ וב‡ ב‰וויו˙ ‡ביי ורב‡

 ֈ‰„‚‡ על ומסיים ל‰יו˙ „ור˘ טוב לעמו ‚„ולי ח˜רי

, ְלהֹוָרָאה ְראּוִייםַּגם ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ֶׁשַּנֲעׂשּו 
ַיַחד ִעם ַרּבֹוֵתיֶהם . צֹוְרפּו ַאף ֵהם ֶאל ֵּבית ַהּוַַעד

ִני ֶׁשל ַחְכֵמי  ַּתְלִמיִדים ֵאּלּו ָהיּו ְלַמֲעֶׂשה ַהּדֹור ַהּׁשֵ
ְלַאַחר , ְּבִפְסֵקי ַהִּדין ֶׁשָּיְצאּו ִמֵּבית ַהּוַַעד. ְצַפת

ֶׁשָחְתמּו ַחְכֵמי ַהּוַַעד ִהְצָטְרפּו ַּגם ַהַּתְלִמיִדים ֶאל 
ְּבִפְסֵקי ִּדין ֵאּלּו ָאנּו מֹוִצִאים ַּכָּמה ְוַכָּמה . ַהֲחִתימֹות

מֹו ָחתּום ִראׁש, ְּפָעִמים ֶאת ֲחִתיָמתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ֹון ְּכֶׁשּׁשְ
 .ְּבִמְנַין ַהַּתְלִמיִדים
"י ֶׁשִּנְסָמ ַעל ְיֵדי ַמֲהִר  'יֹוֵסףֵּבית 'ַה ַּגם ָידּוַע ִּכי ָמָרן 

ָחַזר ְוָסַמ ֶאת ַרֵּבנּו , ֵּביַרב
 .ָלדּון ּוְלהֹורֹות

, ֶאת ַהֲעָרָכתֹו ֶׁשל ַרּבֹו
ֶׁשָּסַמ ָעָליו ְוַעל הֹוָראֹוָתיו 

ָכ ֶׁשָּמָרן ָאנּו מֹוִצִאים ְּב 
ְלָהִׁשיב ְּתׁשּוָבה  ֹוכִהְסִמי

ֶאת , 2 ְלׁשֹוֵאל ִּבְמקֹומֹו
‰ּו ז∆ ": ַרֵּבנּו ְמַסֵּים ַהְּתׁשּוָבה
 )ְעִּתיַּד ִנּיּות ַלֲע ְרֶאה ַהּנִ (=‰נלע״„ 

י  ינ≈ ע≈ ר ּב¿ ַ ׁ̆ י ƒם י ƒ‡ ן נר"ו. ָ‰ָ‡„ו…
ם ַעל  ƒַמי ˜ ≈̂ יַי„ יו… ƒנ ‰  ,ֲ‡„ו… ∆̆ מ…

ים  ƒר ַחּי י"ך¿ זל‰"‰ּבַ ≈ ׁ̆  ."ַ‡ל¿
הֹוִסיף ֲחִתיָמתֹו ַעל ּוָמָרן 
ֲאֶׁשר ָּכַתב לֹו, ַהְּתׁשּוָבה  :ְוֶזה

ים " ƒב יָך טו… ָבר∆ י ּ„¿ ƒ̇ י ƒ‡ָר
 ˙ מ∆ ין ‡¡ ƒ„ּ ין ƒ„ּ‰ַ ים ו¿ ƒח כו… ּונ¿

˙ ַ̃ ס¿ ƒּפ ∆ ׁ̆ ַעם  ּטַ ƒי ַ‰‡י , ּומ ƒָכל ּכ ו¿
י  יּל≈ ƒמ ‡ ָ̇ י¿ רּו ַמַעל¿ ימ¿ ך¿ ל≈ מ≈ ¿ ּׁ̆ ƒמ ,

‰ ל…‡ ָרָ‡‰  ˜ ַעל ז∆ ל≈ ַ‰חו… ו¿
ָר‰ ו… ּ̇ י ַ‰ ר≈ ‡ו…   ."מ¿

י " :ְּבָלׁשֹון ֶזהם ּוְמַסּיֵ  ƒּומ
ָך  בּול¿ ¿‚ּ ‰ ּב∆ ˙ ַיר¿ מ∆ מו… ‡¡ ָ̇ חו… ∆ ׁ̆

ָר‰ ו… ּ̇ יָך  ,ּבַ י„∆ ƒמ ל¿ ַ̇ ם ַעל  3ו¿ ƒַמי ָ ּׁ̆ י ַ‰ ימ≈ ƒּכ „…‡ ּ‚ּו מ¿ ¿ ׁ̆ ƒי
ı ‡רו…  .ָ‰ָ‡ר∆ ָ̃ ף  ס≈ יר יו… ƒע ָּ̂ ֻ‡ם ַ‰   ."נ¿

ְּפָרט ְלזֹאת ָהָיה ַרֵּבנּו ֵמִׁשיב ְּתׁשּובֹות ִלְׁשֵאלֹות 
ֵאּלּו , ה ֶׁשָעלּו ְּבֵבית ַהּוַַעדֶחְלָקם ִמַּמ , ֶׁשִּנְׁשַאל ֲעֵליֶהם

"ת ׁשּו'ְוִנְדְּפסּו ְּבֵסֶפר , ִנְקְּבצּו ַעל ְיֵדי ְּבנֹו ַרִּבי ַחִּיים
 .'ַאְלֵׁשי"ם ַמֲהַר 

"ר‡י˙י ‡חרי רו‡י ונ˙ון ‡ל לבי ‰י‰ הדרך שבחר לעצמו: 
 בלימו„ ‚„ול ˘מבי‡ לי„י מע˘‰". ...˙‰י‰ לי כל עמלי

.(סימן קעה)הבית יוסף שו"ת אבקת רוכל למרן 2
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 (כז, כ)ואתה תצוה

 כל אל תדבר ואתה וכן אחר י"ע ולא תצוה בעצמך אתה ן"רמב' כ
 שנה משה המשנה סדר] ב"ע ד"נ עירובין[ ל"אחז והנה, לב חכמי
 עצמו שאהרן יתכן לא והנה, ולישראל' לזקני אהרן ושוב פרקו לאהרן
 הוצרך כ"ע, ולתפארת לכבוד בגדים לעצמו לו שיעשולב לחכמי יאמר
, נרות מצות בעצמו שיצוה ט"מ אך, לב חכמי אל בעצמו לדבר ה"מרע

 מחוץ בפסוק ל"חז פלפול כל פ"בע להם אמר ה"שמרע, ד"עכנלע
' ופי לאורו הלכו שנה' מ כל והלא צריך הוא לאורה וכי העדות לפרוכת

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

 (חתם סופר)

 (כז, כ)ואתה תצוה

 מה, הסדר בזה משה הזכיר לא - תצוה "ואתה הטורים כתב בבעל
. בה הוזכר שלא סדר אין משה שנולד שמשעה, החומש בכל כן שאין

) לב, לב להלן( כתבת אשר מספרך נא מחני שאמר משוםוהטעם
' הק בזוהר מובא (וכבר. בזה" ונתקיים, באה תנאי על אפילו חכם וקללת

 . פנחס)' פר

 כיון תצוה בפרשת דוקא זה ענין מרומז שלכן מובא, הגר"א בשם
וכרמז לזה נעדר שמו של משה רבינו  .זו בפרשה אדר' ז חל שתמיד

 מהפרשה.

 לא שלו ההילולא שחל שבעת משה נענש למה להבין יש לכאורה
 אבל, באה תנאי על' אפי חכם שקללת אמנם והן? בתורה שמו יוזכר
 אדר' ז בו שחל בשבוע דייקא ומדוע, בתורה פרשית הרבה עוד ישנם
. שמו להזכיר עניין יש ההילולא ביום שדייקא ידוע הרי? שמו מזכר לא

 כתוצאה אלא, גמור עונש זה אין הרי שכאן אפשר בדרך לומר ויתכן
ובכך, ", מספרך נא מחני" ואמר, ישראל כלל עבור נפשו שמסר ממה
 לכלל נפש מסירות עניין על שמו יוזכר שלא משה היא בשביל זכות הרי

 של נפשו מסירות ז"עי מתעורר, שלו הילולא ביום ודייקא, ישראל
  .מרעיתו צאן עבור מהימנא רעיא משה

 )תורה ציוני(    

ואחד  בנוסף, משה רבנו נרמז בפרשה זו: בפרשה ישנם מאה
עולה למנין מאה ואחד,  פסוקים, ומלוי אותיות השם "משה" גם הוא

של האות ש' הנו י' נ'  ; המלוי]ארבעים[ שכן המלוי של האות מ' הנו מ'
 מאה ואחת. כלומר: -, סך הכל ]אחד[א'  -האות ה'  ; ושל]ששים[

 רבנו נסתר! הנסתר של משה רבנו הוא מאה ואחת, ובפרשה זו משה

ספר יהושע  על )ילקוט שמעוני(כת התורה": במדרש וומוסיף ה"חנ
שולח לו את המלאך,  כתוב, שכאשר אמר הקב"ה שהוא )פרק ה(

משה רבנו לקבלו. מדוע? "אם אין פניך  לאך מיכאל, סרבוהכוונה למ
 .)שמות לג, טו(אל תעלנו מזה"  הולכים עמנו

שאז בא  עד מתי משה רבנו דחה את המלאך? עד ימי יהושע,
 .)יהושע ה, ד(המלאך ואמר "עתה באתי" 

את מיכאל  אין את מיכאל וכשיש -נמצא אפוא, שכשיש את משה 
בפרשה, יש את מיכאל  כשאין את משהאין את משה; והוא הדין  -

הפרשה, שהוא מאה ואחד, עולה בגימטריה  בפרשה. היכן? מנין פסוקי
 "מיכאל"...

רבנו אמר "מחני  ובשם האדמו"ר ה"בית ישראל" מגור מובא: משה
תנאי היא באה, לכן היה הכרח  נא מספרך", וקללת חכם אפילו על

 למחק אותו.

למחוק את שמו  היה קשה לואבל הקב"ה אהב את משה וכביכול 
לשבוע. הגיעה פרשת ויקהל,  מספר התורה, ולכן דחה זאת משבוע

עד שהגיע לפרשת  -לויקרא, צו, שמיני וכו'  אחר כך פקודי, המתין
ולדחות  שלאחר מכן. אז אמר הקב"ה: אי אפשר להמשיך תצוה בשנה

לא מחקתי את שמו  לשבוע הבא כי הגענו שוב לפרשת כי תשא ועדין
 תצוה. אעשה זאת בפרשה זו, פרשת -

עשרה: -שמונה והנה, מספר הפרשיות שמשה אינו מופיע בהן הוא
וכן שש פרשיות נוספות:  עשרה פרשיות של ספר בראשית,-שתים

"שופטים", "כי תצא", נצבים". והדבר נרמז  "תצוה", "עקב", "ראה",
, אותיות עשרה-"מחני נא מספרך אשר כתבת" המונות שמונה במלים

 מהן. עשרה הפרשיות שנמחה שמו-כנגד שמונה

אתם  -כתבת": א  פרשיות אלו גם נרמזות באותיות המלים "אשר
בראשית  -תצוה, ב  -תצא, ת -כי -ראה, כ  -שופטים, ר  -נצבים, ש 

 תשמעון. עקב –(הספר), ת 

 -הפרשה הכ'  רמז נוסף: את המלה "מספרך" נתן לקרוא מספר כ'.
שכן בספר בראשית ישנן  פרשת "תצוה", בתורה היא -העשרים 

שמות הפרשה השמינית היא "תצוה",  עשרה פרשיות ובספר-שתים
 הפרשה העשרים מתחלת התורה. הרי לנו כי זו

 (הגר"ש לוינשטיין)

 (כז, כ) ואתה תצוה

הנה בפרשת תרומה למדנו על כלי המשכן, ארון מנורה ומזבח, 
קרשי המשכן והיריעות, חצר המשכן וקלעיו. אחר זאת אנו לומדים 
פרשת תצוה. תחילה אנו מצווים להביא שמן זית זך, ובאמת כבר נאמר 
בתחילת פרשת תרומה כשנמנו י"ג דברים להביא התרומה ,'שמן 

לות נר תמיד'. וא"כ יש להבין מה כפל למאור' ופרש"י 'שמן זית זך להע
 כאן ציווי מיוחד להביא שמן זית למאור?

והרשב"ם ומפרשי הפשט מיישבים דלעיל מדבר במצוה לפי שעה 
לצורך המשכן, וכאן הוא ציווי לכל הדורות לתת שמן למאור לכל 

 שנה ושנה, לכן כפל ואמר 'ואתה תצוה'. כי לשון צוואה הוא לדורות.

דרבי מאיר שפירא שאמר שיותר בנקל למצוא נדיב כנודע המעשה 
לבנין הישיבה מהחזקת הישיבה, כי השמן היינו הלחם והחלב 
שלומדים תורה אוכלים ושותים, על זה קשה מאד למצוא נדיבים, כי 
הנדיב מעדיף לתרום בנין שיתנוסס שמו עליו, ולא על לחם שיהא נאכל 

מעולמו על ענין זה. ואמר ולא נשאר ממנו זכר. ואכן נסתלק רבי מאיר 
רבי מאיר 'ואתה תצוה את בני ישראל'. אכן בנית משכן שלם, אבל 
אתה עתיד לצוות את בני ישראל תמיד על השמן זית, כך אמר ה' 
למשה רבינו, בנית כבר בנין, אך על השמן הקבוע ,תצטרך עוד הרבה 

  לבקש מבני ישראל...

 (הגרמ"י רייזמן)

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

 השרד שבבגדי והתועלת הצורך על מראים שלפנינו המקראות
 ראשון במבט אבל. מאחיו הגדול הכהן לאהרן הנעשים הקודש בגדי
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 שהכתוב בשעה - לשני הראשון הכתוב שבין הסתירה את בנקל נמצא
 הכתוב בא, ולתפארת לכבוד נעשים הקודש בגדי כי לנו מוכיח הראשון

 שני הם ולכאורה, לי לכהנו לקדשו נעשו הקודש בגדי כי ומגלה השני
 . זה את זה המכחישים כתובים

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

 גם, דקדושה ותפארת כבוד -" ותפארת כבוד" של טעם גם יש הכהונה
 חשש אין גבוה לצרכי חשובים ערכים הם ותפארת כבוד כי ידע הוא אם

 מהם הוא רחוק כי, חולין לצרכי ותפארת כבוד ויתבע הוא שיבוא
 אסור להם, סתם" לב חכמי" - לאחרים אבל. ממערב מזרח כרחוק
 במלאכת" ותפארת כבוד" מחשבת לצרף להם אסור, זה רז לגלות
 וצרכי דעלמא במילי גם הכבוד אחר לרדוף טעות לידי יבאו פן, שמים
 את שיעשו לב לחכמי להגיד הגבורה מפי משה נצטוה לכן, חולין

     ".לי לכהנו לקדשו" זו עליונה בכוונה רק הבגדים

 (אמרי דעת למהר"ם שפירא)

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

 אל תדבר ואתה ולתפארת לכבוד אחיך לאהרן קודש בגדי ועשית
 לקדשו אהרן בגדי את ועשו חכמה רוח מלאתיו אשר לב חכמי כל

 נאמר ועשית למשה הציווי שאצל הלשון שינוי את לברר ויש לי לכהנו
 לכבוד' אמר לא הבגדים במלאכת העושים ואצל' ולתפארת לכבוד'

 .'ולתפארת

 כל את ידע ומרדכי אסתר במגילת הכתוב בהקדם לבאר בזה ל"ונ
 ל"זצ ואאמו"ר ומרה גדולה זעקה ויזעק העיר בתוך ויצאנעשה אשר
 מדריגתו לפי מרדכי דהנה נחמד דבר ז"ע אמר טשענגער ק"דק צ"הגה

 בטוח' הי כי הרשע המן מגזירת כלום נתפעל לא' בה ובטחונו בצדקתו
 ישראל שונאי עלינו עומדים ודור דוד ובכל, ישראל כלל על שירחם' בה

 בכל' לה שבים ל"ר צרה שבעת יען מידם מצילנו ה"והקב ו"ח לכלותינו
 כי, כלום יפחדו שלא ישראל לב על ידבר אם אולי חשש אך לבבם
 עשה חוץ כלפי לכן, תשובה יעשו ולא דבריו על יבטחו, הגזירה יבוטל
 ידע ומרדכי הכתוב כוונת וזהו, הגזירה על ומיצר דואג הוא כאלו עצמו
 ויצא אך, שיבוטל' הי ובטוח שידע מהגזירה' פי נעשה אשר כל את

 בלבם יעלה למען ומרה גדולה זעקה ויזעק אז ישראל בין העיר בתוך
 '.ה אל וישובו מורא

 כמה על מכפרים שהיו לישראל טובה סגולה' הי כהונה בבגדי והנה
 אדומה פרה' לפ קרבנות' פ נסמכה למה' ח' פ זבחים' גמ כדאיתא עונות

 שם ופרט, מכפרין כהונה בגדי אף מכפרין קרבנות מה לך לומר' וכו
 גדולה טובה שהוא הגם והנה. מכפרין כהונה שבגדי חטאים וכמה כמה
 עצמם ישמרו לא כי גדול היזק לגרוס יכול עם להמון בזה הפרסום אבל
 כהונה בגדי יש זה על הלא בחשבם, ישובו לא יחטאו ואם, החטא מן

 ידעו אם יזיק לא בודאי' ה עם שלם שלבם להצדיקים אבל, שמכפרים
 להיות החוטאים על גם' ה בחמלת גיל כעל ישישו כי הבגדים סגולות

 בגדי ועשית ה"ב הכתוב היטב יבואר ומעתה, כהונה מבגדי כפרה להם
 כהונה שבגדי ידמו העם שהמון' פי ולתפארת לכבוד אחיך לאהרן קדש
 מי לב חכמי כל אל תדבר ואתה אבל ולתפארת לכבוד רק נעשו לא

 יעשו שהם' פי לי ולכהנו לקדשו אהרן בגדי את ועשו' ה עם שלםשלבם
    .ישראל בני על ז"עי שיכפר כדי' ה בעבור

 ישעי')(חזון   

 (כח, לו) לה' קדש חתם פתוחי עליו ופתחת

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

 –אומר הגאון מוילנא דבר זה רמוז כאן בפסוק: "פתוחי חת"ם 
ה'" הם אך ורק בידי המפתחות של ח'יה ת'חיית המתים ומ'טר "קדש ל

 הקב"ה.

 (אהל מועד)

  ).כח, לד( ופעמוני זהב בתוכם סביב

ענבלים שבתוכם, בין שני רימונים פעמון אחד ודבוק  פרש"י זגין עם
 וזהו פעמון ורמון פעמון ורמון, פעמון אחד בין שני בשולי המעיל. ותלוי

משתוקא  ״מלה בסלע ח)מגילה י(רמונים, רמז למה שאמרו חז״ל 

הדיבורים המיותרים,  . כי הפעמון כיפר על חטא לשון הרע, על"בתרין
 שני רימונים השותקים. ולכן תלו את הפעמון המצלצל בין

 )ברכת אברהם(
 (כח, לב) בתוכו ראשו פי והיה

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

 ראשו פי" יהיה כאשר הכתובים סמיכות יבואר ובזה, נשמעת התפילה
 אל בבואו קולו ונשמע" אז לבפנים הבגד של הכפל שתהיה" לתוכו

  נשמעת. תפילתו תהיה אז" הקודש

 האורים) (ילקוט

 מאוצרות המגידים  
 (כז, כ) תמיד נר להעלת למאור כתית זך זית שמן אליך ויקחו

 אינה שהתורה לומר. כתית רמז כתב בש"ך על התורה: "עוד
, גדול אור בה מוצא הוא ואז, רב ובעיון ובצער בדוחק אלא נקנית
 עיון בלא אבל, דבר מתוך דבר ומבין שעולה, להעלות למאור וזהו

 אל ומצאת יגעת לא) ב"ע' ו מגילה( ל"ז שאמרו כמו, לא וטורח
 שאין תמצא בו כשתעיין טורח בלא לך ובא שמצאת זה כי, תאמין

 אם') ד', ב משלי( שלמה אמר וכן, תאמין ומצאת יגעת אבל, טעם בו
 לא טורח בלא אבל, תבין אז תחפשנה וכמטמונים ככסף תבקשנה

') ז', ד תהלים( טוב יראנו מי אומרים רבים מליצה דרך על או. יבין
 ומתאוין, פיך תורת לי טוב) ב"ע, ט"קי שם( שנאמר התורה שהיא

 זהו, נס דרך על שיהיה פניך אור עלינו נסה זהו, טורח בלא אבל לה
 ממנו מוציאין אותו שכותשין שאחר הזית כמו, זית אמר לזה, נסה
 כתית זהו, עצמו את לכתת צריך חכם תלמיד כן לעולם המאיר דבר

 העליון". באור ולראות לעלות החיים באור למאור

כ"ק הגה"ק בעל ה"שפע חיים" מצאנז זי"ע דרש פעם מעניין זה 
שהתלמיד חכם יכול לגדול אך ורק אם מכתת עצמו ומונע מעצמו 
תענוגי עוה"ז, וסיפר שתי עובדות על גדלותם של הצדיקים שכבר 

 ה"ע אמי פעם לי נתנה קטן לא הרגישו כלל טעם באוכל: בהיותי ילד
אבי  ק"כ. זה מאכל איני אוהבש לה ואמרתי, מסוים מאכל לאכול
, כך מדבר שאני והוכיחני על, מאד לו וחרה דברי את שמע ע"זי מורי
 פעם אחת, רע או טוב הוא אם מאכל על כלל יודע איני אני: לי ואמר
, נפט של ריח קצת באפי עלה וכשאכלתי לאכול מרק לפני הביאו
 ולא להקיא החילותי שסיימתי לאחר. לאכול זאת המשכתי ובכל
, מלאה היתה לא המרק שקערת שבדקו ומצאו עד, קרה מה ידעו
 הקערה לתוך שפכו בטעות מרק עוד להוסיף שביקשו הבית ובני

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

 (ראה ע"זי משה ישמח בעל ק"זקה על שנדפס וידוע המעשה
 דרכו שהיה ג) חלק משה ישמח בראש ספר הנדפס למשה תהלה
 עדלבו את היה סועד ולא, יום בכל שיעורים ד"כ ללמוד בקודש
שאז , הלילה חצות אחר מאוחרת בשעה לימודו חוק את שסיים
 פעם. ארוחתו את לו מביאה ה"ע הרבנית זקנתי היתה כלל בדרך
 והבשר המרק את והכינה, יצועה על לעלות הרבניתביקשה  אחת

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

 אפר שהוא - ג"הלוי מי מונחים היו שבה קערה שם וראה המטבח
שהיוד)סעיףצה' סיד"(יובפוסקיםהנזכרבמים רותחיםהשרוי
 בגד מין היה ובתוכו - את הכלים בהם להדיח כדי מלפנים מכינים

 האוכל זו בקערת קערה לו ונתחלפה, הכלים את מדיחים היו שבו
הקערהשייריאתוראתההרבניתכשקמהלמחר. ואכלהולקחה

 את ראתה למטבח כשנכנסה אך, אכל ק"שזקה הבינה, שעל שולחנו
 אכל ק"שזקה לה שנתברר עד, מאד ותמהה כמו שהוא מונח האוכל

 אמש אכלת הרי: לו ואמרה ק"אל זקה מיהרה תיכף. ג"הלוי מי את
 קשה היה הבחנתי שהבשר אכן: ואמר ק"זקה נענה. ג"הלוי מי את



 

 ג 

בשם , ל"זצ מנאסויד ק"מהרה גם שמעתי ב"כיו... ללעיסה מאד
 הישמח ק"זקה לפני הביאו שפעם, מעשה בשעת נוכחשהיה אחד
 היה שהמאכל התברר מכן ולאחר, מסוים ואכלו מאכל משה

 וכעובדות. בדבר לא הרגיש כלל והוא, רע וריחו לגמרי מקולקל
 זכו למדריגה הצדיקים כל גם באמת, משה הישמח ק"מזקה הללו

 .זו

 שפע חיים) –(ש"ך על התורה 

הגאון רבי זאב איידלמן זצ"ל היה מספר ספור מופלא שאביו היה 

 :עד לו
הגאון רבי משה סוקולובסקי זצ"ל, בעל ה'אמרי משה', נוהג היה 
להסתגר בחדרו וללמוד שם בשקידה עצומה, שעות רבות יכול היה 

 .יוללמוד שם ברציפות, מבלי שיפריעו לו לעסוק במשוש חי
יום אחד אירע שרעייתו הרבנית הייתה צריכה אותו בדחיפות, 
באין ברירה היא דפקה על דלת חדרו, אך הוא לא פתח, בלבה 
חשבה שבוודאי הוא נרדם, ולכן דפקה יותר חזק בתקוה 
שדפיקותיה יעירו אותו משנתו. לאחר שגם הדפיקות החזקות לא 

אולי קרה לו  הועילו, החלו מנקרות מחשבות בלבה: 'מי יודע?
משהו? אולי אינו חש בטוב?' משגבר חששה קראה לאביה. גם האב 
ניסה לדפוק בידו ובעזרת פטישים, אך כל ניסיונותיהם להעירו 
משנתו לא צלחו, או אז החליטו כי מקרה של פיקוח נפש הוא, 
וחייבים לקרוא לפורץ דלתות מקצועי כדי שיפתח את הדלת, ויצילו 

 …שאולי הוא שרוי בהאת רבי משה מהסכנה 
שהמנעולים של ימיהם  –הסביר רבי זאב איידלמן  –חשוב לציין 

לא היו כמנעולים של ימינו שבסיבוב מקצועי של הפורץ הדלת 
נפתחת, פעולת הפורצים של הימים ההם היתה פשוט ניסור הדלת 
לחתיכות. ואכן הפורץ החל במלאכת ניסור הדלת, כאשר בחוץ 

הצלה, כדי שיוכלו להעניק עזרה ראשונה מחכים רופאים ואנשי 

 .לרבי משה, תיכף ומיד כאשר הדלת תיפתח
והנה לאחר שנפער חור גדול בדלת אצו במהירות אנשי ההצלה, 
רעייתו, חמיו ואנשים נוספים שהיו עדים לדרמה הגדולה, 
ולתדהמתם רבי משה ישב בחדר בשלווה וברוגע כשכל כולו שקוע 

באנשים, הגביה רבי משה את ראשו,  בלימוד, כאשר התמלא החדר

 …"!?הביט סביבו ושאל: "איך נכנסתם הלא הדלת הייתה נעולה

● 
הבולשביקים אסרו על היהודים ללמוד תורה, ואף סגרו את 
תלמודי התורה של הילדים, והם נאלצו ללמוד בהיחבא, הם היו 

 .נודדים ממקום למקום לבל יתפסו אותם השוטרים
את מקום המסתור של ילדי בריסק, הוא  יום אחד שוטר גילה

נכנס לשם, תפס את אחד מהילדים וניסה למשוך אותו החוצה, 
ולעצור אותו בעוון לימוד תורה, המלמד שהיה שקוע בלימוד, 
בתחילה לא שם לב למתרחש, אך כאשר גברו הקולות הוא ראה 
שהשוטר מנסה למשוך החוצה את אחד הילדים, המלמד קם 

אל השוטר הכה בו כמה מכות נמרצות וקרא  בחמת זעם, ניגש

 …"!!לעברו: "חצוף !! מנוול
השוטר נבהל כנראה מאומץ לבו של המלמד, הוא הרי לא היה 
מורגל בכך כלל, כי ברוסיה לצעוק על שוטר ועוד להכותו היה עונש 
מוות מידי ללא משפט, ומרוב בהלה עזב את הילד וברח מהמקום. 

 …הילדים ניצלו את מנוסתו ומיהרו לשוב אל ביתם
מד, ולמחרת ילדי רבי חיים מבריסק זצ"ל למדו אף הם אצל המל

שאל אותו רבי חיים: "אכן נס גדול היה לך ולילדים, אך איך העזת 
לעשות כך לשוטר? איך לא פחדת?", השיב לו המלמד הצדיק: 
"כנראה שהרב לא שמע מה שהיה, היינו באמצע התוספות, ממש 
באמצע, ובדיוק אז אותו שייגץ נכנס פנימה, חוצפה שכזאת 

 "..!?להפריע באמצע התוספות

 

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

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

קרבנות? (וכתב  לפרשת כהונה בגדי פרשת נסמכה למה ששון
 אף מכפרין, קרבנות מה לך: לומר רש"י: "בפרשת ואתה תצוה")

 הקדוש אמר ,הרע לשון על מכפר מעיל מכפרין וכו', כהונה בגדי
וכו'  מכפר הקול, ציץ מעשה על ויכפר שבקול, דבר יבא הוא: ברוך
 אמר הרע, לשון על מכפרת? קטורת מה על ישמעאל רבי דבי ותנא

 וכו' חשאי, מעשה על ויכפר שבחשאי דבר יבא הוא: ברוך הקדוש
בצינעא הא  הא קשיא: וכו' לא הרע?! אלשון הרע לשון קשיא

" שהמעיל מכפר על לשה"ר שנאמרה בקול והקטורת בפרהסיא
מכפרת על לשה"ר שנאמר בחשאי. יש להבין, למה מכפרים המעיל 
והקטורת דייקא על לשון הרע וכי משום שמשמיע קול או שנעשה 

 בחשאי כבר יכפר עליהם?

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

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

 טו ערכין( ל"רז ש"כמ ובריח חומה הלשון אל ה"הקב נתן בגליו, וכך
 עצם (השיניים) של אחת חומות שני לך שהקפתי אלא עוד ולא) ב"ע

, רמיה לשון שמירה לך יוסיף ומה יתן (הלחיים) ומה בשר של ואחת
 העולם רוחות' ד לכל לשונו שחוט חץ ישלח ידבר לחוץ יצא כי

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

 לים שדומה התכלת טעם וזהו, גדרו פורץ ואינו ובריח דלתים עובר
 וממילא בצבע לו שדומה הים אל נזכר יהיה בתכלת בהסתכלו כי

 יעשה. וכן יראה וממנו הים במעשה אז יתבונן

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

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

 ה"הקב ל''א למשך ג' שנים, עד שלבסוף ואכן נעצרו הגשמים
 הלך ואז האדמה", פ''ע מטר ואתנה אחאב אל לאליהו "הראה
 שמים שם וקידש, הכרמל הר אל ישראל את כל וקבץ אליהו הנביא

 מטרא. ואתא, איש" ככף קטנה "עב ועלה והתפלל, ברבים

 עליו עלתה שלא אחאב קאמר שפיר א. הא, ויש לדקדק טובא
 א''כ" לשון מה ב. ועוד,? ז"ע אליהו לו תירץ ומה ה,"מרע של קללתו

 ט"מ מטר, לתת שרצונו ה"הקב ל"שא מכיון ג. ותו,"? דברי לפי
 עיכובא? ד. ככה ועשה הכרמל להר ישראל כל תחלה וקבץ התחכם

 ? דוקא קטנה עב עלה ט''ומ

 העולים מאידים בטבע מתהווים שהגשמים ידוע כי הענין, אבל
בטבעי  הכנה הוא זה כי ואם העולם, אנשי פה ומהבל מהארץ
 ממי שואבים שהעבים דתענית ק"ספ ל"כמאחז הוא ועיקר העולם,
 השמים, מן' ה מאת העליונים מים י"ע בעבים ומתמתקים אוקינוס

 הארץ, מן העולים מהאידים הוא העבים הוויית כי אמת זה גם מ"מ
 והאידים וההבל אדם בני אם כי יעיד והשכל החוש שכן, והיות

 הגשמים ורכילות ר"ולה נבלה דובר פה מהבל הוא מהם העולים
 ופשעים עוונות קליפת מזוהמת מלוכלכים המה מזה המהווים

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

  חלילה ה"י. למכתם תרופה אין כי עד וטומאה בחטא מושרשים



 

ד 

 ישראל אלקי של ואיך נעצר הגלגל הרע הזה? אלא שמטובו
 עד רעים פירות יולידו ולא רע מטר' יהי ולא השמים, לעצור ש"ית

האויר (ע"י תפילתם  ויטהרו ה' אל וישובו הערל לבבם שיכנע
 )'ו (תענית ל"חז דאמרו והיינו ותפארתו,' ה מזיו ויהנו ובקשתם)
 את "ועצר דכתיב והיינו ישראל" של קשיותיהן שמל -"מלקוש 
 שישובו יבולה" כדי את תתן לא והאדמה מטר' יהי ולא השמים
האויר, ויש שהגיעו למצב פחות ביותר שכבר לא נותנים  ויטוהר

משמים הזדמנות זו לתקן את האוויר אלא יושרשו בטומאתם עד 
 מהרה". שח"ו "ואבדתם

 כ'של "ואבדתם מהרה", וע השיעור לזה הגיעו כבר אחאב ובימי
 יהי שלא נשבע אליהו, עם אחאב בהתלוצץ אמנם השמים. נעצר לא

 דברי מפי בקדושה שיצא ההבל כפי דייקא לפי דברי" אם"כי  מטר
 כששלחו כ"ע הרשעים, הבל י"עפ לא לו, כדומה או הצדיק אליהו

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

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

צוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור "ואתה ת
 להעלות נר 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 

רא, פותח ר' שלום שבדרון את היום אלו דברים מפורשים בגמ
 שיחתו וחיוך רחב נסוך על פניו:

 "כתתו עצמכם על דברי תורה". -"כתית למאור" 

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

 תכתת את עצמך על דברי תורה. -כתית 

 אספר לכם משל.

 יהודי שאל פעם את הרבי מקוצק:

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?!

 זי"ע, אמשול לכם משל, למה הדבר דומה: אמר לו הרבי מקוצק

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  -שניים מהם היו פקחים, בעלי דעת. השלישי היה גולם 
 שכל.

כל לבור. האחד הזה, שהיה 'בטלן' גדול הסוהרים הורידו להם או
לא מצא את האוכל ואת  -ללא קמצוץ דעת, לא הסתדר עם עצמו 

הכף, ובדרך כלל בעקבות החושך הנורא ששרר בבור לא מצא אפילו 
את פיו להכניס בו את האוכל, אבדו לו חפצים, נפלו לו המאכלים 

ידו הכניס  וכו'. השני, החכם, ריחם עליו וסייע בידו רבות: לקח את

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

 לעמוד ולשכב.

 אבל השלישי, כאילו עמד מן הצד. לא סייע בידו מאומה.

יום אחד פנה השני לשלישי, ושאל אותו בתמיהה: "אנו סובלים 
, ואתה ודאי מבחין איך אני מתאמץ על הגולם הזה יחד כאן בבור

עד שהוא מצליח להתקדם, מדוע אינך מסייע  -פעמים רבות ביום 
 לפעילות שלי כלום, למה תעמוד מהצד?

 השיב לו השלישי, בא אגלה לך:

אנו נמצאים בחשכה. חשוך בבור. וכאשר החושך שורר ולא 
ך משקיע בו רואים מאומה, אתה והוא מתיגעים כמעט לריק, הנ

מאמצים ללמד אותו איך לאכול 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, 

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

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

 הבנתם? פלאי פלאים.

הדבר הראשון?  - "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון יקר"
ה, נכנס אור, "אורה זו תורה"" לקדוח ולהכניס אור, אם יש תור

ומשם ואילך יש כבר את הכל: שמחה, ששון ויקר. כי חודר באדם 
 אור! -פנימה 

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

 להתיגע בעמל התורה "לעסוק בדברי תורה".

 מאתיים "אני"

תכתת את עצמיותך, את האני,  -" עצמכםתו מרומז כאן עוד "כת
תשליך את  -תכניע את הקאוה. התורה אינה סובלת מי שלא נכנע 

האני שלך לאשפה! כאשר 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

ולא היה איש מאלו  -לבחון את כל האנשים שמשוחח איתם 
ששוחח איתם, שלא שמע ממנו שלושים פעמים "אני": אני אכלתי, 
אני אמרתי לך, אני, אני, מאות פעמים ביום! "אני"! ואנו הרי יודעים 

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

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

"בשנה הראשונה, שנה וחצי או שנתיים להתחזקותי, הייתה לי 
בדרך  -סיעתא דשמיא באופן נורא ממש, בכל פניה, בכל תנועותי 

עלי עזרא, אבל אחר כך,  שפכו -החדשה קיבלתי סיוע מהשמים 
התחלתי לאבד, כבר לא ניתן סיוע כמו שהיה. מה קרה? למה זה 

 קרה לי? שאל.

 השבתי לו.

"ולא לחכמים לחם וגם לא לנבונים עושר וגם לא כתוב בקהלת 
(קהלת פ"ט) הפשט הפשוט שהחכם לא משיג לחם ליודעים חן" 

מביאה יותר מהטיפש, עשירים רבים אינם חכמים, כי לא החכמה 
את הלחם היומיומי.

שאל הרבי מקוצק: בסדר, הלחם לא מגיע דרך החכמה אבל למה 
 הוזכרו רק החכמים, וכי דוקא לחכמים אין לחם.

מבאר הרבי מקוצק: כן, כן, דוקא הם המפסידים, להם לא 
מכינים. למה מדוע? כי אומרים לו ל"חכם", אתה חכם גדול, לך 

דע להסתדר לבד, בבקשה!תחפש בעצמך, אתה הרי כביכול, יו



 

ה 

 וכן גם ברוחניות.

לא, הנני דל במעשים"  -בתחילה חשבת לעצמך "אני עדיין 
וכאשר חשבת כך, נתנו לך מן השמים. אבל אט אט התחלת לחשוב 

 "אני כבר צדיק" "אני, אני", אומרים לך משמים:

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

 להעלות נר

 "כתית למאור להעלות נר תמיד"

המצוה קרויה  "כי נר מצוה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר".
"נר", מה הוא "נר"? בית קיבול לשמן, והתורה נקראת "אור", היינו 

ללא  -בית הקיבול לשמן  -מה שדולק בתוככי הנר. ולכן, כמו שהנר 
לא דולק אין בו שום תועלת, כך אם אדם  אור אינו כלום כי אם הנר

לא שווה  -עושה מצוות ולא קובע עיתים לתורה, לא מתייגע בתורה 
מאום. לכן הדבר הראשון הוא: "ליהודים היתה אורה" שהאור יעלה 

 את הנר "להעלות נר תמיד!"

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה באמת להעלות נר תמיד 
 לה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן!ונזכה לתשובה שלמה ולגאו

 )להגיד( 

 

 (כז, כ) שמן זית זך

בתקופתו של הגאון הנודע רבי יהודה אסאד זצ"ל, מגדולי 
יהודי פשוט אחד, שהיה  גדוליה של הונגריה, חי בעיירה סערדליא

שמש בבית הכנסת. כל כך פשוט 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 ומזומן לקיים מצוות "כבדו את ה' באורים", ומכוון בהדלקת 

בבית הכנסת לייחד את כל הייחודים שהיו בהדלקת נרות  נרות זו
 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.

ת פעם הזדמן הקצב של העיירה לבית הכנסת בעת הדלקת הנרו
של השמש, 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,

צב. אבל השמש, כמובן, סירב בכל תוקף להעביר את המצוה לק
זה לא ויתר. 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 בו. מששמע הגאון את הסיפור, יעץ לשמש 
להעביר לקצב את המצוה, ולדרוש ממנו זהוב אחד על כל יום. 

ום כסף גדול מאוד, אבל, הוסיף רבי יהודה אסאד המדובר היה בסכ
ואמר אל תשתמש בכסף זה שיתן לך הקצב. הנח אותו בצד, 

 למשמרת.

למרות שההוראה הזו היתה קשה מאוד עבור השמש, שחיבב 
את מצוות ההדלקה ביותר, ציית לאב"ד העיר, ועשה כהוראתו, וכך, 

ת הכנסת, מידי יום ביומו מגיש הקצב סכום זהוב אחד לשמש בי
 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.

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

ם אחד פוגש אחד מבני הקהילה את הקצב בביהכ"נ, והנה, יו
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 הכנסת, ואמר לו כדברים האלה: עתה הגיע זמנך 

ו מצוה גדולה. קח את כל הכסף ששילם להשתמש בכסף ולעשות ב
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 שכאשר ספרו את הזהובים שהיו בקופה, "מעיד אני עלי 

שהיה זה הסכום המדויק  -אמר רבי יהודה אסאד -רץ שמים וא
בדיוק! לא זהוב אחד יותר,  –שהתחייב הקצב לנדונייתה של בתו 

 ולא זהוב אחד פחות!

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

 ר לקבל מסיפור כזה,לבד מעצם יראת השמים שאפש

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. ב. ע"י המצוה העצומה שקיים השמש 
בהדלקת הנרות המיוחדת שלו, זכה שהתגלגלה לידו זכות נפלאה 

דלקת נרות זו גרמה להדליק נרות של קודש של הכנסת כלה. ג. ה
 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 שניאור קוטלר זצ"ל: חז"ל אמרו (זבחים פח 

 מכפר על לשון הרע, מדוע? ע"ב, ערכין טו ע"א) שהמעיל

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.

רבי ירוחם ממיר זצ"ל העיר, שהצרעת באה על לשון הרע, ואמרו 
ע"ב): מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי  בגמרא (ערכין טז

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, שהציפורים אינן 
ש מדברות לשון הרע ואינן מוציאות שם רע ומסכסכות בין אי

 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)!

והוא הדין כאן, "יבוא דבר שבקול ויכפר על דבר שבקול", מה 
הדמיון בין קול הפעמונים שהוא קול סתמי, לדיבור לשון הרע, 
אסור ומרושע. אלא שהן הן הדברים: יסוד התביעה, ששחרר 
שפתיו לפטפוט תדיר כפעמונים אלו המשמיעים קולם עם כל 
פסיעה, והדרישה היא: "והיה פי ראשו בתוכו, שפה יהיה לפיו 

בנו בחיי ו"שפתי סביב" (שמות כח, לב), לשים גדר ומחסום לפה (ר
 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 המעיל. ואני סבור, שהיסוד מובע גם במעיל עצמו. בין 
שפתו העליונה לפעמונים בשוליו, מהוה הוא יריעה ארוכהה שכולה 
תכלת, כרקיע השמים הפרוש מעל לראשנו מאופק על אופק 

 -(במדבר רבה ד, יג) 



 

 ו 

 -מדוע? אסביר 

ר" (ויקרא יד, ד) כתב, שמספר לשון הרע משול לזבוב, ב"כלי יק
שאינו שואף אלא למקום זוהמה ונמשך לכל פצע ומוגלה ומטיל 
שם רמותיו, מזהם ומרעיל. וזהו שנאמר (קהלת י, א): "זבובי מות 
יבאיש [כל כונתם להבאיש ריחו של אדם,] יביע [אומר וידבר אף 

יו] יקר מחכמה ומכבוד, על אדם שמעשיו כמו] שמן רוקח. [כי בעינ
סכלות מעט". אם אך יראה מה שנחשב בעיניו כסילות ופגם, 
מעטים ככל שיהיו, זה יכריע את הכף ויתעלם מכל המעלות 

 העצומות, מחכמה ומכבוד.

 -ואם כן, מה ההוראה עבורו, מה העצה היעוצה 

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

זניחה  -אם ישנה  -ויראה שהכל מאיר וזוהר, ויבין שהביקורת 
וזעירה ואין בכוחה להאפיל על כל הטוב והחיובי. וכמו שפרשו "הוי 
דן את כל האדם לכף זכות" (אבות פ"א מ"ו) שיש באדם תכונה, 

וכל. ואין זה שבאבחנו נקודה שלילית פוסל הוא את האדם מכל 
צודק ואינו הוגן, אלא "את כל האדם" תדון לזכות, והביקורת 
הממוקדת קלה 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 
פוא, והוספתי: דברי ה"כלי יקר" אמת לאמיתה, אבל מ"ו) שמעתי א

אין מקרא יוצא מידי פשוטו (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 

 -ור החיסרון שמצא בו, ודן הכל לכף חובה, ועיוות גורר עיוות  לא

כמו שסיפרו, שעם הארץ התקשה בהבנת פסוק בהלל: "הים 
לא מובן, אם הים ראה מה לו לירדן לנוס?  -ראה, וינס הירדן" 

המשיך לעין, ונחה דעתו: דוד המלך בעצמו התקשה בכך: "מה לך 
 ן'...הים, כי תנוס הירדן". נו, 'ברוך שכיו

 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. 

נם, הם התקדמו צעד אחר צעד, גם העברית שפיהם השתפרה ואמ
ועזרה לקשר שהלך והתהדק. הם באו לשבתות ולחגים, הצטרפו 

 לזמירות והשתתפו בתפילות. עוד זוג יהודים הצטרף לעם ישראל.

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

באקראי, האשה מאותת לה, המונית נעצרת, והשנים נבלעים 
 בתוכה ונעלמים מן העין.

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

ולנסוע  -המונית ברחוב השני. לא מתחת לבית! לישר זמירות 
ודאי באו לכאן עם כסף! ואולי הגיעו  -ית? ואם הם עצרו מונית במונ

לכאן במונית?! בקיצור, אין עם מי לדבר, הקשר נותק. הם אמנם 
ניסו פעמים אחדות להתקשר, אבל ענו להם בקרירות והם הבינו את 

הרמז.

כעבור חדשים התקשרו מהארגון. הודיעו שהרופא ההוא נפטר. 
ם את האלמנה, הוחלט להענות בקשו, אם אפשר, לבקר ולנח

לבקשה. האלמנה קיבלה אותם 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. 
ע. הוא היה כשירדנו במדרגות, הוא התאונן על מחושים בלב ובזרו

רופא, והבין את חומרת המצב. עצרנו מונית ונסענו לבית החולים. 
 הגענו בזמן. הצילו אותו. שלשום, הגענו מאוחר מדי..."

 (והגדת)     

 

 כלאיים בבגדי כהונה

בפרשתנו נצטוה משה רבינו על עשית בגדי הקודש לאהרן הכהן 
את הזהב ואת התכלת ואת  לכבוד ולתפארת, ולשם כך "יקחו

הארגמן ואת תולעת השני ואת השש" (שמות כח, ה) מהם נעשו 
ח) והחשן (שם, טו) והאבנט (שמות -האפוד וחשב האפוד (שם ו

לט, כט). ופרש רש"י (שמות כה, ד) שהתכלת והארגמן ותולעת 
השני היו חוטי צמר צבועיםב צבעים אלו, והשש הוא פשתן. נמצא, 

יו כלאי שעטנז. וההשקפה השגורה, שלמרות שבגדי הכהונה ה
שהשעטנז נאסר הותר מכללו בבגדי כהונה. ברם, רבנו יוסף בכור 
שור (תלמיד רבנו תם) כתב (שמות ל, לח), שהמהלך הפוך. כשם 
שנאסר בעונש כרת לרקוח שמן כשמן המשחה ובשמים כקטורת 
הסמים משום שאין דרך כבוד להשתמש בשרביטו של מלך, וכן 

ו (ראש השנה כד ע"א) לעשות בית תבנית היכל ומנורה של אסר
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, 
היינו צבע חוטי הצמר. אבל אלא התכלת והארגמן ותולעת השני, ד

בזוהר הקדוש (ח"ג פו, ב) אמרו, שהצמר מורה על רחמים והפשתן 
על דין, לפיכך היה הצמר מקרבן הבל והתקבל והפשתן מקרבן קין 
ונדחה. ואסור לערבם יחד אלא בהגיע האדם לשלמות ככהן בשעת 
עבודתו, ועל כך נאמר: "דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה" 

, יג. ויעוין ב"פנים יפות" דברים יג, א, וב"מכתב מאליהו" (משלי לא
 ח"ד עמוד קעה).

 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 

זאת השמיענו הגאון מוילנה זצ"ל (בבאורו למשלי ל, יז), 
שאברהם אבינו היה 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 

, בכך הוברר למפרע כי את בנך את יחידך ממני" (בראשית כב, יב)
מעשי החסד שלו לא נבעו רק מתכונתו הטבעית אלא כעבודת 

 בוראו.

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, 

ד מעשירי קובנא ומגדולי בעלי הצדקה ומחזיקי ונעזר רבות באח
התורה, רבי שרגא פייביל, ויחדו הלכו להתפלל מנחה. בדרכם לבית 

 הכנסת פנה אליו עני, וביקש רחמים קופיקות נדבה.

 התעלם ממנו.

 אמר העני: "תן לי שתי קופיקות".

 המשיך ללכת.

אחת!" ולא נתן.  העני רץ אחריו וחינן קולו: "תן לי לפחות קופיקה
כפי הנראה הכיר את המבקש וידע שהוא מטיל עצמו על הציבור 

 בלא הצדקה.

ואמר הסבא מסלבודקה זצ"ל: באותו מעמד, הערכתיו שבעתים 
משהערכתיו קודם לכן. כי בתחילה סברתי שהוא בעל לב רך ורחום, 



 

 ז 

נתבע ונותן. אך עתה, כשראיתי שביכולתו להקשיח לבו לצורך ולא 
פרוטה אחת, הבנתי שכל סכומי הכסף העצומים שהוא לתת אף 

 מחלק לצדקה ולהחזקת תורה באים מתוך חשבון 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.

ענה: "מקור התקנה, בחשש מפני העתיד. ואילו אני מקיים את 
הכתוב: "תמים 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)!

הוא אפוא, שלא יהא מקובע על מידה מן התנאי הראשון 
המידות, אלא שידע להשתמש בהן ובהפכן. והתנאי השני, חשוב 

 לא פחות: שידע מתי להשתמש בכל מידה!

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

 -ולם" (סנהדרין לז ע"א) ובשני: "בשבילי נברא הע

 ובדרך כלל, מחליפים בין הכיסים...

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

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

מידה במקומה ושעתה. כיוצא בכך שנינו (ברכות לה ע"ב) אמר רבי 
שמעון בר יוחאי: אדם חורש בשעת 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 

אית שמע שחרית וערבית קיים: "לא ימוש ספר התורה קרא אלא קר
מפיך, והגית בו יומם ולילה" (יהושע א, ח). הכיצד, אלא שכל אדם 
צריך למצוא הפסוק המתאים לו. הבעיה, שאנשים מוצאים את 

 הפסוקים המיועדים לאחרים...

נזכיר: רבי יוחנן ואילפא עסקו בתורה מתוך הדחק, והחליטו 
: נקיים בעצמנו את הפסוק (דברים טו, ד): לצאת ולסחור. אמרו

"אפס כי לא יהיה בך אביון". כחום 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: 

ואילפא ענהו  "יש ביניהם אחד שהשעה עומדת לו". שאל רבי יוחנן,
שלא שמע דבר. אמר רבי יוחנן: אם כן אין הדברים מיועדים אלא 
לי, ולי עומדת השעה. אמר 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).

 ן לא ידע פסוק זה?ויש להבין: וכי לפני כ

אלא שלפני כן סבר שהפסוק "לא יהיה בך אביון" מתיחס אליו, 
ועתה הבין 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 

מנוגדות המאזנות זו את זו. ומקימים בכך מצות "והלכת במידות 

בדרכיו" (דברים כח, ט, מ"ע ח). 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 
ו). רגע של מדת הדין, מול רגע, באפו. חיים, ברצונו" (תהלים ל, 

 -עשרים וארבע שעות חסד 

ואף בבגדי הכהן הגדול: הצמר המסמל את מידת הרחמים, מצוי 
בתכלת 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 
ידת החסד. וגם אם נאלץ לדחות חלילה, שהרי שמאל, היד יהיה במ

הכהה, היא הדוחה, והימין מקרבת (סנהדרין קז ע"ב, סוטה מז 
ע"א), "כאדם המשתמש ביד ימינו, שהיא עיקר (רש"י שבת פח 

 ע"ב)!

 (והגדת)

  זכורשבת ל 

 )כה, י"ח( אשר קרך בדרך
כוכבים  "לשון קור וחום, צננך והפשירך מרתיחתך, שהיו העובדי

יראים להלחם בכם, ובא זה והתחיל והראה מקום לאחרים. משל 
 ,לאמבטי רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה, בא בן בליעל אחד

 )רש"י(הקרה אותה בפני אחרים"  -קפץ וירד לתוכה. אע"פ שנכוה 
צריך להבין, מהי לשון "בן בליעל" שנאמרה על הקופץ? הרי מדובר 

ל יהיה דומה לנמשל אין צורך כלל לכנות את ובכדי שהמש ,במשל
 הקופץ בכינוי גנאי!!

ואם נאמר שכיון שנמשל הקופץ לעמלק ע"כ קראו לו בכינוי הגנאי 
א"כ למה לא כינו אותו סתם "רשע" שהוא כינוי יותר  -הראוי לנמשלו 

 הולם את עמלק??
אלא שבליעל הוא כינוי לאנשים אשר חייהם אינם חשובים להם, 

שי הספורט שבשביל לקבל איזה תואר מפוקפק מוכנים הם כמו אנ
להשליך את נפשם בכפם, לעלות להרים הגבוהים מכוסי השלג 
ולהיקבר תחתיהם, העיקר שכולם ידעו שהם עלו וכבשו את פיסגת 

 ההר...
וזכורני שפעם אחת כששהיתי בחו"ל נתארחתי באכסניא אחת 

רחו שם לפרק זמן, כמה שבועות ,והיו שם כמה אנשים שגם המה נתא
ומתוך כך הכרותי אתם היתה בלתי נמנעת, כיון שבכל צהרים הם היו 
נכנסים לארוחת הצהרים, נוטלים ידים ומברכים, ואח"כ היו מברכים 

 אותי בשלום והיינו משוחחים קצת במילי דשמיא.
באחד מן הימים בשעות הצהרים כשבאתי לאכסניא,  ראיתי 

אני תוהה מה קרה לאנשים אלו אשר  שעדיין הם אינם נמצאים. עוד
היום לא באו לסעודת הצהרים, והנה אני רואה אותם נכנסים אט אט 
בשתיקה רועמת כאבלים וחפויי ראש, הם עצמם אינם משוחחים 

 ביניהם, וכל אחד ניגש ליטול את ידיו ומברך בשקט.
 -והם מסתכלים עלי, אני מברכם לשלום  -כך אני מסתכל עליהם 

לי בשפה רפה, עד שמחשבותי כולן היו נתונות לשאלה:  והם עונים
 למה הם כה חפויי ראש.

אבל דחיתי  -בתחילה חשבתי אולי קרה מקרה לא טוב במשפחתם 
מחשבה זו, שכן כולם היו חפויי ראש, ולא היה בינם קשר משפחתי 
אלא קשר עיסקי בלבד. לפיכך אמרתי בלבי שהיא הנותנת, ובודאי אין 

 אלא שהם יחדיו הפסידו באיזה עיסקה. -כאן סיבת אבל 
אך הנה רואה אני שהם מסבים בשולחן יחדיו, ותחת אחד השיחים 
אני שומע איך אחד שואל את חבירו: לפי דעתך כמה אנשים היו 

אלא באמת  -בהלויה? ומכאן אני מסיק שאין מדובר בהפסד עיסקי 
 באבל ובלויה, וליבי דופק יותר בחזקה.



 

ח 

חברו שעונה: לדעתי היה בהלויה כחצי מליון ואז אני שומע את 
איש. חצי מליון??? אני שומע את זה ולבי דופק יותר בחזקה, הלויה של 

 מי יודע? איזה גדול בישראל הלך לבית עולמו? -חצי מליון איש 
כמובן תיכף ומיד אני התערבתי בשיחתם כי ליבי כבר לא עמד לי, 

 ושאלתי: 
חבורה ענה לי: ר' שלום, זה לא במי מדובר? מי נפטר? ואחד מה

בשבילך ...התרסתי כנגדו ואמרתי: מה אתה מדבר?! הלויה של חצי 
 מליון איש ואין זה שייך אלי?? אך הוא בשלו: ר' שלום, זה לא בשבילך...

ואני בשלי, עד שלבסוף הם עזבו אותי לנפשי  -כך הוא בשלו 
בנתי לבסוף ואני מקשיב. מתוך הדברים ה -והמשיכו לשוחח ביניהם 

והגדול  -את המדובר, שבסך הכל היה תחרות בין אלופי עולם של רצים 
 שבהם נפל באמצע מרוצתו ומת...

תיכף ומיד התפרצתי לשיחתם ואמרתי להם: בשביל זה הייתי צריך 
להיות בפחד ורעדה כמה דקות? בשביל ספורטאי אחד אשר אין בינו 

 ום...?ובין החתולה שבשערי חסד שבירושלים ולא כל
בואו וראו איך שהחתולה שבשכונת שערי חסד עולה ומטפסת 

לגג הסמוך לו במהירות עצומה, עד שבכמה  -אל הגג, ומגג זה  מהעץ
רגעים היא נמצאת בקצה  השני של השכונה... וכי אם היא היתה נופלת 

 ג"כ הייתם הולכים להלווייתה...?
בכפם, וכולם  אנשי הספורט שמשימים נפשם -זהו "קפץ בן בליעל" 

 הולכים אחריהם ללוותם לקבורת החמור...
וכך זה היה אז... ולאחר שעמלק עשה את ה"ספורט"  -כך זה היום 

 כולם באו ללחום בישראל... שלו
נתבאר לעיל, שעיקר פעולת עמלק היתה לקרר את אמונת ישראל 

 ויראת ה ,'וכפי שאמרו חז"ל במדרש: "בן בנו של קרהו בא עליכם."
מלקי המסתתר בלבות האדם, היא על פי מה עלהינצל מה והעצה

 וז"ל: )שער א' אות יא(שכתב רבינו יונה בשערי תשובה 
"ודע, כי מי אשר חטא על דרך מקרה, כי התאוה תאוה ויחזק עליו 
יצרו ויתקפהו וכו', ראשית תשובת האיש הזה החרטה וכו', ואחרי כן 

ר יהי הנכון לבו בטוח בה' כי יוסיף בכל יום יראת ה' בנפשו וכו', עד אש
לא יהיה נפתה לבו  -אם יוסיף יעבור בו היצר ויפגשהו כפעם בפעם 

 עליו."
ומזה ימים רבים תמהתי ויגעתי לפרש דברי רבינו יונה ז"ל אלו, מה 

 פירוש: 
וכי להוסיף ביראת  -"יוסיף יראת ה'"? היאך מוסיפין יראת ה'? ועוד 

 ה הוא עיקר חיובנו עלי אדמות!!שמים צריך רק מפני שחטא? הלא ז
ומתחילה עלה על לבי שיוסיף יראת שמים ע"י לימוד המוסר. אבל 
לא נחה דעתי בזה, כי הוא אינו מכוון בדברי הר"י שכתב יוסיף יראת 

אבל זה לא נקרא  -שמים, וע"י לימוד המוסר הן אמת שנעשים יראי ה' 
ולא הוספת  -' יוסיף יראת ה.'כי לימוד המוסר הוא הכשר ליראת ה

בזה יוכל  -יראת ה' בעצם, והיינו שע"י שילמד מוסר ויכניע את לבו 
להתחיל בקנית יראת שמים, אבל בלימוד המוסר עצמו עדיין לא קונים 

 יראת שמים.
וא"כ שוב צריך להבין מהו "יוסיף יראת ה'"? היאך מוסיפים יראת 

 ה' בלב האדם?
: "מפני שיבה )יט, לב ויקרא(ונראה, דהנה בפרשת קדושים איתא 

תקום והדרת פני זקן, ויראת מאלקיך אני ה'" ופרש"י: "יכול יעצים עיניו 
לכך נאמר ויראת מאלוקיך, שהיר דבר זה מסור ללבו  -כמי שלא ראהו 

של עושהו, שאין מכיר בו אלא הוא, וכל דבר המסור ללב נאמר בו 
 ויראת מאלוקיך", ע"כ.

דאם הוא עוצם את עיניו בתוך  ).קידושין ל"ג(והנה הקשו בגמרא 
הרי אין זה ענין שהוא מסור ללב והרי הוא  -ד' אמות שכבר נתחייב 

רשע שעובר על מצות עשה בידים! ותירצו בגמרא דהכי במאי עסקינן? 
 שעוצם עיניו קודם שנכנס לד' אמות. -

דהא עוצם עיניו קודם שנתחייב לקום,  -ואשר לכן אינו רשע בפועל 
דילפינן מ"ויראת מאלקיך" דיש לך לירא מן היוצר היודע אלא 

 מחשבותיך שאתה מבקש תחבולות להיפטר ממצוותיו.
 -הנה למדנו בברור שכשאומרים על אחד שחסר לו יראת שמים 

אין הפרוש שהוא עובר עברות, כי אדם שעובר עבירות הרי הוא רשע! 
 הוא לא רק "חסר יראת שמים!!"

א ה'"? זה מי שמבקש תחבולות להיפטר ומיהו הנקרא "אינו יר
 ממצוות ה !!'שכן עליו אומר הכתוב "ויראת מאלוקיך!!"

ונצייר ציור פשוט. הנה מתפלל אדם במנין ביום שני וחמישי וצריך 
לומר "והוא רחום", אך בסמוך יש מנין אחר ששם יש חתן ואין אומרים 

בית הכנסת שבו תחנון... אומר לו בלבו זה שאינו ירא ה': הבה ואכנס ל
 ואפטר מתחנון... זהו חוסר יראת שמים!! -החתן מתפלל 

ומעתה נלמד מכך: אם מה שמשתדל אדם להיפטר מן המצות הרי 
 -זה חסרון יראת ה', א"כ מי שמשתדל להביא עצמו לידי חיוב מצוה 

זהו עצם היראה!! וכמו כן מי שמשתדל לברוח שלא להביא את עצמו 
 הנה זוהי יראה!! -להכשל בעבירה לידי נסיון שיוכל ח"ו 

שישתדל להביא  -יוסיף יראת ה' בנפשו" (וזהו שאמר רבינו יונה 
 עצמו לידי חיוב מצות, ולהרחיק עצמו מעבורת.

ומעתה ודאי חשוב לו לאדם לימוד המוסר,  כי לימוד המסור יביא 
את האדם לעשות ביראת שמים!! ואשר לכן שמעתי מאיש מוסרי גדול 

וד המוסר היה אומר לעצמו: "הנני מוכן מזומן לקיים מצות שלפני לימ
 למען תלמיד ליראה..."

וזוהי אף העצה היעוצה לאדם הרוצה להנצל מקרירות ביראת 
במצוות, ובזה יקנה חיוב שישתדל ויתאמץ להביא עצמו לידי  -שמים 

 ויחזק יראת שמים בנפשו!!  
 )לב שלום(

 בדרך הדרוש  

 ) כא כח( ישראל בני שמות על תהיין והאבנים

 אבן נאבד אחת שפעם מבואר קידושין' בגמ
 זה על ודרש נתינה בן דמא אצל ב"כיו והיה מהאפוד

 אבן שאותו ומבואר ישראל לו ושילמו כביר סכום
 מנין ולכאורה. ישפה אבני מסוג שהוא בנימן של היה

  בנימן של שהיה

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

 אי הרי, האבן עם יעשו מה ע"צ למעשה אלא
 הוצרכו שהרי, בנימן אותיות עליולחרוט אפשר
 שיחרוט השמיר היה לא כבר זה ובזמן לשמיר

 סוחר שהיה נתינה בן שלדמא בהכרח אלא .האותיות
 לאחד שייך שהיה כזאת קדומה אבן לו היה אבנים

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

 שש היה האותיות חקיקת צורת הרי והנה
 או אחת אות והוסיפו, מהאבנים אחד כל על אותיות

 ראובן לדוגמא, השני שבט משום אבן כל על יותר
 וכן משמעון' ש אות לו הוסיפו אותיות חמש בו שיש
 משמו אותיות ששה לו שיש" מבנימין" חוץ הלאה
 על נחרת שהיה אבן שמצאו יתכן שלא נמצא העצמי

, כן יעשו מדוע שהרי ש" "ראובן בשם השמיר ידי
 בלא המצוי שם שהוא בנימין בשם אלא היה ולא

 למה היטב ומובן הרבה כ"כ שכר ביקש ולכן, הוספות
 .היתה בנימן של אמרו

 (פניני קדם)

 

 

 ). א"כ, ח"כ( והאבנים 

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

' ט כתיב לא והא, שם כתב ויעקב יצחק אברהם
 לא למה מפרשים והקשו. כתיב ישורון שבטי ומשני
 מדרש י"עפ ותירצו', לצ שקדם' מט ברישא הקשה

 כתיב אודם על עצמן אבנים שמות אמר חד והאבנים
 אבות שמות דכתיב אמר וחד', וכו ראובן אודם

 אבות וגם, ובן אב אבות ודרוש יעקב יצחק אברהם
, ט"מ בראשית( ישראל אבן רועה אבנים בשם יכונה

 ל"די' מט להקשות יכול לא דקודם שפיר ואתי). ד"כ
, בפטדה' ט וכתיב כותב היה אבנים שמות דסובר
 וכיון, יעקב יצחק אברהם שכתיב ותירץ' מצ ופריך
 שבטי ומשני' ט נחסר כ"א אבות על האבנים דדרשו
 :ישורון

                      (פרדס יוסף)
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 נפלאים  יםליקוט
 הצותפרשת 

 
 "ויקחו אליך שמן זית זך (כז, כ)

ישראל נמשלו לזית. מה זית זה מוציא את שמנו רק לאחר 
שכותשים וסוחטים אותו, כך גם ישראל מגלים את מעלותיהם 

 לאחר שמביאים עליהם ייסורים.
ל הגאון ר' נחום מהורדנא, שכידוע לא היה איש כמוהו מסופר ע

אמרו לו  סבל ומכאובים, שכאשר חלה, אשר שבע מרורים
תלמידיו: "רבנו, הרי מצינו בחז״ל אודות רבי יוחנן שבאו עליו 
ייסורים ואמר: 'לא הן ולא שכרן', ומאז הרפו ממנו, אף כבודו 

 יאמר כן ורצון יראיו יעשה!״
אמר להם: "בואו ואמשול לכם משל. למה הדבר דומה: פעם 
ביקש המלך לבקר ולראות מקרוב את סדרי הערים והתנהגות 

י המחוזות שתחת שלטונו, ודווקא אז קרה שלא היה שום מושל
אסור בבית הסוהר המרכזי, ושר בית הסוהר חשש לגורלו, שמא 
 יחשוד בו המלך שהוא לוקח שוחד ומשחרר אסירים שלא כחוק.

צא לרחובה של עיר וביקש מיושב קרנות, בטל ממלאכה, י
שיאות לישב בבית הסוהר מספר ימים וכתמורה יקבל תשלום 

 נאות.
 הלה הביע את הסכמתו בשמחה, ויעש כן.

לימים, אחר ביקור המלך, נתפס אותו איש עני בגלל מעשה 
פלילי, נשפט ונגזר עליו לרצות מספר שנים בבית הסוהר. אלא 
שלמרבה הפלא סירב הפעם אותו עני ואמר: "לא הן ולא שכרן! 

 איני חפץ יותר בבית הסוהר ומוותר אני על השכר".
מונה: ״טיפש שבעולם! בעבר, אכן, היית נקי מכל אמר לו המ

פשע ואשמה, על כן נתתי הבררה בידך, שאם רצונך להיכנס 
הנך חופשי לנפשך.  -לבית הסוהר תפוצה תמורת תשלום, ולא 

אך לא כן הפעם, שיש אחריך קופה של שרצים, עליך לשבת 
 בכלא על כרחך".

י לבב, ללא שום רבותינו וגדולי קדמונינו שהיו נקיי כפיים ובר
כתם ורבב, וייסוריהם לא היו אלא ייסורים של אהבה לשם שכר, 
יכלו לומר: ״לא הם ולא שכרם״, אבל איך נעז אנחנו בבושת פנינו 
לומר לייסורים הבאים עלינו, שהם גמול וענישה על מעשינו 

 ומחדלנו: ״לא הן ולא שכרן״?
ים כדי הקדוש ברוך הוא עשה עמנו חסד, נתן לנו קצת ייסור

לנקות אותנו, ויש לקבלם בהבנה״. וכבר אמר שלמה המלך: "כני 
 את אשר יאהב ה' יוכיח, וכאב את בו ירצה״(משלי, ג' יב')

 
סיפר הגה״צ רבי יעקב גלינסקי זצ״ל: מעשה בחולה אנוש 
ששכב על ערש דווי והיה מתייסר בייסורים קשים ומרים. הוא 

נים שבאמצעותם היה מחובר למכשיר הנשמה ולמכשירים שו
 נשאר בחיים.

הרופא המטפל בו, כשראה את גודל ייסוריו הרבים, החליט 
שממילא אין לחולה סיכויים, וחבל שיתענה בייסורים קשים 
ומרים. על כן הסיר את כל המכשירים שהחולה היה מחובר 

אליהם, ולאחר זמן מה הלך 
 החולה לבית עולמו.

כעבור מספר ימים נתגלה 
פא בחלום החולה אל הרו

ואמר לו ״נותרו לי לחיות עוד 
ארבעה ימי חיים של ייסורים 

ואילו  ,י שערי גן עדןקשים ומרים ובאמצעותם היו נפתחים בפנ
עכשיו, כשהסרת ממני את המכשירים, גרמת בכך שאמות 
ארבעה ימים קודם, ואינני יודע כמה זמן יקח עד שאזכה 

ים בעולם הזה להתנקות משארית עוונותיי״. (כידוע, ייסור
). הרופא התעורר משנתו םגיהינוממרקים יותר מאשר ייסורי 

 והחליט על אתר לשוב בתשובה שלמה. 
 (״לשכנו תדרשו" ח״א עמ' שיא')

 

 (כז, כ) "..."וייקחו אליך שמן זית זך
 הפרשה פותחת בשמן זית. ולכאורה זה מתאים לחומש ויקרא

 ? בפרשיות הקרבנות והמנחות
מה הקשר  ,חלה בדרך כלל עם פרשת זכורת תצוה שגם פרכמו 

 ?ביניהם
עמלק בא לקרר את האמונה במציאות ה'  היא: התשובה

(אמבטיה רותחת) לא בשביל שלל, חבל ארץ, אלא נטו בשביל 
 "לקרר את האמבטיה".

גם המן מזרעו של עמלק: מגילת (גילוי) אסתר (נסתר) צריכים 
 מציאות ה'. לצרף את כל הסיפורים במגילה כדי לראות את 

 המן מנסה להראות שזה צירוף מקרים.. 
, כן הוא שמן זית לא נגלה לעיני המתבונן אלא לאחר כתישה

מקבלים שמן זית זך. מי שלא יתבונן בתפוקתו של שמן  שאז
 לא יוציא ממנו מאומה ולא יוכל להאיר את מקומו.. -הזית 

 (אמונה שלמה) אדם שלא יתבונן יישאר בחושך לעולם.
 

 "להעלות נר תמיד" (כז, כ)
 פירש רש"י עד שתהא השלהבת עולה מאליה. 

על פי הסבר לאיש שיושב לו בביתו ובכדי לבאר את פירש רש"י 
קופא מקור, סערות רוחות וגשמים בחוץ, חלונות הבית רועדים 
מפרצי הרוח החודרים דרך חרכיו, עד שהסערה שולטת פנימה 
בכל פינות חדריו, ארכבותיו דא לדא נקשן, ואין עצה אלא 
להדליק את האור כדי לחמם את עצמותיו היבשות. בתוך הבית 

ים טובים, באין ברירה אחרת בידו ניגש הוא אל מונחים להם עצ
המלאכה למלאות צרכו במעט עצים אלה, הצית בהם את האש 
אשר חיש מהר נדלקו, אך לא עלתה בהם השלהבת כראוי עקב 
הכמות הקטנה שבהם, וממילא לא היה בה בכדי לחמם את הבית 

פרק בטבעה של האש,  וביודעולגרש הקור השורר בין כתליו. 
ף מכל פינות ביתו כלים מכלים שונים על מנת לנפנף טרח ואס

בהם על יד האש, בכדי שינשב בה הרוח וללבות את השלהבת 
להיות עולה יפה, וכשגם עצה זו לא הפיקה את התועלת הרצויה 

ורגלים אצל האור, ובכל כוחו נפח  םידיינשכב הוא עצמו בפישוט 
לות, אמר בפיו אנה ואנה, ובכל זאת עדיין בוששה השלהבת מלע

בלבו, חדא מחדא לא אתיא, ניתי חדא מתרתי, ובבת אחת נפח 
בפיו בכל כוחו ובשתי כפות 
ידיו נפנף בכלים. באותה 

לתוך ביתו,  חברושעה נכנס 
ומצאו שוכב על הארץ, לחייו 
נפוחות ואדומות מרוב יגיעה, 
ידיו עולות ויורדות ומנפנפות 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 נפלאים  יםליקוט
 הצותפרשת 

 
המבוהלים  ברוח, זיעה מכסה את כל גופו, ומראהו כאחד

 חברווהמטורפים, נעמד הלה משתומם למראה עיניו, שמא יצא 
מדעתו, או מחלה איומה תקפתו, חיש מהר רץ אליו וצעק 
לקראתו, מה לך ידידי כל הבהלה הזאת. ענהו האיש, רצוני 
להעלות את שלהבת האש למען תטיב לחמם את קירות הבית, 

 חברווע וכבר נסיתי את כל התחבולות וללא הצלחה, בשמ
דברים אלו מילא את פיו בצחוק ולעג לעומתו שוטה שכמותך, 
האינך רואה כי מעטים המה העצים אשר בהם הצית את האש, 
עליך לקום וללקט עצים מרובים להוסיף על האש ואז תעלה 
השלהבת מאליה. והנמשל מובן הוא, ההתלהבות הרוחנית 

לחנם זקוקה לעצי העבודה בכדי שתעלה בקרב לב האדם, ו
יטרח להרבות אש הקדושה בתוככי נפשו, אם לא יוסיף עצים 
למערכה גדרים וסייגים בתורת ד', והן הם דברי הבית אהרן זי"ע 
בפרשתן וז"ל, "שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה, 

 עולה  שלהבת  שתהא  עד  היינו שצריך לייגע עצמו בעבדות 
לזה, ולא  ןשיכווייעלה התלהבות ולא  ממילא  כי  מאליה, 

כשוטים המחפשים ומצפים להתלהבות, רק שצריך לעמול 
  בעבדות, והשלהבת תעלה מאליה", עכ"ל. 

 (דברי זקנים)
 

"ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו 
 אתו מתוך בני ישראל לכהנו לי" (כח, א) 

הרב שבתאי אשכנזי הכהן, הידוע בכינויו הש"ך, על שם ספרו 
שלוש פעמים בפרשת הכהונה מופיעות  "שפתי כהן" מביא כי

המילים "לכהנו לי": בפעם הראשונה נאמר כאן: "ואתה הקרב 
בפעם השנייה נאמר (פסוק  אליך את אהרן אחיך וגו" לכהנו לי".

ובפעם השלישית  ג') "ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי".
 נאמר (פסוק ד') "ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו לי".

המילה "לי" היא בגימטרייה ארבעים, והפסוקים הללו מרמזים 
על שלושה כוהנים גדולים ששימשו בבית המקדש, כל אחד 

 מהם במשך תקופה של ארבעים שנה.
 אהרן הכהן שימש בכהונה גדולה במשך ארבעים שנה.

עלי הכהן שימש בכהונה גדולה במשך ארבעים שנה, כמו 
סוק י"ח) "והוא שפט את שנאמר בפסוק (שמואל א' פרק ד' פ

 ישראל ארבעים שנה".
השלישי היה שמעון הצדיק ששימש ככהן גדול בימי בית שני 

 ואף הוא כהן בתפקיד רם זה במשך ארבעים שנה.
 (הרב צבי פולק)

 

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

י נראה לי על פי אמרם ז"ל (שבת קיג.) ר' יוחנן הוי קרי למאנ
מכבדותא, וכן אמרו (שבת קמה:) מפני מה תלמידי חכמים 
שבבל מצויינים מפני שאינן בני תורה, הרי דהבגדים נותנין כבוד 
לאיש לפני העם, וכן גורמים שיתנהג אדם בקדושה אם יביט אל 
בגדיו שהוא מצויין בעם, ע"כ צריך להיות גם מצוין במעשיו, והנה 

יו מזכירין אותו שיהיה גם אהרן לא היה צריך לזה שיהיה בגד

מעשיו מצויינים, אלא רק שיהיה לו 'לכבוד ולתפארת'. ובדרך 
אגב נוסיף לכאן העובדא הידועה, שכשנתקבל הגה"ק רבי ר' 
שמעלקא מניקלשבורג זצ"ל לאב"ד בעיר גדולה לאלוקים 
וקיבלו פניו ולנשק כפות ידיו הטהורות, ביקש שימתינו קצת 

כדי שיוכל לקבל אותם, וכשסגר עצמו  עליו, שצריך להכין עצמו
בחדר, הרהיבו איזה אנשים ועמדו מאחורי הדלת ורצו לשמוע 

זצ"ל ולדעת מה המה הכנותיו, ולתמיהתם שמעו איך שהגה"ק 
, "שלום עליכם מורינו ורבינו" אומר לעצמו פעמים אין מספר

וכולם עמדו  "ברוכים הבאים צדיק דורינו" ,"יחי אדונינו"
ק שהרגיש ברוח קדשו על המתרחש, ביקש משתוממים, הרה"

להכניס אליו את האנשים, ואמר להם האם אתם יודעים מה 
פירוש המשנה (אבות פ"ב מ"י) 'יהי כבוד חברך חביב עליך 
כשלך', הפירוש הוא, הכבוד שחברך מכבד אותך, יהיה ערכו 
בעיניך, כאילו אתה בעצמך היית מכבד עצמך, שאין דבר מגונה 

 בעיניך למשא ולמותר הכבוד שחברך מכבד אותך.  מזה, כן יהיה
 (משיב דברים)

 

"והאבנים תהיין על שמות בני ישראל וגו' 
 פתוחי חותם" (כח, כא) 

וקשה דהיה לי לומר להיפוך, ושמות בני ישראל יהיו על האבנים. 
ועוד דפתוחי חותם פירש רש"י לעיל שהוא כחריצת חותמי 

יות חרוצות טבעות לחתום אגרות. והלא בחותם טבעת האות
עליו הפוכות כדי כשיחתום יהיו על הנייר ישרות, ואם גם על אבני 
החושן היו האותיות הפוכות כעל חותם, האיך היו קראו אותם. 
ונראה שלא חקקו בעבר החיצון של האבנים, כי אז היה מקולקל 
זיו והדר האבנים, אלא חקקו את האבנים בצד השני למטה כלפי 

שהיו אבנים טובות ומאירות  ןומכיוו פנים באותיות הפוכות,
כזכוכית, היו נראות האותיות היטב למעלה לצד הקורא, ושפיר 
היו ישרות. וזה שאמר הכתוב, והאבנים תהיינה על שמות בני 
ישראל, כי השמות היו נחקקים בצד האבנים שלמטה, ועיקר 
עובי האבן היה שוכב על אותן האותיות, וביאר הכתוב דלמה היה 

ום פתוחי חותם, משום שהאותיות היו צריכות להיות כן, מש
נחקקות הפוכות כחותם, לכן הוצרכו להיות למטה כדי שהקורא 

  יקרא אותן ישרות מלמעלה.
 

פה יהיה לפיו סביב ... ונשמע קולו בבאו אל "ש
 הקדש" (כח, לב)

חז"ל אמרו כי כל אחד מבגדי כהונה מכפר על עבירה אחרת, 
והמעיל מכפר על לשון הרע, והנה חשיבות שמירת הלשון 
ומעלת כח הדיבור, רמוזים בפסוקים שנאמרו בפרשת המעיל. 

ה לפיו "שפה יהיה לפיו סביב" שצריך האדם לעשות גדר ושמיר
סביב, ועל ידי כך יזכה ל"ונשמע קולו בבואו אל הקודש" שהוא 

ובלימוד התורה לעשות  -נותן כח בדיבורי הקדושה שלו בתפילה 
את פעולתם הרצויה, שכן פה כזה הוא כלי שרת מהודר וחביב 

 (אלשיך הק') לפני ה'. 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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 אליך שמן זית זך" (כז, כ) "ויקחו 

מראה פניהם של שלושת החיילים שנכנסו לכפר הקטן העיד כי הם 
הגיעו היישר משדה הקרב. הייתה זו שעת צהריים חמה, והם נראו 
רעבים, עייפים ומאובקים. השלושה הגיעו לביתו של ראש הכפר, 

" אמרו ה. "יש לנו צו חתום מהמושל הצבאיודפקו על דלתו בחוזק
אש הכפר המבוהל, "ובו אתה מצווה לדאוג לכל הפלוגה שלנו לר

החיילים  -לאוכל. אם תוך שעתיים לא תכין ארוחה למאתיים איש 
ראש הכפר . "יורשו לפשוט על בתי הכפר ולחפש אוכל בעצמם

בחן את הצו בייאוש. המלחמה שהשתוללה באזור דלדלה את 
התרוקנו. מאגרי המזון. שדות התבואה נשרפו ומחסני המזון 

בקושי היה לתושבי הכפר מה לאכול, וכיצד יצליח להאכיל גדוד 
שלם של חיילים רעבים, אף אחד מהתושבים לא יתרום ולו פירור 
מזון לטובת החיילים. כל אחד יציע שהאחרים יתנו משלהם. בימי 
מלחמה אלו, כל אחד דואג רק לעצמו. החיילים חזרו לפלוגתם, 

ודאג ואובד עצות. לפתע הבריק במוחו וראש הכפר נותר בביתו, מ
לכיוון מרכז  אתורעיון. הוא נכנס למחסן ביתו, הוציא סיר ענק וצעד 

הכפר. הוא בחר שלוש אבנים גדולות וחלקות, והכניס אותן אל תוך 
הסיר. אנשי הכפר הביטו בו בתמיהה, והוא הסביר את מעשיו: 

חר שמוצרי "בעוד שעתיים עלינו להאכיל את גדוד החיילים. מא
המזון אזלו בכפר, החלטתי להכין להם מרק מאבנים". "מרק 
מאבנים" השתוממו אנשי הכפר, "איך אפשר להכין מרק מאבנים". 

אמר ראש הכפר , ""זהו סוד כמוס שאני נושא עמי שנים רבות
בעודו מבעיר את האש מתחת לסיר. "זה מתכון מיוחד שעזר לי 

שמחו . "מוכן ללמד אתכם אותולשרוד בתקופות קשות בחיי, ואני 
התושבים והתאספו סביב ראש הכפר. מילא ראש הכפר את הסיר 

הסביר, "אבל , "במים והחל לבחוש. "מרק האבנים יוצא מאוד טעים
אם מוסיפים לו מעט מלח וכמה ירקות, הוא הופך למעדן מלכים 
של ממש. אבל בוודאי עכשיו אין לכם כלום. לא נורא. הפעם אני 

. "להכין אותו עם תוספות מד אתכם, ואחרי המלחמה תוכלורק אל
נשים ואמרה: "רק רגע, נראה לי שיש לי בבית צרור המ תקפצה אח

הוסיפה עוד אחד: "מלח, לי . "פטרוזיליה מיותר. אלך להביא אותו
יש קצת מלח. אני הולך להביא מהבית. פתאום השתפר זיכרונם 

נזכר שיש לו בבית משהו  של כל תושבי הכפר באורח פלא. כל אחד
ן לתרום למרק, ובתוך דקות אחדות מצאו את דרכם אל הסיר טק

גזרים, קישואים, גריסים ושעועית, ואפילו נתח דלעת הראוי 
להתכבד. כאשר הגיע גדוד החיילים לכפר, היה המרק העשיר מוכן. 
הכמות הגדולה הספיקה לכל החיילים, והם אכלו ושבעו. התושבים 

ם שמחים וטובי לב. למחרת בבוקר, כאשר יצא ראש חזרו לבתיה
הכפר מביתו, הוא מצא את כל התושבים מחכים ליד דלתו, ובפיהם 

צעקו לעברו. "גרמת לכולנו , "תרעומת. "רימית אותנו, עבדת עלינו
להביא לך ירקות ומוצרי מזון, ואתה עצמך לא השקעת במרק אלא 

זיר לי את "אני רוצה שתח "...רק שלוש אבנים מהרחוב
צעק אחד האנשים. "ואני דורשת שתחזיר לי את , "הפטרוזיליה

צעק אחר. "מכולם אתה לוקח, ורק מעצמך לא , "תפוחי האדמה
המהומה התגברה, עד שאחד מזקני הכפר השתיק . "הבאת כלום

את כל המתקהלים ואמר: 
"ראש הכפר הוא איש ישר 
והגון, והוא הציל את הכפר 

ילים. שלנו מזעמם של החי
בחכמתו ובטוב לבו, הוא 
גרם לכולנו לתרום מעט 

מחביא, ובכוחות משותפים השבענו את  מאתנומהמזון שכל אחד 
רעבונם של החיילים. אם ראש הכפר לא היה שם את שלוש 
האבנים הראשונות בסיר, מי יודע מה היה עולה בגורל הכפר הקטן 

  "...שלנו
את בני ישראל להרים בפרשתנו מובא דבר הקב"ה למשה, לצוות 

את תרומתם לבניית משכן. כשמשה הצטער על כך שהוא עצמו 
לא תורם משהו משלו למשכן, אמר לו הקב"ה שעליו לדעת 
שמעלתו שלו גדולה יותר מכל הנותנים, כי הוא מזכה אותם ומצווה 

 עליהם, ורק בזכותו הם תורמים. 
על ויוזם כך הדבר בכל עניין בחיים. לפעמים רואים אנו אדם פו

למען הכלל, ומקדיש את כל זמנו לטובת הסובבים אותו. הוא 
מתרים אנשים ורותם אותם לפעולה, אף על פי שלו עצמו אין מה 
לתרום. יש אנשים שיחשבו שזה לא בסדר לדרוש מהאחרים בלי 

 -שאתה תורם מעצמך, אך הפרשה מלמדת אותנו שאדם יקר כזה 
וות שכל האנשים עשו, נעשו זכות הרבים תלויה בו, שהרי כל המצ

בזכותו. לאדם כזה, הפועל למען הכלל, יש עזרה מיוחדת ממרום, 
כי לפעמים בעזרת שלוש אבנים שלא שוות כלום, אפשר לעשות 

  דברים גדולים מאוד.
 (שלום לעם)

 

 "כתית למאור" (כז, כ) 
הבעל הטורים כתב 'כתית' רומז לשני המוקדשים, מקדש ראשון 

זו של הדלקת נרות  השמצוודש שני ת"כ שנים, לומר ת"י שנים, ומק
במקדש יהיה נוהג כך וכך שנים. ע"כ. ולכאורה אין שום רמז בפסוק 

 להדלקה בבית שלישי שיבנה במהרה בימינו. 
א) 'אם ד' לא יבנה בית -אלא יש לבאר על פי הפסוק (תהילים קכז

עמלו בוניו בו', נקדים מה שעמדו הקדמונים, הרי שני  אשוו
מקדשים שחרבו הם פועל ריק ח"ו, והיו כלא היו, חלילה מלומר ה

כן. ועוד יש לדייק, כי הכוונה על העתיד, אם ד' לא 'יבנה' לשון עתיד, 
 אשווליה למימר  ההוו'עמלו' לשון עבר  אשוואם כן למה כתוב 

 'יעמלו' גם כן לשון עתיד. 
אלא אפשר להבין על פי משל למה הדבר דומה, למלך גדול אשר 

פשו איותה והשתוקק לנטוע בגן ביתו המפואר את העצים נ
הגבוהים והמיוחדים הנמצאים בקצוי תבל הרחוקים, שכידוע יש 
במדינות אפריקה הרחוקה עצים מיוחדים להפליא, כמו למשל עץ 
שגידולו הוא לרוחב ולא לגובה, ורוחב ענפיו מגיעים למרחק רב, 

ות ארוכים מאד ואין וכמו כן ישנם עצים שיש להם ענפים כמו מקל
להם עלים בכלל, ועוד סוגים של עצים מיוחדים שגדילים רק שם, 
על כן רצה המלך שבגן ביתו המלא עם כל מיני עצים, שגם מהסוגים 
היפים האלה יפארו את הגן שלו. והמלך קרא לאנשי מקצוע 

להם שמוכרחים לנטוע בגנו את  הוציווהמבינים בנטיעות וכו' 
לכל רואיהם, אבל אנשי המקצוע  םביופייבים העצים הללו המרהי

הסבירו למלך שזה בלתי אפשרי לנטוע עצי כאלו בגנו, כי רק 
של אותן המדינות מסוגלים להצמיח עצים כאלה,  רוהאווי םהאקלי

והאקלים אינם מתאימים,  רהאוויאבל בסביבה של המלך ובארצו 
ולא יחזיקו מעמד, ולא 
תצליח הנטיעה, וחבל 

כידוע  להשקיע מאמצים,
שלכל ארץ וארץ יש לה 

לסוגי  רוהאוויהטבע 
נטיעות שונות ולא בכל 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 



 

 ~2 ~ 
  

 נפלאים  סיפורים
 הצותפרשת 

 
מקום אפשר לצמוח כל צומח מן האדמה. אבל המלך לא קיבל את 
ההסברים של בעלי המקצוע ונתן פקודה שבכל מחיר הם מוכרחים 
לדאוג ולשמוע בקולו ולנטוע גם אצלו את העצים המיוחדים הללו. 

לקיים מצות המלך התחילו האגרונומים בלית ברירה, כי מוכרחים 
לטכס עצה איך להעביר מהתם להכא את העצים המיוחדים האלה, 
ובכן בעלי המקצוע נסעו למקום הרחוק והנידח הנ"ל, היכן 
שנמצאים העצים המיוחדים וטיכסו עצה ומצאו דרך איך לבצע את 
פקודת המלך, ובכן הגיעו לידי מסקנה ומצאו פתרון על ידי 

את העצים עצמם עם חלקת אדמה נוספת בכדי שהעצים  שהוציאו
ישארו הלאה עם האדמה המיוחדת שלהם, ועל ידי זה ימשיכו 
לגדול גם במקומות אחרים, המבצע היה קשה מאוד להוביל את 
העצים עם האדמה ממקום רחוק עד לגינת המלך אבל פקודת 

חד המלך אין להשיב, ובכן כך היה ונטעו בגינת המלך את העצים י
עם הרבה מהאדמה שהביאו איתם. עברו כמה חדשים והנטיעות 
החדשות הצליחו במקצת והעצים המשיכו גם במקום החדש הזה 
לחיות את החיים שלהם, אבל ברבות הזמן החלו העצים להתייבש 
ולהראות סימני נפילה, והכל ראו שבאמת אין כאן מקומם הטבעי, 

, וכאן אין הם והאקלים החדש רלאוויואין העצים מתרגלים 
ממשיכים בחיות שלהם ומתייבשים והולכים ונופלים לארץ כסתם 
עצים ריקים ומאבדים מיופים הנאה והמיוחד. בראות המלך 

ל העברת העצים ממקומם הטבעי הצטער מאוד שלא ש ןהכישלו
הצליח במשימתו, אבל לא אמר נואש ולא נסוג מתוכניתו ובכל זאת 

על  הציוורצה בכל מאודו להתפאר בעצים המיוחדים בגן שלו, לכן 
בעלי המקצוע הגננים שעליהם להתחיל ולנסות עוד הפעם במבצע 

תילים, ועוד המסובך הזה, ועוד פעם לנסוע למרחקים ולהביא הש
פעם לנטוע, כי אולי בפעם הראשונה לא הצליחו אבל אולי בפעם 

כן יצליחו. ואכן המשרתים הנאמנים לקחו על עצמם את  ההשניי
המשימה הגדולה ולנסות שנית, וכל העבודה נעשתה מחדש ונטעו 
שוב את העצים עם האדמה שלהם בגן ביתו של המלך, ואכן המלך 

 םביופייהפעם ישתרשו העצים ויגדלו בכל לבו ש הוקיוושמח מאוד 
תמיד ויפארו את גן ביתו לשם ולתפארת. אבל מה מאוד גדלה 
האכזבה ששוב שנית קרה מה שקרה שאחרי זמן מה התחילו 
הענפים לנפול ארצה והעצים התחילו להתייבש ולאבד מחיותם 
ולבסוף נהרסו כליל ולא נשאר מהעצים שום דבר, והצער של המלך 

ד. עד שהמלך החליט שהוא בכבודו ובעצמו מוכרח היה גדול מאו
לנסוע למקום ההוא ולפקח בעצמו על עבודת הובלת העצים 
והאדמה ולתת עצות הגונות לבעלי מקצוע ולפקח עליהם שלא 
יתרשלו ויוציאו הרבה מהאדמה ולעטוף את האדמה יחד עם 
העצים ועוד פרטים חשובים, הכל בכדי שההעברה תצליח, ואכן כך 

על ידי שהמלך בעצמו עמד על משמרתו והובילו בפעם היה 
השלישית, אכן הצליחו והעצים גדלו והתרחבו וענפיהם התפזרו 
לארכו ולרחבו של הגן והיה לשם ולתפארת לכל באי שערי הגן. 
אמר המלך לעבדיו ולעושי דברו, אל תחשבו שעבודתכם הקודמת 

קודמות לריק חס וחלילה, שהרי בפעמים ה ההייתבשתי הפעמים 
הלכה לאיבוד הנטיעה שלכם ולא נשאר מאומה, לא כן, אלא גם 

לטובה, כי על ידי זה שאתם הבאתם  ההייתעבודתכם הקודמת 
פעמיים את העצים יחד עם האדמה, למרות שלא נקלטו באדמה 

התרגל לעצים החדשים וגם  רהאוויולא המשיכו לגדול, אבל 
ה הרחוקה האדמה שלנו התרגלה לקלוט את האדמה של המדינ

הנ"ל, לכן עכשיו שהבאנו 
את העצים בפעם השלישית 

התרגל כבר לעצים הללו, ולכן  רהאוויכבר נקלטו באדמה לטובה, כי 
לריק אלא עזר ועזר לפעם השלישית  ההייתעבודתכם הקודמת לא 

להקלט יפה. הנמשל מובן, שבית המקדש הוא קדוש בקדושה 
בין ולהשכיל גודל לה בינתנועליונה למעלה  מהמשוער, וקצרה 

חשיבותו, ולכן כשנבנה הבית המקדש הראשון אמנם נתקיים כמה 
שנים אבל לא להצליח במעמדו ולא נקלט בארץ המגושמות הזאת 

הארץ, ולכן בעוונותינו הרבים נחרב  רלאוויובית המקדש לא התרגל 
בית המקדש הראשון, אבל הקב"ה מלך מלכי המלכים רצה להיטיב 

לבנותו מחדש, ואכן נבנה בית המקדש השני  הוציוועם הבריות 
בתקוה שיהיה בנין בית עולמים לעד ולנצח, אבל שוב לא זכינו ובית 

הלא צח והלא נקי של הארץ  רלאוויהמקדש לא התרגל 
. מה עשה הקב"ה הבטיח לנו ההשנייהמגושמות, ונחרב בפעם 

שבית המקדש השלישי יבנה על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו וירד מן 
ים בנוי ומושלם בתכלית השלימות ואז יתקיים אי"ה לעולמי השמ

עד, ובית המקדש יהיה לו קיום חזק בעולם הזה. אבל זה רק תודות 
ובגלל שני בתי המקדש הקודמים שבנו אותם והארץ התרגלה 
להיות בתוכה קודש קדשים, ועתה למרות שנחרבו, אבל בכל זאת 

ארץ הגשמי התרגל נשאר הטעם וההרגל של בית המקדש, ואויר ה
כבר לקדושה העליונה של בית המקדש, לכן יש תקוה שבית 
המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו יתקיים לעד ולנצח, וזה 

מקודש. ועל פי זה  ןלבנייהקודמים שעזרו להתרגל  לבתיםהודות 
מבואר דברי הבעל הטורים, 'כתית למאור' בא הרמז בתיבת 'כתית' 

ם, ושלא תאמר אם כן הוי פועל בטל לזה לרמז שיכתתו אלו מקדשי
אמר להעלות נר תמיד, כלומר שדבר זה נצרך להעלות נר תמיד 

 ןמבנייהיינו בבית שלישי שיהיה נצחי ותמידי, ועל כן להעלות הוא 
 כבד. 

 (ישמח משה)
 

 ״אשר מלאתיו רוח חכמה״ (כח, ג)
ושבים באחד הכפרים בארץ, היה רב שהיה מנסה להשפיע על הת

 ,ניסה בכל דרך להשפיע עליהם הוא, לקיים מצוות, ולא עלה בידו
שוב ושוב חזר על דרישותיו, אך הם בשלהם, רחוקים מאוד מתורה 
ומצוות, ומתגאים בדבר אחד: "יש לנו לב טוב, אנו דואגים אחד 

מה עשה הרב? יום  לשני, עושים חסד ולא עושים רע לאף אחד״.
 תבפתאומיואחד הכריז שאורח חשוב שבא אליו לביקור, מת 

בשעה היעודה הגיע כל  .ובלווייתוהציבור נקרא לבוא וליטול חלק 
טר בבכי תמרורים: הציבור והרב החל לזעוק ולהספיד את הנפ

״איזה צדיק הוא היה, איזה לב טוב היה לו, אף פעם הוא לא גנב, לא 
וכך הספיד הרב  רצח, לא העליב אף אחד, איזה לב טוב היה לו״.

ובכה, וגם הציבור, כשראו את הרב בוכה, בכו יחד אתו וליוו את 
הנפטר עד לבית הקברות. ואז קרא הרב ואמר: ״הוציאו את המת 

 ותו!״וקברו א
כעסו כולם על הרב ואמרו לו:  פתחו את הארון, והנה, כבשה מתה.

אמר להם הרב: ״לא שיקרתי! אם יהודי הוא מי  ״שיקרת אותנו?!״
הוא מעולם לא גנב,  -שיש לו לב טוב, אז גם הכבש הזה הוא יהודי 

מעולם לא רצח. היה לו לב טוב. אם מה שנדרש מיהודי הוא רק לב 
  יכולה ללכת לגן עדן...״טוב גם הכבשה הזו 

ת 
 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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  794: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 18:47 :רבינו תם 18:12: צאת השבת 17:11: הדלקת הנר
  .שבת זכור, )טו' שמואל א(ויאמר שמואל : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""תצוהתצוה""פרשת פרשת  
  . הזיתים ואנחנו].כ, כז [" אליך שמן זית זך כתית למאורואתה תצוה את בני ישראל ויקחו"

וכי לא נקראו ישראל אלא כזית , "שמך' זית רענן יפה פרי תואר קרא ה: "אומר על כך המדרשו. כך פותחת פרשתנו
, לתאנה". גפן ממצרים תסיע"שנאמר , לגפן. והלא בכל מיני אילנות נאים ומשובחים נמשלו ישראל? הזה בלבד

, לרימון". ירדתיאל גינת אגוז "שנאמר , לאגוז". זאת קומתך דמתה לתמר", לתמר". כבכורה בתאנה"שנאמר 
  ?"זית רענן יפה פרי תואר"ומה אמר ירמיהו ". שלחייך פרדס רימונים"שנאמר 
ומשחובטים אותו . ונחבט, ואחר כך מורידים אותו מן הזית, עד שהוא באילנו מגרגרין אותו, מה הזית הזה, אלא

ואחר כך , בידים עליו באבניםומשטוחנים אותו מקיפים אותו בחבלים ומכ. מעלים אותו לגת ונותנים אותו במטחן
, וכופתים אותם בקולר, וחובשים אותם, ומגלים אותם, באים נוכרים וחובטים אותם: כך ישראל. נותן שמנו

ומצאוך כל הדברים האלה באחרית , בצר לך: "ככתוב. ואחר כך עושים תשובה ונגאלים, ומקיפים אותם לוחמים
ולא ישכח את ברית , לא ירפך ולא ישחיתך, אלקיך' אל רחום הכי , אלקיך ושמעת בקולו' ושבת עד ה, הימים

  ".אבותיך אשר נשבע להם
כדי שנערוך           , מה עוד צריך לקרות! כאילו היום נאמרו, והם מתאימים כל כך לזמננו, עד כאן דברי המדרש

.    אנו הזיתים,  נביןהלא"! הלא על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה: ואמר ביום ההוא. "חשבון נפש
. את קבלת עול המצוות, את התשובה, בסופו של דבר נפיק את השמן הטוב, אם נרצה ואם לאו. הצרות הן בית הבד

, כלכלי: והוא מעיק מכל צד. יעיקו את המכבש, בנו תלוי הדבר האם יסובבו עוד את קורת בית הבד, אלא מה
, מה הרוויח פרעה בהתעקשותו. למה לא נלמד מן העבר, נהיה חכמיםאז למה לא ! מה לא, בריאותי, מדיני, בטחוני

  !?מה הרווחנו אנו עד כה, מה הרוויח יונה בבריחתו
                   , האם יתארך או יתקצר, "הפקת השמן"אמנם בידינו לקבוע כמה זמן יארך תהליך : נחמה אחת לנו

  !נעלים ומזוככים לאין ערוך, "שמן זית זך"מצא עצמנו אבל בסופו נ. יופעל עלינו" מכבש לחצים"ואיזה 
          , שכל הקפדה ועונש: החפץ חסד, ל השריש לנו שזו הנהגה מהנהגות הבורא יתברך"זצ" חפץ חיים"רבינו ה

טבלה בדם , יהודה קרע את כתונת יוסף לאחר מכירתו. טובה וברכה, מסתיימים בנחמה ובאושר, צער ועוגמת נפש
   ומיד הופעלה הנהגת ! כמה צער גרם בזה". הכר נא הכתונת בנך היא, זאת מצאנו: "ציגה לפני אביועיזים וה

גזר מיתה על תמר כלתו והיא שלחה אליו . והוצרך לקרוע עליהם קריעה, שני בניו נפטרו": מידה כנגד מידה"
, תבייש ונכלם באותה שעהכמה ה". בישרוהו' הכר'ב". "אלההכר נא למי החותמת והפתילים והמטה ה: "לאמר

וכל שבט , ומזרח חשובי העם, מפרץ באו מלכים. בנים צדיקים, אבל ממנה נולדו לו פרץ וזרח !איזה צער נגרם לו
, כמה קצר וחולף היה העונש, במבט לאחור! שינהיג את העם לנצח נצחים, שושלת המלך המשיח. יהודה מהם

  !וכמה גדול ונצחי היו תוצאותיו לטובה
. שיפרנסום, כשהיה רעב בארץ נשאו אליהם עניי בית לחם עיניהם. אלימלך ונעמי עשירים מופלגים היו,  בכךכיוצא

. מחלון, שם השיא עגלון מלך מואב את בתו רות לבנם. והיגרו למואב, חששו שיכלו את ממונם בעזרה לעניים
, בהחבא, קיוותה לשוב בחשאי. ם רותונעמי שבה בחוסר כל ע, הרעב פסק בארץ ישראל, אלימלך ומחלון מתו בנכר

וכל בני העיר יצאו , גדול הדור, באותו יום מתה אשת בועז! ?מה קרה. אבל בהתקרבן יצאו לקראתם כל בני העיר
? ותאמרנה הזאת נעמי, ותהום עליהם כל העיר", כך פגשו את נעמי האלמנה המיוסרת. ללוותה בדרכה האחרונה

פעלה הנהגת מידה כנגד , ל"אמר החפץ חיים זצ, אף כאן"... קראנה לי מרה, יאל תקראנה לי נעמ: ותאמר אליהם
בסופו של דבר הובהר , ועם כל זאת... אבל התפקידים התחלפו, כשיצאו למואב ליוום כל בני העיר סביבם: מידה

  – לךאבי דוד המ,  ישי אבי– שילדה את עובד, בועז האלמן נשא את רות כלתה. שאותה הלוויה היתה לטובתה
  !וניחומים לכל ימי חייה ולדורות עולם, שעה של בזיון". ותקח נעמי את הילד ותשיתהו בחיקה ותהי לו לאומנת"

לששון ושמחה ולמועדים "שבו יהפכו כל צרותינו , נושאים אנו עיניו ליום. כזו היא הנהגת האב הרחמן עימנו
  ).מעיין השבוע (!אמן, במהרה בימינו, "טובים

  .שקופים אטומים]. כ, כז[" להעלות נר תמיד... את בני ישראלואתה תצוה "
חשב לרגע , כאשר פתחו בפניו את הדלת. לקיים מצוות ביקור חולים, מעשה ברב שעלה לעת ערב לבקר חולה בביתו

,          וריצדו בו צללים כחלחלים וכתומים, הסלון הגדול היה חשוך ואפלולי". שוכני המערות"שחזר לעידן 
  ".אשוב פעם אחרת. "אמר הרב, "אני רואה שאני מפריע. "וים בקריינות מתכתית בשפה זרהמלו

  ".כדאי לראות, זו המלחמה ביוגוסלביה. "נשמע קולו של בעל הבית מתוך האפילה, "יכנס כבוד הרב"
  ".אצלצל קודם, אבוא בפעם אחרת. "אמר הרב, "לא תודה"

. והמערה שבה להיות בית לכל דבר, האור הודלק, המכשיר כובה. וידע כיצד לנהוג, החולה לא ויתר על הכבוד
  ,           בסופו של השיחה. ועיני החולה זרחו מאושר, הרב יעץ ועודד, התפתחה שיחה ערה על הרופאים ורופאות

  

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"יקוט רבקה בת רחמה הי, ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו"אורה בת מלכה הי, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"חביבה בת מוזלי הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



לא מעניין אותו מה מתרחש ביוגוסלביה . מדוע הרב לא רצה לראות את החדשות: "מצא לנכון לשאול שאלה
  "?ומה קורה בארץ, צות הבריתובאר

ומעודכן בכל , אני קורא מידי יום ביומו עיתון חרדי. הרי בתוך עמי אנכי יושב. "אמר הרב, "מעניין אותי מאוד"
  !"לראות בטלוויזיה זה אחרת לגמרי. "פסק החולה, "אינה דומה שמיעה לראיה". "החדשות

  .השיב הרב, "דווקא משום כך". "?תכל בחדשותאז למה סירב כבוד הרב להס. "הסכים הרב, "אמת ויציב"
  .והרב הסביר. הוא לא הבין. המארח נעץ בו מבט נבוך

, משום שגם אתה יודע עד כמה סצינות של אלימות מזיקות למידותיו של האדם, אתה שואל על החדשות בלבד"
  –הסכת ושמע ,  ובכן.ניחא, אבל כעת אתה שואל רק על החדשות. ושמראות תועבה אסורות בראיה מדאורייתא

,              רואה איך בתים נהרסים בגלל שטויות, יום יום אני שומע טרוניות ומריבות. אני מכהן כדיין, כידוע לך
,                    מדוע אנשים שבנו בית באהבה ורגש. כיצד זה קורה: ואני תוהה. איך חלומות מתנפצים וחיים נשחקים

  ?עד איבה ושנאה, מגיעים למשבר כה מוחץ,  רבותותלו בו תקוות כה
  .ואני חושב שמצאתי את הסיבה? מדוע בחוג החרדי זה כה נדיר? למה אצל אבותינו זה לא קרה

אבל הם השתדלו שכל זה יסתיים במפתן . של מתחים וחרדות, חיים של גזירות ורדיפות, לאבותינו היו חיים קשים
ביתי הוא : "והיהודי אומר, "ביתי הוא מבצרי: "האנגלי אומר. שלווה וטוהר, צמו היו אור וזוהרבבית ע. בית

  .לשיחה עם האישה ומשחק עם הילדים. לחינוך הילדים, הבית קודש לביצור ושלווה והשקט. מקדש מעט, "מקדשי
  "!חדר החושך" הביתה ישר להבעל חוזר. בהם שכחו בני הזוג לדבר זה עם זה, ישנם בתים. הטלוויזיה שברה זאת

, חשוב על כך. שאלת על החדשות"! עשתה פרצות בחומה", הטלוויזיה פרצה את הקירות של הבית. אבל לא רק זה
אתה אינך מתגורר . את האינתיפאדה ואת הכנסת, שהמכשיר הזה מביא לסלון שלך את יוגוסלביה ואת אמריקה

  !ותועבותיו, אלימותו, ווירתועם תרבותו וא, העולם החיצון פלש אליו! בביתך
  .ולא חדר מן החוץ פנימה, כלומר שהאור יצא מתוכם החוצה, "שקופים אטומים"לבית המקדש היו חלונות 

, בית של אושר פנימי, כך אני מנסה לעצב את הבית שלי. ויקרין החוצה, שיאיר ויזהר. כך צריך להיות הבית היהודי
  ".של חינוך, מבצר של קדושה

והיא מכרה את , לשיחהאשתי האזינה . "לאחר התפילה הוא ניגש אל הרב. וע הגיע החולה לבית הכנסתכעבור שב
  .אמר הרב, "ודאי היו לה סיבות""... הטלוויזיה

 .)מעיין השבוע (ולא התכוון רק לנברשת החשמל. השיב, "מאז האור דולק בביתנו בערבים, כן"
   .כרותה לשפתיים ברית ].כ, כז ["ואתה תצוהה"

 .)נחל קדומים (לכך לא נזכר שמו בפרשה זו', מחני נא'ה רבינו אמר שלפי שמש, ל"אמרו חז
                     . ואנשי המקום ערכו לכבודו מסיבה חגיגית, ל ביקר פעם באחת העיירות"הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין זצ

              , ..."הרב מלובלין זכרונו ל, לחיים: "ומרוב שמחה התבלבל ואמר, עם כוס בירה בידו, ניגש אליו אחד, "לחיים"כששתו 
  . מיד נשך בשפתותיו ונכלם

                , ובחיוך נלבב הגיח לעזרתו, שהבחין בכלימתו של התלמיד, מאיר שפירא'  הגאון ר-מלבד אחד , כל הנוכחים נבהלו
  "... זכרונם לברכה"יך לומר שגם על אנשים חיים שי:) א"קידושין ל(א "כשהוא מציין בבדיחותא את דברי המהרש
           . ל"והוסיף את האותיות ז, אח אחד כתב אגרת לאחותו אודות האמא שלהם: הרב הוסיף וסיפר לו בדיחת שעשועים

  ". שבעה"וישבה , חשכו עיני אחותו
 . טענה כלפי האח, !"?ל"הרי בפירוש כתבת ז" ! והופתעה לפגוש שם את אימה בריאה וקיימת, ביקרה בבית אחיה, לימים

  )..." שתחיה- " (ן'זאל לעב "-אך התכוונתי לברכה ביידיש ,  כתבתי- השיב -נכון "
               , נו, "לחיים "-? איך התכוונת להגיד;  העיקר למה מתכוונים-אתה רואה : "הפטיר הרב, ובפנותו אל האברך הנבוך

  ).'ניצוצי אור המאיר'!..." (לחיים טובים ולשלום
ח בירכה "הגר ורבינו ,)ע"ל(החולה מאוד  אמו עבור ברכה הגיע יהודי וביקש א"שליט מרן הגאון רבי חיים קניבסקי אל

 לש המחלה והייסורים את עצמי על לקבל מוכן אני", ואמר והוסיף ,בברכה הסתפק לא אותו יהודי אך. ברפואה שלימה
 ."להבסב לראות יכול לא כבר אני ,לא תסבול שהיא ובלבד ,אימי
                  ". ה"אי יעזור וזה ,עבורה לרפואתה שתלמד תאמר !כאלה תגיד דיבורים אל ,חס ושלום: "בזעזוע והגיב רבינו שמע
  .ובפיו סיפור מזעזע, ורצוץ שבור ,יהודי צעיר וכעת נכנס ,ומעודד מהברכה מאושש מהחדר יוצא האיש

ולהיעדרותו לא היה , החליט לקחת חופש מהעבודה, ימות השבוע שעברובאחד מ, אותו יהודי עובד במקום עבודה מסויים
  .ולכן לא הגיע, כי סבתו נפטרה בפתאומיות, השיב לו, מששאל אותו המעסיק מדוע לא הגיע לעבודה . שום תירוץ מוצדק

                     , וסבתו לא נפטרה, שהבחור שיקר, אבל האמת היתה .ובהשתתפות בצער העובד, כמובן שהסיבה נתקבלה בהבנה
  .מפיו שקר מוחלט' פלט, 'אלא שמאחר ולא היה בפיו מענה ראוי

          , סבתו היתה אשה בריאה וחזקה, לדבריו! והסבתא נפטרה בפתאומיות, לא חלפו להם ארבעים ושמונה שעות, והנה
  . ופטירתה הפתאומית לחלוטין הותירה את כל בני המשפחה מזועזעים

  .ליבו נקפו שמא במו פיו גרם לפטירתה של סבתו היקרה.  של הנכד לא שקט ולא פסק מלייסרומצפונו
  .ומה תקנתו, וביקש לשאול האם הוא אשם בכך, ח"היהודי הגיע לפני מרן הגר

אסור לדבר  ,עשית לא טוב? למה דיברת שטויות": הטיח בו דברים קשים, אדרבה, א לא הרגיע אותו כלל"מרן שליט
שהרי ברית כרותה , באמת יתכן שהדיבור המיותר הזה גרם לכך שנפטרה הסבתא: "ח ואמר"והוסיף הגר, "שטויות
 ". ובכך יכופר לך, כל השנה שניות יום יום לעילוי נשמתה במשךעל ידי שתלמד מ, ותקנתך עכשיו תהיה, לשפתיים

 ...?עצמו על המחלה מקודם את לקחת רצהש ההוא איפה: "ואנה ושאל אנה עיניו ח את"הגר רבינו הרים ,משיצא היהודי
, שרבא ביקש מאנשי ביתו.) 'מ(ויש לציין בזה למסופר במסכת נדרים "... (בדיבור להיזהר צריך כמה את זה שישאל לו תגידו

שחשש מדברי , א"וביאר המהרש.  כדי שלא יורע מזלו-' דלא ליתרע מזליה, 'לא יגלו לאף אדם שחלה, שביום הראשון לחוליו
טרם הוחזק , ולכן לא רצה שיאמרו עליו כבר ביום הראשון', לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן'ו', ברית כרותה לשפתיים'ל ש"חז

  .)ופריו מתוק ()'חולה'שהוא , חוליו
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל" יוסף בן אסתר זנ"לע, ל" זדוד בן כורשידנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זטובה בת כורשידנ "לע

 .עם ישראלנ כל נפטרי "ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זיהודה בן מעתוקהנ "לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"ון בדואלקבלת העל. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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ִ ן ְלֶׁשמֶ ה ִנְמְׁשלָ ה ּתֹורָ הַ  - הְּתַצּוֶ ת ָּפָרׁשַ    תַזי

 

 

 678 ִּגָּליֹוןד                                                                                                       "בס 

 ח"תשע|  הְּתַצּוֶ ָּפָרַׁשת  
 

 ת ַהִּגָּליֹוןָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוּׁשַ  | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

, ללא כל צריכה להיות תורה לשמה ,לומד
 . מטרה של תועלת אישית ופניות אישיות

 

שצריכים לעסוק  ?"כתית" הכוונה מה
את הגוף  ֵתתְלכַ אף אם עבור כך יש  ,בתורה

 תָאָדם ִּכי יָמּושנאמר "כמו ולהשקיע כוחות, 
 ".(במדבר יט, יד)

 

דברי רש"י  את 'הרי בשמים'וכן ביאר הרב 
יני יבענ -"כתית למאור ולא כתית למנחות"

את עצמו  ּכֹוֵתתככל שהאדם רוחניות, 
הוא יצליח ב"ה  - ומשתדל יותר בתורתו

 להשיג עוד ועוד מעלות עליונות. 
 

הדבר מחייב אין  ,יני העולם הזהיאולם בענ
מאוד עמול קשה יאדם השיתכן  ,כלל ועיקר

כל ימי חייו, ולמרות זאת לא תהיה במשך 
 ברווח. תו מצויהפרנס

 

דברי הגמרא  את 'חפץ חיים'הכמו שפירש 
אנו עמלים והם עמלים, אנו " (ברכות כח):

עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם 
ו זכינו לקבל שכר גם חנאנ -מקבלים שכר"

אין אדם  ,, ואילו בעמל העולם הזהעל העמל
ורק אם , העמל שלועל כלשהו מקבל שכר 

השיג תוצאה כלשהי, יכול הוא לתבוע את 
 המגיע לו. 

 

נדלר, אינו מקבל שכר על סלדוגמא ה
ים, ינעלאת התקן שעמל בניסיון לשעות ה

 לתקן את הנעליים,אלא אך ורק כשיצליח 
 .המגיע לו תשלוםלתבוע את היוכל 

('אור החיים' עטר זצ"ל -רבינו חיים בןכתב 
" ירמוז אל וְיְִקחּו ֵאֶלי ֶׁשֶמן ַזיִת ָז: "הקדוש)

ן מאיר ַהֶּׁשמֶ ה מן, ְלֶׁשמֶ התורה שנמשלה 
 ".כך התורה - לעולם

 

מר מאכל מאכל מר. אין  ,כידוע ,הזית הוא
יותר מזית, ואדם הטועם אפילו מעט ממנו, 

 טעם המר. הפיו עד שיפוג מ ,זמן רב יעבור
 

, תמוה מאוד כיצד רבינו אור חיים ולכאורה
הקדוש אומר, שהתורה הטובה והמתוקה 

זית, שהוא המאכל נמשלה דווקא לשמן 
 המר ביותר?

 

לוחצים עליו ואם כותשים את הזית, 
אים ממנו את יבאמצעות מכבש כבד, ומוצ

ן הטוב ַהֶּׁשמֶ מקבלים את  - השמן שבתוכו
  והטעים ביותר.

 

ין התורה יבענ 'אור החייםמסביר 'ך כ
כאשר אדם מתחיל ללמוד תורה, הקדושה. 

 הקושי הוא עצום, מר כלענה! 
 

זכה להתמיד בלימוד לאחר שאולם, 
התורה הקדושה, הרי שזוכה לטעום 

את מתיקות ועריבות התורה, ולהרגיש 
ולא  מסוגל לשבת וללמוד שעות ארוכותו

 .רוצה להתנתק ממנה
 

מסביר את המשך  קדושה 'אור החיים'
"? שצריכים לעסוק זך: מהו לשון "הפסוק

ללא נגיעות בתורה לשמה, ללא שמרים, 
 וכדומה. כלשהן, לשם קבלת כבוד 

 

השמן זית צריך להיות "זך", כלומר: כמו ש
שאדם הקדושה, ללא שמרים, וכך התורה 

 (שמות כז, כ) ר"וְיְִקחּו ֵאֶלי ֶׁשֶמן ַזיִת ָז ָּכִתית ַלָּמאֹו"

ח"תשע אדר 'ט 24/02/2018  

צווהתפרשת   
  שמואל א,ט"ו -"ויאמר שמואל" :הפטרה

 

ת"ר כניסה יציאה    

ם"י 16:57 18:10 18:48  

א"ת 17:14 18:07 18:44  

 חיפה 17:15 18:08 18:45

ש"ב 17:17 18:09 18:47  

 ב"לרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת ובחלה ו'י ובכללם ציון בן צ"לרפואת כל חולי ע

 , פרנסה טובהק"שז
   איתנה ובריאות

 לאליהו ניזרי בן ימנה 
 וגלית בת מסודי

  רפואה שלמה  
 לאיידה חיה בת אסתר 

  ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה 

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת 

 מרים בת שרה ע"ה

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

 ן מוקדש להצלחתהעלו  
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 דביר בן נלי רחלמשפ' שטרית                      

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב

 ארז בן שושנה       ברכהיהודה אריה בן רחל
 קסירר אפרים וב"ב            רונן אברהם וב"מ

ארז מזרחי וב"ב        רחל ברכה בת פדילה דליה
 חי הפקות ואירועים   נעם יצחק בן רחל ברכה

 הצלחה בכל הענייניםיוסף ליאור בן דליה אפרת 
 אריה ושרה לוי וב"ב     וב"ב שלמה ודנה דוד

 אקבלי יוסף חיים בן נסכה          י.מ.י.ש כדורי
 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

 זיווג הגון וכשר במהרה  
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי      

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

 אילן בן ג'וליאט             נתנאל בן ג'ינה        
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי

 ילביהשושנה שירה בת ס

 זרע קודש בר קיימא   
גלית בת מסודי                  אליהו נזרי בן ימנה   

   שמואל אימן בן אסתר זריאילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית               סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב              משה מנחם בן רחל
 ושנהדניאל בן שרה ואושרית בת ש

 רפואה שלמה       
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 בת נעימה דליה אפרתמאיה בת עדי            

 שלו בן מזל פחימהסימי בת סוליקה
 דינה בת מזל                 אורן בן אסתר         

 ימים בריאות ואריכות  -יהודית אסתר פראדל בת חיה
     נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        

 אסתר בת סוליקה תמר פורטונה בת מיסה   
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה

 טובה בת אורה      הודה אריה בן רחל ברכהי
  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה   -יפה בת שרה

מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה     
 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 

רינת רחל בת עפרה                יצחק בן פנינה     
דילה דליה      יצחק בן רבקה     רחל ברכה בת פ

 רונית בת סבריה                    קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון                 רפאל אבידן בן תקווה

 ר' אליעזר בן עטיה
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  חלבי ובשרי?לאדם שברשותו תנור אחד האם מותר להשתמש בו 

 

 :'הכשרות למעשה'מפי ר' אליהו חיים פנחסי, מתוך ספרו סיכום ההלכה  להלן
 

 

, וכשירצה לאפות מאפה מי שיש לו רק תנור אחד עם תא אחד בלבד, העצה היא, שיקפיד להשאיר את התנור בחזקת פרווה
ה סגור, מאכלי יאסור לבשל או לאפות בתוך תנור אפי בשרי או חלבי, יכסנו היטב, ואז יישאר התנור לעולם בחזקת פרווה.

היות והאדים היוצאים מהם , ת נפרדותובתבניהמאכלים נמצאים באותו תא שבתנור, אף אם יחד בשר ומאכלי חלב 
  א שם."רמהא) ו"ד סימן קח ס"ע (יו"שו :מקורות את התנור. מתערבבים ומטריפים את האוכל וגם

  

, ובלבד: שיעבור תבניות נפרדותובאותו תא על ידי  - שצלו בו בשר או עוף, יש להתיר ולאפות עוגת גבינה באותו תנור ,תנור
לפני הכנסת דקות  לפחות עשריםזמן של עשרים וארבע שעות מסיום צליית הבשר. ושידליק את חום התנור על חום גבוה 

ע (סימן "ון דהיתרא בלע לדעת השוושרף כליל על ידי ההיסק, וכייזיעה בדופני התנור ת ואיז הבאופן שאם נשאר הערה:. יהחלבהמאפה 
) כתב, ד סימן יב אות א"ג (סימן סו אות ג, וח"ת מנחת יצחק ח"א. ובשו"י) ובביאור הגר"א (שם סק"ה), די בליבון קל. וכמו שביאר המג"תקט ס

ת מנחת שלמה "ז אויערבך בשו"כ הגרש"שדי בחימום התנור באותה דרגת חום שבה בלע את האיסור, ואין צריך להסיקו עד שיתלבן. וכ
חום התנור כשליש  תעשרים וארבע שעות, ובתנאי שיפעיל אשל ויש מי שמתיר לכתחילה ללא המתנה  ת סימן נא)."(מהדו

ן דהיתרא בלע די וד סימן ב) כתב להתיר לכתחילה, כיו"ח יו"א (חאו"טופיק ח -ת קול אליהו"שו מקורות: מעלות. 250של שעה בחום 
באופן שאין ניצוצות  ,ד סימן ס) גם דבר שנבלע על ידי האור"א יו"(ח 'אגרות משה'ש. אולם לדעת ה"בליבון קל, ואין הבדל בין אוכל למשקה. ע

 ניצוצות ניתזין הימנו.ניתזין הימנו, צריך להכשירו בליבון חמור אשר 
 
 
 
  
 

זאת לא ניתן לתאר ולשער. גדלותם הרבה בלטה בעובדה, שאף שקיימו את אותה  -נו קיימו את מצוות החסדותיעד כמה רב
ל "אצל הצדיק רבי יוסף מאזוז זצמצווה, הצליחו להסתירה מעיני אותו אדם שאיתו גמלו חסד כך שלא ירגיש חלילה בדבר. 

 -המעיד על אהבתסיפור ו מצפת, סיפר "מאזוז הי לזולת, שלא על מנת לקבל פרס. בנו ר' יהונתן עזרהבלטה מדת החסד וה
  :של אביו דמותו ישראל ואהבת החכמים המיוחדת שאפיינו את

 

מסחר. בידו  . זה עתה שב מן השוק, לשם הלך לצורךבאור יקרות קורנות בערב של יום שני אחד, נכנס אבי אל הבית ופניו"
לי  ספר נא', פניתי אליו ושאלתי: קצתלאחר שנח  ין זה...ימה בפיו. לבי אמר לי לברר ענ-דבר חבילה גדולה, וניכר היה כי אחז

 מעורבת בשמחה מבצבצות בקולו: כשהתרגשות ,סיפר ךלשתפני, וכהסכים אבי  .'אבא מה עבר עליך בשעות האחרונות?
 מתקרב הגאון רבי יעיני למול, למצוא סחורה המתאימה לי. והנהמנסה  בבוקר,מוקדם פסעתי בסמטאות השוק ההומה, 

  .)בג'רבא וראש הישיבה שם רב הקהילה ב'חארה צגירה'( "ל"מכלוף עידאן זצ
 

, 'רבי' כי לא לשם טיול או קניות גרידא הגיע הנה. ,וירה של השוק, ומיד הבנתיולא תאמו כלל את הא עדינותו ואצילותו"
אם יש מי שמעוניין  ,כדי לבדוק באתי לשוק,' -'האוכל לעזור בדבר מה?'כבוד,  את ידיו ביראת מיהרתי לקראתו ונשקתי

לסכום כסף, וללא  כי כנראה זקוק הרב באופן דחוף ,הבנתי מיד על פניו. כרהיהשיב ומבוכה קלה נ 'זוהר?! בקניית סט ספרי
את כל  ומיד שלפתי מכיסי, "ספרי הזוהר. מה מחירם?ל זקוק אני .כבודו בדיוק את האדם הנכון אכן, מצא'היסוס עניתי: 

 ."וה נדירה שלא תסולא בפז...ווקניתי מצ שבו הייתי אמור לקנות סחורה, ,הכסף
 
  
 

 
 

 

כלה לחפש עבורו לו שדכניות השכונה יחת. כעבור תקופה התלמיד חכם אחדבירושלים התאלמן  'שערי חסד'בשכונת 
ולו לרגע אחד... והנה זה פלא, כאשר שדכנית סגור רה אלמנה פטפטנית, כזאת שפיה מתאימה כזיווג שני. בשכונה התגור

  הסכים להצעה מיד. הוא אחת הרהיבה עוז והציעה את האלמנה הטרחנית לאלמן הצדיק, 
 

ותה לפני תריסר שנים באה א"הסביר להם: הוא ו ,שה זוירות בדמות אצמדוע מחפש הוא לעצמו  ,ילדיו ההמומים ניסו להבין
אשה לביתנו, כדי לשוחח עם אמכם, עליה השלום. האשה פטפטה בקול רעש גדול, ואני, שכבר לא הייתי מסוגל לשמוע 

ד. ושה נעלבה מאידיברתי איתה בתקיפות יתר והאאותה, ביקשתי שתנמיך מעט את הקול, כדי שאוכל ללמוד תורה כראוי. 
תי לבקש את סליחתה שוב ושוב, אך האשה לא מסכימה לסלוח מיד ביקשתי ממנה סליחה, אך היא סירבה לסלוח. ניסי

. "שה, בוודאי היא תסלח לי על אותו מקרה עגוםישאם אשאנה לא ,כעת חושבני לי, על החטא הנורא של העלבתה.
 אי אפשר להאמיןסיפור. האנשים שעליהם הוהכיר את  'שערי חסד'ל, שהתגורר בעצמו ב"ש שבדרון זצ"סיפור זה סיפר הגר

 שנים. עשרה-שתיםעל שפגע בה לפני  ,עט, שבן תמותה מסוגל לחיות עם אשה טרחנית, רק כדי שיזכה לסליחתהכמ
 
 
 

'גק ֵחלֶ  -רוְֶהּתֵ ר ִאּסּו –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה   
 משה בן גורג'יה ז"ל לעילוי נשמת ותמוקדש הלכותה

 ּויִיםּויִיםְמנְמנ ַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹוןַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹון ִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכהִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה
  

  ָנא ִלְפנֹות ָלַרבָנא ִלְפנֹות ָלַרבלשאלות לשאלות 
  ֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסיֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסי

  63291446329144--052052  ל'ל'ְּבטֵ ְּבטֵ 

  

  , , ִזּוּוג ָהגּוןִזּוּוג ָהגּון, , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמהִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה, , ְלִעּלּוי ִנְׁשַמתְלִעּלּוי ִנְׁשַמת    ִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹוןִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹון
  77665522008844--005522  ""בטלבטלָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור ָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור   --""וכווכוֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה 

  90769269076926ִמּקּוד ִמּקּוד . . ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹוןְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַהּבֶֹׂשם ַהּבֶֹׂשם , רח' , רח' ֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹוןֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹון: : ְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכתְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכת

  

  eemmaaiill--ּבַ ּבַ   ְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנםְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנם
::ְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאלְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאל,  ,  ִמיֵדי ָׁשבּועַ ִמיֵדי ָׁשבּועַ 

  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  

תִּבְׁשֵלמּוד ֶחסֶ ת ֲעִׂשּיַ   

הְסִליחָ ת ַּבָּקׁשַ   
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נולד בשנת ה'תר"צ  -מבאבובזצ"ל רב נפתלי צבי הלברשטאם האדמו"ר ה 
עם פרוץ מלחמת העולם השניה והתחלת ימי פרצה השואה האיומה. לפני ש )1930(

(האדמ"ר ר' שלמה על ה'קדושת ציון' מבאבוב, ובנו ונכדו השואה, נרצח האדמו"ר ב
ועד סוף מאותו הזמן  נמלטו אל בוכניה, לגטו שהקימו שם הנאצים.השני ורבינו) 

המלחמה הקשה והאיומה, חיו השניים חיים של מסירות נפש, כאשר בכל רגע היו 
תפסו, שהאב והבן נ ,בעבור יהדותם. ואכן, היו פעמיםנפשם מוכנים למסור את 

 וברחמי שמים עליהם, ניצלו. 
 

על רבות ורבינו עמד פעמים  ,להציל יהודיםכדי נפשם בכפם  ו אתשמפעמים רבות 
מוות ונשאר איתן ברוחו, כשכל ימיו עמל לעשות למען זולתו ברוחניות הסף 

מחדש את פארה של חסידות כדי להקים כי הצלה זו הייתה  ,דומה ובגשמיות.
הקים מחדש וביסס את ואביו למעשה  עלתה בכבשן האש באבוב, שרובה ככולה

, ועלה על אניית מפרש נובדרך לא דרך ניצל רבי חסידות באבוב לאחר השואה.
 שהפליגה מרומניה לתורכיה.  ,ישנה

 

 'תורה ויראה'למד בישיבות . שם לאחר תלאות רבות הגיע לתורכיה ומשם לארץ
ב, לאחר שגם הוא "עם אביו בארה . מאוחר יותר נפגש שוב'בית אברהם סלונים'ו

במשך כל השנים עמד לימין אביו בבניית החסידות והקמת  ניצל בנסים מופלאים.
הוכתר מוסדות התורה והחינוך באבוב בארה"ב ובעולם כולו. לאחר פטירת אביו 

 שנים. 75-חי כ ).2005( י"ב באדר ב' תשס"ה-נפטר ב .למלא את מקום אביו
 

חיים יעקב טייטלבוים  'ר (מצד אמו):סבא ו"ר ר' בן ציון הי"ד. האדמ (מצד אביו):סבא 
 .בלומא רחלמרת  אמו:מבאבוב.  (השני) האדמו"ר ר' שלמה אביו:. מלימנוב
הוכתר על ( מרדכי דוד אונגרר'  חתניו: .)שעיוסף פנט מדע 'בת ר( העסאמרת  אשתו:

המכהן  מרדכי דוד מסאסרגן) '(בן ריהושע רובין , ר' )ידי חלק מהחסידים כאדמו"ר מבאבוב
 חצרו של גיסו.בכאב"ד 

וראה שם עלה על כס האדמורו"ת, נכנס פעם אחת לבית מרקחת שלפני שסופר על רבינו מ
אתה בעל משפחה גדולה ומטופל בילדים רכים, את אחד משכניו. מיד פנה אליו רבינו ואמר: "

קנה לך ארופה אתה צריך, ואני כבר ואני כבר זכיתי להשיא את כל ילדיי, ובכן, הגד לי איזה ת
, היוכך ה, לביתך, כי חבל על כל דקה שלך, ואתה צריך לעזור בבית"את התרופה ואביא 

  לביתו... התווהביא אקנה את התרופה עבורו היהודי הלך לדרכו, והרבי 

 
 
 
 
 
 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

כי זה רק  שם,לצריכים לנסוע  שלא ,לנסוע בימות הקיץ לקאנטרי, והוא טען שזוגתו רוצה ,אדם אחד, ואמררבינו עם נכנס אצל פ
שם, אך אשתו  שיש לעמוד בתוקף שלא לנסוע ,עושים כך, והוא אומרשאחרים  רק מפני שהיא רואה ךמותרות, והיא רוצה לעשות כ

בנידון,  שהוא רוצה לשמוע את דעת אשתורבינו, אמר לו  אינו יודע מה לעשות. שכן צריכים לנסוע, והוא ,משיבה לעומתו בתוקף
  .שהיא תתקשר אליו ,שומבק

 

כל היום, וכבר הרבה זמן שהיא הבית ומסדרת את  ,בביתשהיא עובדת קשה מאוד כל היום  ,לרבי, והתלוננה שה התקשרהיואכן הא
היא צריכה לצאת להתרעננות, מה גם שרוב . באפיסת כוחות שהיא ,והיא מרגישה -כל היום והלילה -ביתה להקירות שרק את רואה 

 ,שבעלה אינו רוצה ובפרט שהיא מרגישה שהיא כבר לא יכולה להמשיך כך, רק שונה מהן,. מדוע עליה להיות  עות לשםחברותיה נוס
  פיקוח נפש. זה מצב של - . לדבריהכי אין לו כסף

 

ר , אמ"ובנוגע למצב הכספי של הבעל"בקשתה,  הצדיק אתבסופו של דבר , ודקות ארוכות הקשיב לכל דבריה בתשומת לבנו רבי
שתיסע לקאנטרי לחיים  עבורההסכום ונתן  הוציא מכיסו את כל...ברם הוא יפתור את הבעיה, ו, "כסף ךלבעל אכן אין" ,הרבי

 ולשלום...

אדם  את כל הסכום של האולם, מבטלים את ההזמנה של האולם, והיה פארק יש אולם, שאם אין משלמים קודם החתונה-ורובב
 לו את מלוא הסכום של האולם, ואכן בעל שלםהחתונה, ואז י על האולם שימתין עבורו עד יוםשלא היה לו כסף, וביקש מב ,אחד

לאחר  –שאז יפרע הלה את כל הסכום של האולם. בליל החתונה , והוהאולם נענה לבקשתו, והסכים להמתין עד יום החתונה בתק
  לעשות. ואין לו מה ,שאין לו ,ברוביקש את הכסף, והלה אמר לו בצער  בעל האולם למחותן הגיע  –החתונה 

 

משרד האולם, ונכנס ל מיהר לנעול את דלתותהוא  .שתיכף יראה מה שיעשה לו, כששמע בעל האולם את דבריו, התרגז מאוד ואמר
לא ידעו מה ואפשרות לצאת,  נשארו סגורים בתוך האולם בשעה מאוחרת בלילה ללא - המחותנים החתן והכלה - שלו והם
האולם  טלפן לבעלשי ,וסיפר לו את כל הסיפור וביקש ממנו ,נורעיון בלב המחותן, הוא מיהר להרים טלפון לרביץ נצנ לפתע לעשות.

  שיפתח את הדלת.
 

הדלת,  על דלת האולם באישון לילה, וכאשר פתח בעל האולם את זקהובחשנוקש  אדם -רעש דקות, פתאום שומעים מספר לאחר 
הצדיק כששמע . מדובר שאל את בעל האולם באיזה סכוםוהוא מיד הכניסו אותו,  ,כמובן. ומד בחוץערבינו ד לראות את ומאהתפלא 

  לשביעות רצון שני הצדדים... את כולם מהאולםמיד , והורה לבעל האולם לשחרר החוב מיד את כלשילם את הסכום, 
 

 ק סאנטוב לייקווד"בדא א"צ רבי שלמה זלמן פרידמן שליט"שיחות הגה - 'נועם שיח'מתוך  יםהסיפור

זצ"לם ָהְלֵּברְׁשֵטאי ְצבִ י ַנְפָּתלִ ב ָהרַ האדמו"ר  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  
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הֻמְפָלָאה יְׁשּועָ   

והשופט הבין, כי  ,מה שאמר לה הרבסיפרה לו היא  .?"שלישית
  מדובר באיש קדוש.

 

שה לא הבינה יוהא ,השופט ביקש את שמו וכתובתו של הכומר
 ,הגיע השופט לעירכאשר השופט לא הזדהה בפניה. שכיוון  ,מדוע

 ,תחייב מיתההשהיהודי  ,ופסק הדין הביאו לפניו את כתב האשמה
אשר  ,וה השופט להביא לפניו את היהודיוצי. לתלותושיחתום כדי 
קחו את היהודי "צעק השופט על השוטרים ואמר: . עור ועצמותהיה 

שיאכל והכניסוהו בחזרה לבית הסוהר אבל הכניסוהו לחדר טוב ו
לעת עתה אני דוחה  .כי אני רוצה לתלות אדם חי ולא אדם מת, טוב

 .מה שציווהומיד עשו השוטרים תיכף  ".חודש ימיםבאת פסק הדין 
 

והלבישו כאחד הלורדים וסידר לו  סמויהשופט קרא לשוטר 
כומר אחד של שהוא בן  ,וכתב שם -פספורט ושם בו את תמונתו

הגיע לבית השוטר מר. לרגל בבית הכו יווה עלוגדול מרוסיה, וצי
ראה בפספורט הכומר כאשר הפספורט. הכומר והראה לו את 

אמר . השוטר מאודהוא בנו של הכומר הגדול מרוסיה, כיבדו ש
אם שמך, מאני מבקש באתי לעיר זו למטרת נישואין ולכן "לכומר: 

 ."תסדר אותה עבורי ,אתה מכיר בחורה בת טובים
 

 ,ותיו והוא הסכים. כמובןהכומר בו במקום הציע את אחת מבנ
והיה לוקח את הבת  ,אדם עשיר יראותהשוטר פיזר ממון רב כדי לה
 וכל מראהו היה כאדם מכובד ועשיר. ,למסעדות ולמקומות אירוח
ו על ל אבי כדי להודיעללכת לאני צריך "ביום השלישי אמר להם: 

את החתונה ברוב  קייםכדי ל יאחזור עם הוריבעוד חודש  י.רוסייא
לעשות הלילה אני מבקש ממך  ,ן שמחר אני נוסעואר והדר. ומכיופ

 . י"וכל ההוצאות עלי - ולהזמין אורחים רביםנשף 
 

בסוף  .רבים השתתפו בנשף עד השעות המאוחרות של הלילה
וביקש ממנו עצה. השוטר נשארו השוטר והכומר בלבד. אז פנה 

סוחט מהם והוא  ,יהודי מוכר משקאותיש  שלהם בעירש ,הוא סיפר
ובמשך הזמן קנה שדות וכרמים, בתים וקרקעות  ,את כל כספם

  .תעשר עושר גדולהו
 

שאינו יכול לסבול עוד את היהודי ורוצה ששמחת  ,השוטר סיפר
פיו ואמר את הכומר מחמת שכרותו פתח החתונה תהיה שלמה. 

 ". וסיפר לו על מעלליו.!עשיתיפי שאני כ ,תעשה": לעתיד לחתנו
אבל תיכף  ,כאילו הוא נוסע לרוסיה ,עצמואת עשה טר השובבוקר 

 הלך לשופט וסיפר לו את כל המעשה. 
 

את המשפט של היהודי באותו יום ולהכין ערוך להשופט פקד מיד 
כיצד מענישים לראות רבים באו נוצרים  ,כמובן יה.יאת עמוד התל

: אותו להביא את היהודי לפניו ושאלציווה היהודי. השופט את 
 ".בחנותך סם ממית וגם נהרגו נפשות על ידי זה?ד החזקת "כיצ

לאחר שהשופט חזר שנית על אבל  ,היהודי לא ענהבהתחלה 
והכומר הוא שהעליל עליו.  ,השיב שהוא חף מפשעהיהודי  ,שאלתו

 את שהתרחש.הוא סיפר 
 

חשך  מועול ,לשםכשהגיע  .השופט פקד להביא לפניו את הכומר
והלה סיפר את כל מה ששמע  ,וטר הסמויכיוון שראה את הש ,בעדו

אז צריך  ,זאתעשה ן שהכומר וומכי"אז אמר השופט: מהכומר. 
חר מותו של הכומר העבירו את כל רכושו לידי לא ".ולתלות

 יאבדו כל אויבך ה'. ןכ שהיה באותו הזמן. ,חוקההיהודי כפי 

 הרבבארץ רומניה בעיר הבירה בוקרשט, היה רב קדוש ושמו 
נסיעה ן סוקולובסקי, שהיה לו רוח הקודש. במרחק שעתיים אהר

התגוררו  שבוברכבת מבוקרשט, היה כפר גדול של נוצרים, 
אחד מהם היה מוכר משקאות יהודי  .יהודיםשל ש משפחות ושל

  .בבקבוקים סגורים
 

והיה מחפש תחבולה  תווא שהיה שונא ,ליהודי היה שכן כומר
היה הכומר בגלל שרגיש מאומה כיצד להפילו בפח, היהודי לא ה

 ,הכומר ליהודי ואמרהגיע יום אחד שוחקות. מראה לו פנים 
בקבוקי שיכר, אבל מספר לקנות וברצונו לו יום הולדת שהיום יש 

הוא  .המוזמנים מהםשלא שתו  ,קבוקיםבישארו לו יבתנאי שאם 
 . את כספו בחזרהעבורם ויקבל  יחזיר אותם

 

לה הכומר הריק שני בקבוקים ומלא . בלייהיהודי הסכים לתנא
בבוקר שלא ניכר לעין ובאופן  ,סגר את הבקבוקים ,סםבהם 

בקבוקים ובתוכם שני בקבוקים אלו, מספר הביא הכומר חזרה 
 בקבוקים אלו נשארו לו, והוא מחזירם. ואמר ש

 

את אחד נכנס נוצרי אחד וקנה והנה  ,חלפו דקות אחדות
שתה מעט מן  ,לביתוים המורעלים. הקונה שב בקבוקה

  ומיד נפח את נשמתו. ותיכף  ,הבקבוק
 

הלכו ומיד  ,תיכף. סםהיה בבקבוק ש ,בדיקה קצרה הוכיחה
גם ש ,ומצאו שם את הבקבוק השנישל היהודי השוטרים לחנות 

תיכף קשרו את היהודי בשלשלאות של ברזל הם  .מלא סםהוא 
ת ביתו ואאת החנות  ףההמון הפרוע שר .לכלא אותו והשליכו

 על פניה בבכי מר.התחילה להכות על כל תכולתו. אשתו 
 

מן תצמח תועלת איזה "באו אליה שכניה היהודים ואמרו: 
אולי  ,תסעי לעיר אל הרב הקדושיותר טוב ש ?הבכיות והצעקות

 . נסיעה קנו לה כרטיסהם . "תומהמולהציל אתם יתן לך יהוא 
 

 מפתןרוך על הספיקה לדלפני שהנסיעה ארכה שעות מספר. 
תסעי  ,מהר"ואמר לה: יצא החוצה , הרב של הצדיק הדלת

הרב חזר  ".שלישיתהדרגה הותעלי בקרונות של לכפר חזרה 
כי אין בידה  ,את הדלת סגר אחריו. חסידיו של הרבי ראוולחדרו 
 קנו לה את הכרטיס.והם  ,מאומה

 

וית והחלה לבכות מרוב צער. באותם ושה ישבה בקרן זיהא
דרגה ראשונה היו נוסעים ב -היו שלוש דרגות בקרונות הזמנים

המון העם, ובקרון דרגה שניה היו נוסעים סוחרים רמי המעלה, 
ובקרון דרגה שלישית היו נוסעים קצינים גנרלים וקפיטנים ושרי 

 המלכות.
 

היה  . השופטהשופט הגדולנסע גם שה יקרון שנסעה האאותו ב
היה להרוג שום אדם  אי אפשר ,ללא חתימתוו חשוב ונכבד

שה יהודיה יוהנה הוא רואה לידו אשהתחייב מיתה למלכות. 
הוא תהה  .ותהה ושאלוהבגדים שלה ישנים.  ,ענייה בוכה

סוע נלשלם סכום גבוה מאוד כדי ללעצמו, מהיכן היה בידה 
  .בקרון מדרגה שלישית

 

היא סיפרה  ."מדוע הנך בוכה?השופט פנה אליה ושאלה: "
את כל מה שעשה הכומר. גות דמעות ללא הרף כשעיניה זול

סוע בקרון מדרגה נלך לשלם סכום גבוה להוא שאל: "מהיכן היה 
     ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                        מחה דרזי זצ"להרב שמואל בן ש   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 

    יצחק בן ברקו דב ז"ל     מאיר מורד בן שושנה ז"ל       ע"ה                 סעידה בת תופחה     הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל         הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל        
 שרה בת נרקיס ע"ה               גאולה בת טובה ע"ה                        אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"ל                                אסתר בת בלה ע"ה

 אביגדור בן ג'ולי ז"ל                 עמירם בן דבורה ז"ל    אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   י בת כתון ע"ה                                  משה בן רוזה ז"לנעמ
 מסעוד בן יקוט ז"ל   עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל ר'                    יצחק בן חביבה ז"ל        ז"ל   אביחי בן אסתר              מרים בת בלה ע"ה                   

דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל    מזל בת שמעון ע"ה                       רבקה ז"לאהרון (אורי) בן                                          נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          
 ז"ל יוסף בן מרים נוסרת                ז"ל יצחקדב בן       חי זיזי בן קלרה ז"ל                                                                                      דוד בר חסיבה ז"ל                        שני בת אסתר ע"ה

 את בת השמת ע"הרחל רפ    ע"ה סוליקה בת עישה                              ז"ל יוסף בן סעדה                                                                ז"ל רפאל בן אסתרמסודי בת חביבה ע"ה                            
 ז"ל יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                                 שמעון בן שמחה ז"ל                                  יונה בן סעדה ז"ל 

    מאיר בן נעמי ז"ל                       ז"ל לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל                                                            ז"ל מרדכי ע"ה                            ר' דב בן בנימין אלתרברכה בת 
 ז"ל          זילפה בת רנדה ע"ה דניאל רפאל בן חגיתספירנס תקווה בת נעימה ע"ה                                          יפה בת רבקה ע"ה                               אורה בת נעימה ע"ה                                  

   אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהרה ע"ה                 ישא אסתר בת זהשרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                                  מ
כל נשמות עם ישראלת בת השמת ע"ה              אברהם בן דינה ז"ל                            עפא   אלון בן סעדה ז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                        

 לע"נ

 תנצב"ה
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 בס"ד 
 
 
 
 

 
  "אין מקרה בעולם" - פורים

על הפסוק שקוראים אנו במפטיר של השבת לפני חג הפורים 
ִּמְצָרִים, "ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמ 

(דברים כה,  ַּבֶּדֶרְך ַוְיַזֵּנב ְּבָך ָּכל ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶריָך" ֲאֶׁשר ָקְרךָ 
  ". מקרהלשון  –בדרך קרך יח) כתב רש"י: "אשר -יז

בספר "ההסתרים באסתר" כתב כי הנקודה שבה ניכר 
ההבדל בין ישראל לעמלק בצורה הברורה ביותר, היא 
האמונה בהשגחת ה' על ברואיו. אבן היסוד באמונת ישראל 
היא שהקדוש ברוך הוא שולט ומכוון את כל מה שנעשה 
בעולם, שום מעשה בעולם אינו מקרי. עמלק מסמל את 

דול הזה שהכל תלוי בו. אף אם הכופר הגדול בעיקר הג
עמלק מוכן להודות שיש כוח עליון שברא שמים וארץ, אין 
הוא מודה בהשגחתו של הקדוש ברוך הוא בעולם השפל. 

בדרך", העולם קרך דגלו של עמלק הוא המקרה, "אשר 
לוהית וכל מה שפועל בו הם כוחות טבע -מנותק מהשגחה א

ו משמעות. "כל שרירותיים, ללא הכוונה, ללא השגחה א
לוהים" (תהילים ט, יח) ועמלק הוא ראשית -גויים שכחי א

הגויים, הוא ראש וראשון להכריז "עזב ה' את הארץ" 
(יחזקאל ח, יב; ט, ט) וזו מלחמתו בעם ישראל. אשר קרך 
היא שיטתו הרעה של עמלק שרצה להכניס בלבם של ישראל 

הוא  טומאתו ודעתו הכוזבת כאילו כל מה שמתרחש בעולם
מקרה חלילה. על כן חוזרת התורה ומצווה אותנו, את עם 

לוהיך" (דברים ח, -הקודש, "השמר לך פן תשכח את ה' א
לוהיך" (שם פסוק יד), כי -יא) "ורם לבבך ושכחת את ה' א

אנו מחוייבים לדעת בידיעה ברורה ש"הכל בידי שמים" 
 (ברכות לג:). 

חו של עמלק, בספר "בנועם שיח" כתב בשם רבותינו כי כו
ממנו הוא יונק את קיומו הרוחני, הוא כוח המקרה. 
מבחינתו של עמלק, כל מה שקורה ביקום הוא גיבוב אקראי 
של נסיבות ושל מקרים. עמים קמים ונופלים, מצליחים 
ונכשלים. הכול נובע מפעולה מכנית של חוקי גורל עיוורים 

. יש רק ונטולי תכנון. בעולמו של עמלק אין דין ואין דיין
חוק אחד הנקרא חוק הג'ונגל: "כל דאלים גבר". לעומתו, 
עם ישראל מאמין בקיומה של השגחה פרטית ובכך שיש 
לעולם מנהיג ומכוון. לפי תורת ישראל, ההיסטוריה אינה 
שורה של צירופי מקרים סתמיים, אלא מסכת ארוכה 

אט למחוזות -ושזורה של אירועים המוליכים את העולם אט
של עולם ומלואו. כאשר ניגש המן לבחור את תאריך  התיקון

היעד להשמדת היהודים, הוא ביקש לנצל את ההזדמנות 
. אין בעולם הגורל הוא עיוורכדי להעביר גם מסר פילוסופי: 

תוכנית כלשהי. עם ישראל יושמד. וכאשר בעתיד יסכמו 
ההיסטוריונים את נסיבות נפילתו והיעלמותו של העם 

עובדה, אפילו יקו שהכול אירע במקרה, היהודי, הם יס
אלא שלהמן נכונה הפתעה מרה,  התאריך נבחר במקרה!

מזימתו המתוכננת קרסה והתפרקה בנסיבות מוזרות 
. שנים של הכנות ותמרונים פוליטיים ירדו לטמיון ביותר

תוך שעות אחדות, כל זאת בגין שורה של צירופי מקרים 
ותו לילה שתכנן המן שאיש לא יכול היה לשערם מראש. בא

לבצע את מהלך ההשמדה שלו נגד מרדכי, התגלה בגנזכי 
המלך מסמך מצהיב ששינה באורח דרמטי את כל התמונה. 
תשע שנים שכב המסמך והעלה אבק בארמון המלך, עד 
שנשלף דווקא באותו לילה גורלי בו נדדה שנת המלך ושיבש 
כי באורח פטאלי את תוכניתו של המן. פתאום הפך מרד

ליקיר הממלכה והמן מוצא את עצמו, למרבה מבוכתו 
ותסכולו, מסתובב ברחבי העיר ומכריז בקולי קולות, כי 
אוייבו השנוא, הוא האיש "אשר המלך חפץ ביקרו". איך 
דווקא אסתר נבחרה מכול בנות פרס להיות מלכה בדיוק 
כשהיהודים היו צריכים נואשות מישהו בקרבת המלך? ועוד 

... באותו לילה למד העם היהודי מהו כוחו של שאלות רבות
, אבל לא באופן שתכנן זאת המן. עם "צירוף מקרים"

 וגם מאחורי הגורל יש ידישראל למד שהמקרה אינו עיוור, 
 
 

 . הפך לפורינו" –"פור המן . מכוונת
לכאורה, פועלים בטבע כוחות מקריים. יש גם תופעות של 

ת להשכחת הופעת ה' צדיק ורע לו, רשע וטוב לו המסייעו
בעולם. עמלק מנצל תופעות אלו וטוען שהכל "מקרה", אך 
עם ישראל יודה שה"מקרה" הוא רק על פני השטח. בתוך 

, אבל כדי "רק מה'"מוסתרות המילים  "מקרה"המילה 
לראות שהכל "רק מה'", יש להתבונן פנימה לתוך 
ה"מקריות" ששולטת לפעמים במהלך הנהגת ה' את העולם 

תר. ואם במשחק אותיות ומילים אנו עוסקים נוסיף בהס
מסופה לתחילתה  "מקרה"שכאשר קוראים את המילה 

. ואכן, תוך כדי מהלך העניינים "ה' רקם"מקבלים 
והתהוות ההיסטוריה בשרשרת של אירועים, לא תמיד 
אפשר להבין את הקשר בין אירוע לחברו. רק כשמסתכלים 

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

ואת ידו המכוונת את  כדי להכיר את השגחתו כאן בעולמנו
זוהי תמצית מאבקנו בתורת ה"מקרה" כול הקורות אותנו. 

של עמלק. להאמין באמונה שלמה שגם בהסתר הגדול 
ביותר וגם בתוך ה"טבע" הטבעי ביותר בפנימיותם של 

פורים הוא איפה חג המהלכים ה' הוא המסובב את הכול. 
גחה של אינספור 'צירופי מקרים' שמרכיבים פסיפס של הש

פרטית מופלאה. הסיפור הבא שלפנינו יבהיר לנו דברים אלו 
בפרברי ברוקלין שכן לו בית הכנסת 'תורת ישראל' היטב. 

שומם מתמיד. בבית הכנסת התפללו בעבר מתיישבים 
שהיגרו לאמריקה במאה הקודמת. עם הזמן הם נפטרו, 
ובניהם עברו להתגורר במקומות אחרים ברחבי המדינה או 

ישראל, ובשל העדר תחזוקה שוטפת ומתפללים  עלו לארץ
נסגר בית הכנסת על מנעול ובריח. לאחר מספר שנים הגיע 
לאזור הרב אלכסנדר רובין. הוא שמע על בית הכנסת 
שעמד שומם במשך שנים, והחליט לקחת את העניינים 
לידיים ולהפיח רוח חיים בקהילה היהודית שעוד נותרה 

מחדש את בית הכנסת עבור  במקום, הוא היה נחוש לפתוח
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. ה'מטרה' מבחינתו הייתה, לקיים בבית 
הכנסת תפילה ראשונה כבר בליל פורים שיחול בעוד 
שבועיים. בעלי המקצוע עבדו בסיוד הקירות, בצביעה, 
ובתיקון הספסלים הישנים והקירות הדולפים ועמדו 
לסיים כעבור מספר ימים את המלאכה. לאחר שבוע 
התחוללה סופת שלגים רצינית ברחבי ניו יורק והפועלים 
לא יכלו להתייצב לעבודה. בסיום הסופה הגיע הרב לבית 

לוחות העץ של ארון הקודש הישן הכנסת, והבחין שאחד מ
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 פרוכת חדשה, אבל הפרוכת הקיימת התפוררה 

ך מהרצפה והתלבט במשך השנים. הרב ניקה את הלכלו
האם לדחות את תפילת הפתיחה שתכנן לליל פורים, עד 
שיצליח לסיים להכין את בית הכנסת כראוי. בדרכו 
הביתה, הבחין 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 

ורקיז בגוונים מרהיבים. 'מגן דוד' גדול היה רקום וט
במרכזה, והמפה הייתה בדיוק בגודל הנדרש כדי לכסות 
את ארון הקודש. הוא קנה אותה, וחזר על עקבותיו כדי 
 לתלות אותה בבית הכנסת. כשיצא, הבחין באישה יהודייה
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מבוגרת שמיהרה כשסלים בידה. לפתע היא החליקה 
בר, הרב ניגש לסייע לה ולאסוף את והסלים התפזרו לכל ע

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 
ישראל' ובעזרת ה' אנחנו נפתח אותו מחרתיים לתפילת חג 

או, תודה רבה לכם!' הפורים ולקריאת המגילה...'. 'וו
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 
רוצה לתפור עבורכם פרוכת לעילוי נשמת יקיריי שנרצחו 

...'. '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 
האישה, ונכנסה בעקבות הרב אל בית הכנסת. היא הביטה 

כר שהושקעו במקום מאמצים סביבה בהתפעלות, היה ני
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 
ארון הקודש ושאלה: 'רבאיי, מאיפה המפה הזאת?'. 

ביר הרב, 'קניתי אותה לפני זמן קצר מרוכל מקומי' הס
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 
בפולין לפני המלחמה. כשהגרמנים התקרבו אילץ אותי 

ר בחלק הפולני של וורשה עם תעודות בעלי לברוח ולהסתת
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 
על השולחן אצלי בבית. אינני מאמינה שאני רואה אותה 

קודש...'. הרב הציע לה מיד כאן, באמריקה, על ארון ה
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 

למחרת,  איילנד' שהיה רחוק מהאזור והיא נענתה להצעה. 
ר הרב בין חברי הקהילה ופרסם את פתיחת בית עב

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 
היוזמה הברוכה, והודיעו שבכוונתם לבוא בקביעות 

ים, המשיך לשבת על לתפילות. אחד המתפללים המבוגר
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?'. 
'אני בסדר' השיב הזקן תוך כדי שהוא מוחה את הדמעות. 

לפני 'הפרוכת הזאת מזכירה לי את המפה שאשתי רקמה 
 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. 
מאז לא ראיתי אותה' הרב התרגש לשמע הדברים, ושאל 

ן האם יהיה מוכן להצטרף אליו לנסיעה קצרה את הזק
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, 

 שהשאיר אותו עם דמעות יותר מכדי שניתן לדמיין...
ולות לבמה. הבמאי אכן, כל ההתרחשויות בעולמנו מש

ל מסתתר. -"המשגיח מן החלונות מציץ מן החרכים" הוא א
כל הפעולות האנושיות, הגם שהן נעשות בבחירה חופשית 
של בני אדם ושולטים בהם חוקי פסיכולוגיה, סוציולוגיה 
וכדומה, הן מכוונות על ידי בורא עולם: זו היא גם הנקודה 

ד, של מגילת המרכזית והפנימית, נקודת המוצא והיסו
אסתר וחג הפורים והיא מכריזה על כל הווייתם. וזוהי 
 תכלית מלחמתנו בעמלק "אשר קרך" ו"אשר קרהו" לדעת

 
 

שאין שום מקרה בעולם כלל, וכי "אין עוד מלבדו". אמנם, 
לפי היסוד שנתבאר לעיל, שתמצית מלחמת עמלק בישראל 
היא ה"מקרה", מובן השם "פורים". שהרי שיא המקריות 
הוא "הגורל העיוור". 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 איפה חץ משוח בלעג, שאנו 
שולחים לעמלקים שבכל דור ודור: ראו עם ישראל חי! 

הניסית והטבעית גוברות על "יד המקרה". הפור  ההשגחה
הוא תמצית המאבק וגם תמצית הניסיון של פורים, על כן 

 יאה דווקא הפור לשם לחג!
כך ניתן להסביר את השמחה המיוחדת המאפיינת את חג 
הפורים. עולמו של עמלק הוא עולם קר ומנוכר, בו האדם 

ך זה אין מיטלטל כקליפת אגוז בסערות החיים. בעולם חשו
דבר זולת כוחות עיוורים ואדישים, ובני אדם שעד יומם 

 –האחרון אינם מצליחים למצוא תשובה לשאלה הקיומית 
מהי, בעצם, הפואנטה של החיים? לעומת זאת, תחושה 
עמוקה של שלווה ושל שמחה מציפים את לבו של מי שיודע 
שהוא חי ביקום מתוכנן ומושגח. ההכרה בקיומה של 

וקית בעולם מוליכה במישרין לתחושה של השגחה אל
"ליהודים היתה אורה ושמחה". לאור כל זאת, מתבקשת 
השאלה: מהי המשמעות העמוקה של המסכה, של הגלימה 
ושל יתר פריטי הלבוש הציוריים, הפזורים בימים אלו בכל 
בית יהודי? מנהג זה הוא עתיק יומין, פוסקי הלכה קדמונים 

ו מבחינה הלכתית (מצד האיסור דנים בהיבטים שונים של
 –לגבר ללבוש בגד אישה, ולהיפך), אבל המקור של מנהג זה 

בעצם אינו מבואר. נשתמש  –מנין הוא נובע ומה עניינו 
במילים פורימיות, אך אין כוונתנו אלא למסר הרוחני של 
הדברים. במבט שטחי נראה שאיש מגיבורי המגילה לא 

תחפש בצורה כה ה "גיבור המגילה"התחפש. אולם 
מוצלחת, עד שאין הוא מתגלה לאורך הסיפור אפילו 
במערכה אחת. הוא מסתתר בינות לפסוקים. זהו הקדוש 
ברוך הוא, ששמו, כידוע, אינו מוזכר במגילה אפילו פעם 

אבל הוא נמצא שם! לתחפושת שלו קוראים "טבע", אחת. 
והמסכה שלו קרויה "מקרה". הוא מושך בחוטים 

. כאשר סצנת הסיום מגיעה וכל חלקי לעיםשמאחורי הק
הפאזל נופלים למקומם, אז עולה המסך ויורדות המסכות. 
לפתע מתברר שהיה מי שתיזמן את כל צירופי המקרים 
הללו אחד לאחד. ומבין שורות המגילה ניבט אלינו חיוכו 

זהו הלקח המרכזי הצפון של בורא העולם בכבודו ובעצמו. 
בעצם הוא תחפושת אחת גדולה.  ביום זה שכל עולם הטבע

זהו 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 מכירים ברעיון שיש 

החג. אנו מזדהים ללמוד ולהפיק מן הסיפור שבמרכזו של 
כמוהו כמו  –עם העובדה שמבט שטחי על מאורעות החיים 

מבט על מי שלובש מסכה ומפסיד את ההבטה בדמות 
גם תקופתה של אסתר המלכה, האמיתית של מה שלפניו. 

הייתה מאופיינת בהנהגה של "הסתר פנים", שהרי למתבונן 
שטחי במהלך סיפור המגילה, תוך מעקב אחר  באופן 
לות האירועים, אינו מבחין בהשגחה ובהנהגה השתלש

מיוחדת של הקדוש ברוך הוא, הוא יראה מהלכים טבעיים 
לחלוטין, כך שכביכול מקרה רודף מקרה וכך מתגלגל לו 
סיפור המגילה. רק אדם המביט על כל הארועים בשים לב 
וברצף לאורך תקופה, יוכל לצרף ולראות איך אירוע מקרי 

ו ומבין שצירוף 'מקרים' המובילים כביכול מתקשר למשנה
למטרה מסויימת, אינם יכולים להתרחש ללא כוונת מכוון, 
ויוכל להבחין מ'בין השיטים' בהשגחתו של הקדוש ברוך 
הוא גם בתקופה זו של 'הסתר פנים', ומאחר והתקופה בה 
חיה אסתר היתה מאופיינת בהסתר פנים, אם כן אסתר היא 

ואנכי הסתר אסתיר פני ביום זו המתאימה להרמז בפסוק "
ההוא". המשל הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב. 
אחד מגדולי החכמים ממשיל על כך משל לבן מלך, שהיה 
אהוב מאוד על אביו וכל שרי המלך היו מתקנאים בו. לאחר 
תקופה הנער חטא ולא הלך בדרך טובים. התחבר לחברים 

יה שותה לשוכרה רעים והתנהג בצורה שאינה הולמת, ה
 ולא שמע כלל למוסר מוריו ומחנכיו, המלך האב פנה בכעס

 
 



אל בנו והוכיח אותו על דרכו הנילוזה, לאחר אזהרות 
חוזרות ונשנות, פנה לבנו והודיע לו על החלטתו לסלק אותו 
ממגוריו בבית המלוכה. המלך החליט להעניש את בנו 

לבדו תוך ולהעביר את מקום מגוריו ליער במקום שם יחיה 
בידוד מוחלט רחוק ממקום ישוב, בחר המלך ביער הנמצא 
במרחק רב משם לא יוכל בן המלך לדעת את הדרך 
המובילה חזרה אל 'בית המלוכה', ובכך ינותק לגמרי מבית 
המלכות 'המפנק', פנה ואמר לו אביו 'מקום המגורים שלך 
מהיום והלאה יהיה ביער שם אבנה לך בקתה קטנה 

את כעונש עד שתחזור למוטב'. ואכן, הבן נשלח למגורים, ז
ליער לבקתה המבודדת. האב המלך, שאהבת בנו הייתה 
תקועה בליבו, שלח בחשאי שליחים שתפקידם להביא 
ל'בקתה' אוכל ושתיה, ובכך סיפקו לו כל צרכי מחייתו, 
המלך שדאג מאוד לשלום בנו מינה בנוסף לכך חיילים 

שהיה ביער, משם יכלו  שניצבו בתוך מסתור סבך שיחים
להביט ולהשגיח ממרחק ולדאוג לשלומו של הבן. וכך היה 
יכול לדעת באופן ברור שחס ושלום לא יאונה לבנו כל רע. 
הבן הסורר לא ידע מאומה מדאגתו הגדולה של אביו אליו, 
הוא רק ידע שנענש על התנהגותו הרעה. לאחר זמן מה בן 

ומשונים המתרחשים המלך הגולה הבחין באירועים שונים 
סביבו, כשמבט ראשון לא הבין את פשרם. פעם יצא לטייל 
ביער ולפתע בא זאב טורף לקראתו. בן המלך רעד מפחד ולא 
ידע לשית עצה בנפשו. ומיד ובאותו הרגע שמע הבן יריה 
אחת ויחידה המכוונת כלפי הזאב המאיים ווהרגה אותו 

ולי אף להרוג מיד. פעם אחרת בא שודד לגנוב את רכושו וא
אותו. הבן שוב נמצא בבהלה עצומה אך לפתע הבחין הבן 
בשני חיילים אשר יצאו מתוך מערה ואיימו על השודד, הם 
ירו באוויר במטרה להרתיעו, לאחר שהבחינו שהשודד לא 
נשמע ליריות האזהרה, ירו בו החיילים יריה אחת והרגו 
אותו, בהמשך הדרך, הבחין בן המלך עוד אירועים 
מפתיעים של הצלה באופן מופלא, או אז הבין בן המלך 
שמקרים מיוחדים אלו אינם מתרחשים סתם וללא כוונת 
מכוון. חשב הבן לעצמו, כנראה יש מי שדואג לי... הוא 
הבין, שאביו 'המלך' על אף 'שזרק' אותי ליער אהבתו אלי 
לא פחתה, הוא שותף לצערי ודואג לשלומי גם בשהותי 

ך גלות מרה כל כך. לאחר התבוננות במרחקים ובתו
ממושכת עלה בדעתו לחזור בתשובה ולהתנהג כיאה לבן 
מלך, מיד שלח הבן מכתב לאביו המלך וביקש ממנו הדרכה 
כיצד להתנהג כיאות. המלך קיבל את המכתב בשמחה, 
ובעקבות חזרתו בתשובה קיבל בן המלך את ה'רשיון' לחזור 

 על ידי אביו. חזרה לבית המלוכה והתקבל בשמחה 
כמו כן עם ישראל בזמן התרחשות המגילה שהיו  והנמשל:

בתוך גלות מרה, חשו בעקבות כך כאילו מרוחקים הם מה' 
יתברך, אך הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים עלינו שלח את 
עבדיו הצדיקים מרדכי ואסתר, שעל ידם יתרחש נס 
ההצלה, ולאחר שראו היהודים את כל ניסי ההצלה 

ים הבינו כולם, שהקדוש ברוך הוא שהוא אב רחום התכופ
לכולנו מרחם ומשגיח ומציל, וזאת גם תחת מעטה של 

 "הסתר פנים" ("בעקבות המגילה"). 
רצף המאורעות והתזמון המושלם ביניהם מוליד את 

אין זה מקרה,  –המסקנה הברורה שלמרות הסתר הפנים 
 ויש יד שמכוונת מלמעלה את הדברים. 

ברים לעיל מגלה כי סיפור מגילת אסתר העולה מהד
(מלשון גילוי ההסתר) מדגיש את מרכזיותו של הטבע 
. וכיצד אלוקים משתמש בו כדי לבחוש בקלחת ההיסטוריה

מגילת אסתר בנויה מרצף של עשרות אירועים, שכל אחד, 
כשלעצמו, אינו נראה משמעותי כלל. רק צירוף כל החלקים 

משכר ששמו פורים. לקדירה אחת רקח את התבשיל ה
מאורע זה היווה סוג חדש של נס שירד על גבי במת העולם. 
עד עתה היתה השגחת ה' גלויה, תוך שימוש בניסים גלויים 
לעיני כל ותוך שימוש באלמנט הנבואה. אך, עם חורבן 
הבית, החל עידן חדש של "הסתר פנים", בו תהליכי 

חוקי ההשגחה נעשים מתחת לפני השטח ותחת מסווה של 
טבע מקובעים. מקרה זה היה רק הסנונית הראשונה שרמזה 
על אופן ההתערבות האלוקית שתהיה מעתה בעולם, דבר 
המוביל לידיעה הברורה וההחלטית שהקדוש ברוך הוא הוא 

 זה שמפעיל ומנווט את כל המאורעות.
 הבה ונראה מהסיפור שלפנינו, המוביל אותנו לתובנה שאין

 
 

יד המכוונת את כל המאורעות  שום מקרה בעולם, ויש
 בהשגחה פרטית מופלאה ומדוקדקת... 

נולדתי בירושלים. מאז שאני זוכר את עצמי, הייתי הולך עם אבי  
למקווה בכל יום שישי. מכיוון שהייתי נמוך קומה, נהגתי תמיד 
לשבת על המדרגות. יום אחד כשהייתי בן שבע, ראיתי ילד אחד 

וה תוך שהוא מחזיק את ידיו שהעז להיכנס לתוך מי המקו
בדפנות, לאחר שעשה סיבוב שלם כשהוא אוחז בידיות המעקה. 
גם אני ניסיתי לעשות זאת. אולם באמצע הסיבוב ידיי החליקו 
ואני נפלתי לתוך המקווה. חלפו מאז שלושים שנה, ואני עדיין 
זוכר היטב את רגעי האימה. בתחילה צעקתי "אבא", אבל במקום 

לי בועות מהפה. התחלתי לשתות מים ולהתגלגל  "אבא", יצאו
בתוך המקווה. לא ידעתי לשחות, רק הזזתי את עצמי ובעטתי 
ברגלי במאמץ להיחלץ. אך הצלחתי רק להתגלגל בתוך המים. 
אני זוכר את עצמי, מנסה באופן נואש לאחוז במישהו ואז לפתע 
נתקלתי ברגל של מישהו ואחזתי בו בחוזקה. הוא הרים אותי 
מייד, וכך ניצלתי. עוד דקה אחת ולא הייתי יכול לספר לכם את 
זה. ההצלה השנייה שלי הייתה ארבע שנים לאחר מכן. באותו זמן 
ערכה העירייה תקופת ניסיון, במהלכה הציבה עגלות אשפה 
ענקיות מברזל. הייתה זו עגלה כבדה ביותר ומה שקרה, שלאחת 

גל במהירות העגלות השתחרר המעצור והיא החלה להתגל
מטורפת במורד הרחוב. היה זה מורד ששום דבר לא יכול 
להיבלם בו. אני עמדתי באותה שעה בתחתית הרחוב ולא שמתי 
לב לעגלה שהתקרבה לעברי במהירות, תוך שהיא פוגעת ונוגחת 
במכוניות והורסת אותן. עמדתי ליד מכוניתו של אבי, כשפתאום 

דת להתנגש במכוניתו של הופיעה העגלה מולי. הבנתי שהיא עומ
אבי, ואינסטינקטיבית שלחתי את ידיי לעצור אותה. אבי הקים 
קול שאגה ודחף אותי. עפתי כמה מטרים ונפלתי לכביש. 
כשהתעוררתי, ראיתי במדויק מה הפסדתי, העגלה נכנסה בכל 
הכוח במקום בו הייתי אמור לעמוד, ופערה חור אדיר לכל רוחב 

ה "טוטאל לוס", ולמרות הנזק האדיר, המכונית. המכונית הוכרז
אבי ערך סעודת הודיה על כך שהרכב שלו הוא שהפך ל"טוטאל 
לוס", ולא הבן שלו. הרכב ממילא לא היה שלו, אלא של "חברה 
קדישא", ולכן אני חושב, שהוא יכול היה לעשות מסיבת הודיה 
בלב שלם ממש. בישיבה הקטנה נחשבתי לתלמיד גרוע ביותר. 

ים ישבתי על הכיסא ולא עשיתי דבר. כשהחלו לדבר על שלוש שנ
ישיבה גבוהה שלושה חודשים לפני סיום השנה, התחלתי ללמוד 
בצורה מרוכזת, יום ולילה. התוצאה הייתה, שהתקבלתי לאחת 

שנתיים למדתי, אולם לאט לאט -הישיבות הטובות ביותר. שנה
שם טוב, התחלתי להיות בחור בטלן, אך מצד שני, בחוץ היה לי 

של אחד שלומד באחת הישיבות המעולות. כשהגעתי לגיל תשע 
עשרה רצו לזרוק אותי מהישיבה, לאחר אזהרות חוזרות ונשנות. 
מי ששם עלי עין, היה המשגיח, שמאד לא אהב את העובדה שאני 
קם כשמתחשק לי, הולך לישון כשהעיניים נעצמות לי ואינני 

ט שהישיבה לא מתאימה מתפקד כתלמיד מן המניין. הוא החלי
לי. הוא כבר הודיע לי, שעלי למצוא ישיבה אחרת ואני, שלא היה 
לי כוח אפילו לחפש, הבנתי שזהו זה אני ברחוב, בלי שם ובלי 
כלום. למרבה ההפתעה, כשבועיים לפני סוף הזמן, הוא התחיל 
פתאום לנהוג כלפיי בנחמדות והחל לדבר אתי על סוף הזמן, 

היות טוב. הוא אפילו לא ביקש ממני שאחזור ואשתדל ל
התחייבות על כך. לא הבנתי מה נשתנה פתאום. לאחר מכן 
התברר לי, שנפוצה שמועת שווא כי אבי חולה ונוטה למות, מה 
שבכלל לא התחיל להיות נכון. כך או כך, אבי היה ונשאר בריא 
ושלם וגם אני הייתי ונשארתי בתוך הישיבה, ועד היום אינני יודע 

הפיץ את השמועה ומה היה לו נגדי. מה שלא יהיה, לי יצא רק  מי
טוב מכך, פלוס סגולה לאריכות ימים לאבי. מה רע? אולי מישהו 
רצה לגמול לאבי רע בהפצת שמועה, אך במציאות, זה מה 
שהשאיר אותי בישיבה, על אף שלא הגיע לי. איכשהו קרטעתי 

סים, ובצדק, עד גיל עשרים, כשהמשגיחים בסוף כל "זמן" מנ
לגרום לי לעבור ל"חיזוק" לישיבה אחרת. פחדתי שזו אחת 
מהדרכים שלהם להפטר ממני. הבטחתי להם שאתחיל לשמוע 
שידוכים אז הם התחשבו. אחרי שנה וחצי של התחשבות, הם 
הודיעו שעם כל הכבוד לשידוכים, הם לא יחזיקו בחור פנסיונר 

פורים אעזוב את שלא עושה דבר. הודעתי להם, "אולי אחרי 
הישיבה". הם לא האמינו למשמע אוזניהם, ואני מתאר לעצמי 
 שהם תכננו היטב את ה"לחיים" ביום שאעזוב. רק שאני, תכננתי

 
 



"לחיים" משלי. יום לפני פורים התארסתי. זו הייתה באמת שמחה  
גדולה וכולם באו לאירוסין ודברו בשבחי בהתלהבות כזו, שרק 

חוריה. משפחתה של ארוסתי חשבה, אני ידעתי מה עומד מא
שאני לפחות אחד מהבחורים הטובים בישיבה, אם לא הטוב 
ביותר לאור השבחים שקצרתי. השמחה של הרבנים הייתה באמת 
מהלב. אלא שאיש לא ידע מהי הסיבה...מובן שאיש לא מדבר עם 
בחור מאורס על עזיבת הישיבה, מה שנתן לי אפשרות לארבעה 

פנים. התחתנתי. למדתי זמן קצר בכולל, עד חודשים נוספים ב
שאשתי הבינה שזה פשוט לא בשבילי ושלחה אותי לעבוד. גם 
במקומות העבודה היו עניינים לרוב ורק כדי לא להלאות אתכם, 
לא אפרט בכמה מקומות עבדתי וכמה זמן ואיך בדיוק הצלחתי 
לשרוד בכל עבודה. כאמור, במהלך השנים היו לי הזדמנויות 

ת, בהן נראה היה שסופי מגיע וכי אני נזרק בבושת פנים רבו
ומאבד את כל עולמי, ובכל פעם היה מגיע משהו או מישהו 
ומציל אותי, כאילו יד ה' קרובה ומצילה אותי מכל צרה. עם 
הזמן, התחלתי להבין שהדברים שקורים לי הנם דברים מופלאים. 

שגיח כמו השגחה צמודה מטעם הקדוש ברוך הוא, ששולח מ
צמוד, מעין מלאך ששומר עלי מכל משמר. והנה אני מגיע 
לסיפור ההצלה הכי גדול שלי. שבת אחת, הלכנו לסעודה 
שלישית אצל אדם מבוגר, ידיד המשפחה, שגר בשכונת "בית 
ישראל". ומכיוון שהסעודה נמשכה, הפסדנו את תפילת מעריב, 

ו עדיין לא ורצתי עם ילדיי למצוא מניין כלשהו. הגענו למקום ב
התפללו ורצינו להתפלל שם. אולם הבן הקטן שלי החליט, שלא 
כל כך מתחשק לו. הוא החל לומר לי "אני לא רוצה להתפלל 
כאן". אמרתי לו "אתה לא תאמר לי איפה להתפלל ואיפה לא". 
אבל הוא מתחיל לרקוע ברגליו (ודווקא הוא ילד שקט שמעולם 

ה קטנה שישתוק, ואולי גם לא עורר בעיות). רציתי לתת לו מכ
נתתי לו, אינני זוכר, אבל הוא רק התחיל לבכות ולמשוך אותי 
החוצה. אבל אני לא ויתרתי, הבן שלי לעולם לא יקבע לי מה 
לעשות. הזהרתי אותו, שייענש אם ימשיך להתנהג כך, ואז הוא 
פשוט שחרר את ידו מידי והחל לברוח. התחלתי לרדוף אחריו, כי 

שבת ומכוניות רבות היו נוסעות בכבישים, אבל הוא כבר יצאה ה

חצה את הכביש ונעלם כאשר אני מחפש אחריו. ידעתי שהוא 
מתחבא באיזשהו מקום והתחלתי לאיים עליו בכל מיני עונשים, 
אך הוא נמלט לחצר צדדית והתחבא בתוכה. שוטטתי שם בידיעה 

אחר שהתפילה ודאי כבר התחילה. התלבטתי אם לחזור לתפילה ו
כך לחפש, אך החצר החשוכה די הפחידה אותי. התחלתי לצעוק 
לו בזעם רב, שאם הוא לא יוצא, אעניש אותו בכל העונשים 
שבעולם, אך הוא פשוט לא ענה לי. בשלב זה חדר פחד ללבי, 
אולי קרה לו משהו. זה קורה לכל אחד שמישהו מותח אותו. 

רתי, ספק "חכה, חכה, רק אתפוס אותך ותראה מה יהיה" אמ
לעצמי, ספק לו. ואז ראיתי איפה הוא מתחבא. הוא התכווץ 
מאחורי פח אשפה גדול. הוא לא שם לב שפאותיו מתנדנדות 
החוצה, ואני כביכול המשכתי לחפש אחריו. לפתע, זינקתי 
ותפסתי אותו, לא שלטתי בכעס שלי והכיתי אותו בידו. רק 

בשנייה שהרעש של הפליק היה מחריד כמו פיצוץ אדיר. 
הראשונה חשבתי לעצמי, אוי, "מה עשיתי לו?" אבל מייד הבנתי 
שהפיצוץ לא נשמע מכיווני, אלא מכיוון הרחוב, מה עוד שעשן 
החל לעלות משם. אחזתי בידו ורצנו לעבר מקום הפיצוץ. היה זה 
הפיגוע בבית ישראל ב"סמינר השבת", בדיוק במקום בו רצינו 

תי את המניין, אך חיי ניצלו. אני להתפלל מעריב. בגלל בני איחר
חושב שהמתפללים סיימו בדיוק את תפילת מעריב כאשר מחבל 
ערבי התפוצץ בתוכם. לא ניתן לתאר מה ראינו שם. חזרנו הביתה, 
ואמרתי לבן שלי שאני מבין שצורת התנהגותו החריגה לא נבעה 
ממנו אלא מהמלאך ששומר עליי כבר שנים רבות. אני יודע זאת 

שהוא מעולם לא התנהג כך. מאחר שאני רגיל בכל מיני  משום
מקרים שבהם אני ניצל, עשיתי חשבון לעצמי וגיליתי שאותיות 
"מקרה" הם בעצם אותיות "רק מה'". כי כמו שכתוב אין מקרה 
בעולם. אתם בוודאי מאמינים פחות או יותר בהשגחה פרטית, 

מציאות גמורה. אבל אני יכול לומר לכם זאת מניסיוני האישי שזו 
 כן, אני חשתי זאת על בשרי...! 

 
 

 
 אחים יקרים!

 

כשהאדם חי בהשקפת חיים כזאת שאין שום מקרה בעולם. ועניין זה חדור עמוק בלבו שמלוא כל הארץ כבודו 
ואין מציאות מבלעדיו כלל, ממילא יוכל להתגבר על כל הניסיונות הרבים אשר פוקדים אותו בכל מהלך חייו 

רוך הוא נמצא איתו, וכל אשר נעשה עימו הוא בהשגחה מדוקדקת ומופלאה. נס שהרי זוכר הוא שהקדוש ב
פורים שונה הוא מכל שאר המועדים המפורסמים בניסים הגלויים שהיו בהם כגון יציאת מצרים, מתן תורה, 
ל ענני כבוד ועוד. אמנם, חג הפורים מצטיין משאר המועדים דווקא משום שהניסים שהיו בו היו בתוך מסגרת ש

מהלכים טבעיים ולכאורה מקריים. אי לכך הבטיחונו רבותינו שדווקא חג הפורים לא יפסק לעולם כמו שכתוב 
יסוף מזרעם". וזאת משום שאנו מוצאים בו את  "וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא 

תכלית ויסוד האמונה  השגחת ה' בצורה מופלאה ומדוקדקת דווקא בתוך מסגרת טבעית. וידיעה זו היא
 התמימה במסילה העולה בית ה'.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 הרב יואל ארזי 050-7361626הערות והארות יתקבלו בברכה  תרומות, – עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים

  אסתרינה בת זולה, לאה בת רחל, ,איילהטוהר חיה בת    לרפואת:
 .רפאל בן אסתר דרור בן מזל, חנה בת רבקה,

 ., מירב בת ברכההרב אריה אהרון בן שרה, תהילה ציפורה בת טליה 
 אסתר בת מסעודה,, דוד עזרא בן חפציבה

 

חבצלת  אריאל בן  בצלאל בן שרה, רונית בת שושנה,  יווג במהרה::ז

 

 נתן בן יונה, ,יוכבד חיה בת ג'נט  :אל ובכללםלע"נ כל נשמות ישרר
 שושנה שמעה בת סעדה,יצחק בן טוני,  גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובה

תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה, ,אפרים בן זו'רהעפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 
 קלמנט בן אסתרינה,  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, עדי בן חנה,

 פורטונה בת וואסי,  רבקה בת פורטונה. וד בן בובה.ד ,שרה חיה בת סימי
 , טוני בת מיסה.דינה חיה בת נילי

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 תרומות לעלון ניתן להעביר   קוראים יקרים אנו צריכים את עזרתכם בעלויות של הדפסת העלון
  050-7361626ארזי אל הרב יואל 

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

 כולנו נותנים להמשך זיכוי הרבים !!!! ––מחצית השקל 
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. "ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך" 

. "ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחיָך ... ְלַכֲהנֹו ִלי" 
 

 

. "ְוָעִׂשיָת ִבְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת" 

 

"ְוֵאֶּלה ַהְּבָגִדים ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו חֶֹׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ּוְכתֶֹנת ַּתְׁשֵּבץ 
ְלַכֲהנֹו  ִבְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך, ּוְלָבָניו  ְוַאְבֵנט ְוָעׂשּו  ִמְצֶנֶפת 

. ִלי" 
:

. "ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ִמְׁשַּפט ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ִלּבֹו" 
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האם יוצאים ידי חובת 'מתנות לאביונים', בשטר גדול אחד - לשני אביונים?
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האם במשתה אחשורוש היו כלי-זמר?
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: י ל א ר ש י ה ם  ו א נ  ה
 השלםזהו המסמך 

 המוכיח את מלוא

 
 

 
 
 

 

 זצ"ל  יהודה צדקה הרב
 לפעמים ניסה לשדל אברכים מסויימים,

 ב להפיץ תורה בקרב 
וללמד צעירים חלשים מבחינה רוחנית. כשהבחין 
באחד מהם, שמתכוון להשתמט מן התפקיד שהוא 

  מר לו בהתרגשות:עומד להטיל עליו, א
 

רבי  "רואה אני ניצוץ מנשמת התנא הגדול
משתוקק להתלבש בך, ואין אתה רוצה..."  חייא

, פעלו ו והמילים האלה, כשיצאו 
 פלא על האוזן השומעת.-כנוסחת

זצ"ל  מונסהאברהם היה מזכיר הרב תמיד
זי"ע  עטיה הגר"עאת דברי מורו ורבו מרן 

אין  –באומרו: "תמיד היה מזהיר אותנו המורה 
". ופעמים שהיה אומר "זמן האבידה 

נקט". צריך לקחת את הזמן ולהזהר שלא ילך 
 לאיבוד ובפרט בשינון המשניות בדרכים. 

 

יושב  , ואכן כך היה רבנו, 
בטל ללא מעש, אוכל או ישן כשהיה צריך ושאר 

ן היה הספר פתוח לפניו ובה יהגה תדיר. כן הזמ
 בדרכים מנהגו היה תמיד לגרוס משניות.

 ˙.נ.ˆ.ב.‰.                ל"זˆ י רבי           ‰עלון לעילוי נ˘מ˙   

לכל תלמיד  זצ"ל ירוחם הלוישל רבנו  מסירותו
ותלמיד היתה בלי גבול. הדאגה לתלמידים לא 

 ,הצטמצמה בשטח הרוחני, 
י כאב לבנו ממש. את הסיפור הבא סיפר הגאון רבי 

 הדבר. , שלמד בישיבה בזמן שארע 
 

רבנו היה אז בשנות הארבעים וזקנו היה שחור 
לגמרי.בוקר אחד כאשר הגיע לישיבה נדהמו כולם 

מה ארע אחד  .ו לראות שזקנו 
מתלמידי הישיבה נתפס על ידי הצבא הרוסי בחשד 

שהוא מרגל. לפי הנוהל ברוסיה דאז היה  ברור שמי 
ודיעו באותו ערב ה שנחשד בריגול אחת דתו למות.

בין לרבנו על תפיסת הבחור ובגלל דאגתו לתלמיד הל
 זקנו בין לילה.

דוד  השבת להסתלק, היה רבי כשעמדה
נחרד על המתנה הפוסחת ונעלמת, זצ"ל  לייב

קולו כמעט השתנק, פניו התאדמו, וגידי מצחו 
התנפחו... כך בכל מוצאי שבת. עשרות שנים. 

 שהצליחו לשמוע ולראות השתוממו.  יהודים
  ם גם לאחר עשרות שנים 
 ניהם. מנגד עי

 

מצא  –יהודי של שבת קודש  –מה היה שם? הוא 
לעצמו מנהג מקורי: ר' דוד לייב התחיל עם כולם 
"והוא רחום" של מוצש"ק. הציבור התחיל את  

"הוא רחום", "ברכו", "אשר בדברו  –התפילה 
 מעריב ערבים", והוא, ר' דוד לייב, 

הראשונה "והוא". האריך בה  דעוד 
, ..א..ומתו הארוכה האחרונה ו..ה..סת נשעד פי

חרטה. אולם אם יש  –של מחלוקת  סופה משך את המילה בכל כוחו!....
 במחלוקת תערובת של "לשם שמים" 

יש כאן סוג חרטה אחרת: 
  ... 

 

הבנת התורה האמיתית היא כאשר עוסק בלימוד  דרך
ועל פיהם  דהתורה ולומד 

מגיע למסקנות בהבנת התורה. אמנם יש מן הלומדים שכל 
עסקם בתורה, שבונה לעצמו סברות כרס ומביא לזה ראיות 

על והוכחות מכל מיני מקומות ומגיע למסקנות שכולם נבנו 
 פי יסודות שאינם נכונים. 

היה אומר -כאשר בקובנה העיר מתרפים בשמירת השבת
מחללים שבת בפאריז. ואנן מה -ישראל סלנטררבי 

כאשר ברבים מבתי הכנסיות "טסים"  נענה אבתריה:
 .םהשבת,טסים יהודים  

מ

כא

ש

ל

 בכפר אחד נידח                              
 . ו החליטו האנשים שהם מהיום יתייחסו

 הם היו נפגשים בבית אחד הרבנים כל יום שישי בערב, לאחר התפילות
, א וסעודת ערב שבת. כל אחד מן האנשים היה צריך להביא 

מביא יין יקר ומשובח והעני, שידו אינה מספקת  וכך יצא שהעשיר היה
ראה זאת הרב והחליט שמעתה והלאה  .זול לקנות יין טוב היה מביא יין

יינו לתוכה, כך העני  תתוצב חבית בפתח בית הכנסת וכל אחד ישפוך א
  .לא יתבייש בדלפונו והעשיר לא יתפאר בממונו

 ערב השבת והחבית הוצבה בפתח בית הכנסת.  עבר שבוע, הגיע
 

לטעום מן היין שם הרב  כל אדם שפך את יינו לתוכה וכאשר הגיעה העת
 . טעם הוא ו בהיר במיוחד וריחו  י לב כי 

  .כי לא יין הוא אלא מיםמן היין וגילה 
 

האנשים הגיע למסקנה שאף  מה שהתברר מאוחר יותר הוא שכל אחד מן
 ה.הי , וכךייןאחד לא ישים לב אם הוא ישים בקבוק מים במקום בקבוק 

 
  ד כך גם בחברה, אם כל אחד

 האיש הקטן יכול לשנות",  ,בר אניכבאומרו: "מה 
 (העורך) .גאולהלאז אנחנו לא נזכה 
 

 ה בת קלרה  לע"נ 

 רפואה שלמה     איילה בת שושנה

רעה בלימוד, על כן מחובתנו להתחזק שחיסרון בפרנסה גורם להפ ומאחר
, ובודאי ת יום יום בביטחון בה' יתברך שהוא זן ומפרנס את 

 דואג למי שלומד תורה, יותר מאשר דואג לשאר בני אדם, 
העוסקים  ם ואשרי הגבר אשר שם בה' מבטחו. והדברים ידועים 
שמרויחים הון רב,  בתורת ה', חיים הרבה יותר טוב מאותם בעלי בתים

 זצ"ל שאין להם אפילו עולם הזה שךשעליהם אמר מרן הרב 

    
 17:17 18:09 18:48 

17:14 18:06 18:44 
17:15 18:07 18:45 

 
17:17 18:08 18:47 

"" " 

כדי להיות מנהיג אמיתי דרוש  מנהיג אמיתי
,ובכדי להתקשר עם הציבור ם להיות בקשר עם

מנהיגות המושרשת  מוכרח המנהיג להיות בלתי אנוכי.
  על גאוה איננה מנהיגות.

 

והדורש לעצמו  ,ת כי הגאוה במהותה גורמת 
מופקע מלהיות מנהיג. לשון הרע היא עברה שאפשר 

"לשם  ת לחזור עליה בתשובה.גרועה מזאת 
, שמים",

 עלינו 
 להודות לה' 

 על כל 
 הטובות

 שהיטיב 
עמנו החל 

מיציאת 
 מצרים.

 

היסורים 
הם כמו 
פרעון 

 חוב.

   .ת תודה לה' שאתה יכול להיות
 לה'. ה היה שמח שאתה



 

מוכרח להתעמל מוקדם  אניי
 בבוקר לפני שמוחי יקלוט 

 .מה אני עושה
 

****** 
מבקר במוזיאון אמנות  משוגעע

ומסתכל בתצוגת ציורי אמנות, 
 ומדריך אלילא קורא ולפתע ה

אבל זה  ואומר לו, סלח לי אדוני,
, לא ייתן שלזה לא יפה ציור ממש

 אתם קוראים יצירת אמנות, 
צודק  ה: את ואז המדריך אמר ל

 במאה אחוז, 

 

hamaor.netכל העלונים: 
שבתורה ובניםו-המאור אבות

י˙ ƒר ‰ ּב¿ ָ̇ רּו ם ּכ¿ ƒי ַ̇ ָפ ¿ ּׂ̆ ֶמן ַזִית ָזְך   ַל ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ּבְ ַצּוֶ ה ּתְ ְוַאּתָ
ִמיד (כז, כ). אֹור ְלַהֲעלֹת ֵנר ּתָ ִתית ַלּמָ  ּכָ

 

ה אֵ  ַצּוֶ ת ּתְ ָרׁשַ א ּפָ ה", ֶאּלָ ה", אֹו "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ ים: "ַוְיַדּבֵ ּלִ ּמִ יָנּה ּפֹוַתַחת ּבַ
נּו. ְוֵאַחד ָהֵטַעִמים  ה ַרּבֵ ל מֹׁשֶ מֹו ׁשֶ ר ׁשְ ה זֹו לֹא ֻהְזּכַ ָפָרׁשָ ּבְ יָון ׁשֶ ה", ּכֵ ַצּוֶ ה ּתְ ים "ְוַאּתָ ּלִ ּמִ ּבַ

ה. ַעל ה? ֵלָכְך ֶשָהיה ֵזה עֶֹנׁש ְלמֹׁשֶ ֱעַנׁש מֹׁשֶ  ַמה ּנֶ
 

א: "ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא  ּטֵ ָרֵאל ְלַאַחר ֵחְטא ָהֵעֶגל, הּוא ִהְתּבַ ה ַעל ַעם ִיׂשְ ל מֹׁשֶ ּלֵ ר ִהְתּפַ ֲאׁשֶ ּכַ
מֹות לב, לב). ּוֵמַאַחר  " (ׁשְ ָתְבּתָ ר ּכָ ְפְרָך ֲאׁשֶ ֶמתִמּסִ ַנאי ִמְתַקּיֶ יק, ֲאִפּלּו ַעל ּתְ ְלַלת ַצּדִ ּקִ  ׁשֶ

ּיֹות ָהְרמּוזֹות (ַמכּ  ָרׁשִ ּפָ מֹו ּבַ ר ׁשְ ּלֹא ִנְזּכַ נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ  ֹות יא ע"א), ֶנֱעַנׁש מֹׁשֶ
ים " ּלִ ּמִ ָתְבתָּ ּבַ ר ּכָ  ":ֲאׁשֶ

ׁש הָ  –א'  נּו. ִראׁשֹוןַהֻחּמָ ה ַרּבֵ ל מֹׁשֶ מֹו ׁשֶ ר ּבֹו ׁשְ ּלֹא ֻמְזּכָ ית, ׁשֶ ֵראׁשִ ׁש ּבְ ּתֹוָרה, ֻחּמַ  ּבַ
ת  –ש'  ָרׁשַ ת  –ר'     ֹוְפִטים.שׁ ּפָ ָרׁשַ ת  –כ'       ֵאה.ְר ּפָ ָרׁשַ  י ֵתֵצא.כִּ ּפָ

י  –תב'  ת ּכִ ָרׁשַ ת  –ת'     ֹא.וָתבּפָ ָרׁשַ ה.תְּ ּפָ  ַצּוֶ
 

ָרּה  ִמְסּפָ ִרים ּבְ ה ָהֶעׂשְ ָרׁשָ ה זֹו ִהיא ַהּפָ ָרׁשָ ָפסּוק ֶזה: ּפָ נֹו ֶרֶמז ְמֻיָחד ּבְ ה ֶיׁשְ ַצּוֶ ת ּתְ ָרׁשַ ַעל ּפָ
ּתֹוָרה ה אֹוֵמר: "ְמֵחִני ָנא ּבַ ְפְרךָ . מֹׁשֶ "  ִמּסִ ָתְבּתָ ר ּכָ ֶפר כ'",  -ֲאׁשֶ ק ְל"ִמּסֵ ְפְרָך" ִמְתַחּלֵ "ִמּסִ

ה! ַצּוֶ ת ּתְ ָרׁשַ ּתֹוָרה, ֲהלֹא הּוא ּפָ ִרים ּבַ ֶפר"] ָהֶעׂשְ ה [ַה"ּסֵ ָרׁשָ ַהְינּו: ְמֵחִני ָנא ִמן ַהּפָ  ּדְ
 

ָעֵלינּו ְלָהִפיק מִ  ל ׁשֶ ּכֵ ְך הּואמּוַסר ַהַהׂשְ ּבּור ַרע ַעל ַעְצמֹו, ַעל , ּכָ ר ָהָאָדם ּדִ עֹוָלם ַאל ְיַדּבֵ ּלְ ׁשֶ
אּות  ּטְ ִהְתּבַ ר ּבְ י ְמֻדּבָ ָבר, ָחִליָלה. ַאף ִאם ִנְרֶאה ּכִ ֱאֶמת ִיְקֶרה לֹו ַהּדָ ּבֶ ָנתֹו ׁשֶ ּוָ ֵאין ּכַ ַאף ׁשֶ

ָעְלָמא ה ַאְך ְוַרק ּדִ  ,ּבְ יד ְלהֹוִציא ִמן ַהּפֶ יִקים ֵיׁש ְלַהְקּפִ ל ַצּדִ ִדּבּוָרם ׁשֶ ּבּוִרים טֹוִבים! ּבְ
ים. ָבִרים ַרּבִ ם ְוִלְגרֹם ּדְ ֶהם ֲעלּוָלה ְלִהְתַקּיֵ ּלָ ה ְקַטּנָה ׁשֶ ל ִמּלָ יֹוֵתר, ּכָ "ה ּבְ ּבָ ק ַהּקָ  ְמַדְקּדֵ

 
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 

 ,ו"קצ עמוד ב"ח" אחריך משכני" החדש מהספר נלקט((
 ).בעניין נפלאים וסיפורים יאוריםב עוד שם עיין 

רשימת תפוצה  
hamaor.net@gmail.com

''קהלות בן תורה נכנס למרן בעל  אברךך
זצ''ל, לקבל הדרכה בלימוד. ישב רבינו  יעקב''

ובמשך שעה ארוכה הדריכו בסדרי הלימוד 
ובדרכיו, באר היטב, בהם כלל את כל השיטות 

 א הקיימות בלימוד, ואיזו מהן היא 
 שיבור לו האדם.

של כאשר פנה האברך ללכת עמוס במגילה ארוכה 
הוראות והדרכות, ביקשו הסטיפלר לשוב. יש לו 
דבר מה להוסיף: ''ואל תשכח לעזור בבית'' אני 
רואה שאתה בן תורה, הוסיף ואמר, ומתמיד 

בלימודך במסירות נפש גדולה, אבל גם בני הבית 
. כשתשוב כעת לביתך, 

 תשאל אם עזרתד דרושה בדבר מה...
יש כל כולי למען אבל אשתי מוכנה ''שאקד

התורה'', שואל האברך, ורבינו משיבו בלבביות: 
אמנם זוהי מצותה וזוהי חובתה, אבל חובתך, 

 , היא לעזור בבית!!! 

מאד רצה להיות כהן. אבל כמה שהתחנן הסביר לו הרב  שמרלל  ביירר
שישראל נשאר ישראל, ולא יעזור שום דבר. יום אחד נקלע לעיירה 
ור אחרת. קראו בתורה. חיפשו כהן. קפץ על ההזדמנות, ועלה לתורה בת

כהן. ראה כי טוב, איש שם הרי לא מכיר אותו, ונשאר בעיירה ההיא, 
 במשך שנים, מוחזק ככהן. 

אחרי . עלה לתורה ראשון, בירך ברכת כהנים, זימן בראש, קיבל פדיונות
הקבלה את הגיליון שלו, ואמר  שנים נתבקש בישיבה של מעלה. בחן פקיד

 בעייה. לו שאמנם היה אדם טוב ודבק במצוות, אבל יש 
שימש ככהן, בעוד שהוא ישראל, וצריך לכפר על כך. פסק שעליו  הוא

שנה יועבר לגן עדן. בילה שנה בגיהינם,  לעשות שנה בגיהינם, ואחרי
 בחן הפקיד  .עדן וכעבור שנה בא וביקש כמובטח לעבור לגן

 "את גיליונו, ואמר לו "אתה צריך לעשות כאן עוד שנה
 ""? ??"""". 

זצ''ל, אב''ד ור''מ דטלז, שבהיותו בימי  אליעזר גורדון ביהגאון רכי  מסופרר
זצ''ל, וכבר  אברהם יצחק נויזרנעוריו סמוך על שלחן חותנו הגאון הצדיק ר' 

נולדו למו''ח בנים ובנות, ומצבו של הרב רא''י נויזר היה בימים ההם דחוק, ולכן 
 אליעזר גורדון כתב רבנות מכמה וכמה עיירות, והצדיק ביכשהביאו לחתנו הגאון ר

רא''י נויזר לא רצה שיקבל הרבנות כי לא אבה להפרד ממנו, גערה בו אשתו 
הרבנית ואמרה לבעלה, עד מתי נחזיקנו בביתנו, הלא קשה מזונותינו כקריעת ים 

, אנחנו אותו ,סוף, ויען ויאמר לה: ''הוי רעייתי, 
ה את הדברים הללו גם ''וכך שנ באכילה ושתיה, או הוא אותנו בתורתו?!... 

כשהביאו לחתנו כתב רבנות מאיישישוק, שהיתה עיירה חשובה מאוד, ורק כאשר 
נתפנתה המישרה בעיר סלבודקה ונכבדיה נתנו עיניהם בחתנו להושיבו על כס 

והוכרח לשמוע בקול אשתו, ולתת לו לצאת  , הרבנות, 
 מביתו. אבל אז קרה מקרה נורא!!! 

 

ביום הנועד ליציאת חתנו הגאון הצדיק מביתו, בא רא''י נויזר מביהמ''ד בטליתו  ''כי
ותפיליו תחת זרועו, וכאשר דרכו רגליו על מפתן הבית, נפל מלוא קומתו, ומת... 

. מוסר הגר''ז סורוצקיןסיפור זה סיפר נכדו של הגאון ר' אליעזר מטלז זצ''ל, 
מדיה, אלא לכל בני המשפחה ואף ההשכל הוא שהתורה נותנת חיים לא רק ללו

 לכל הסובבים את התלמיד חכם. 

בתורה: "ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו ִּכי ָכל ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט ֵאל ֱאמּונָה ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק  נאמרר
לכאורה קשה, מה שבח הוא למשפטי השם יתברך שאין בהם עוול, וכי  ְויָָׁשר הּוא".

: משפטי בני זצ"ל יצחק בלאזרביאר רבי  במשפטי בני אדם מותר שיהיה עוול?
אדם, אף שנעשו על פי הדין והיושר, לא יתכן שלא יהיה בהם שום עוול ועיוות הדין, 

בדקדוק את גודל החטא ועומקו, ובוודאי שאין ם כי אין בכוחו של בשר ודם
באפשרותו למדוד את מידת העונש המדויקת המגיעה לחוטא, אלא שבשר ודם אומד 

 יכולתו את החטא ועונשו, ועל פי אומדנו קובע וגוזר את הדין. כפי
 

זאת ועוד על הפסוק "משפטי ה' אמת צדקו יחדו" פירשו כי במשפט בשר ודם 
של החוטא עצמו, ואף שבהכרח מעונשו  ר נלקח בחשבון רק שיעור 

יו של החוטא נגרם צער וסבל גם לסובבים אותו, אם זה לבני משפחתו או לידיד
ומכריו, הרי אין באפשרותו של בשר ודם להתחשב בכך בגוזרו את עונשו של 

העבריין, נמצא אפוא, שבכל עונש שניתן ע"י בשר ודם, בוודאי נענשים וסובלים 
  מכל חטא ואשמה. 

אין צער, ולו גם  -אבל להבדיל, משפטי ה' אינם כן, כל פרט ופרט נלקח בחשבון 
גרם לאדם בדרך מקרה. עונשו של החוטא, כמו גם של הסובבים הקטן ביותר, הנ

. אם יצויר שיגרם צער או בושה לאדם שאינו ראוי ד אותו, נמדד 
מצד עצמו לעונש זה. הרי לא ייענש החוטא כלל וכלל. לכך כיוון הכתוב 

 צדקו יחדיו". -באומרו: "משפטי ה' אמת 

: בזמן שאדם דרבי נתן באבותת
, דעתו מיושבת עליו.  

ואפילו אוכל אדם משל אביו ומשל 
אמו ומשל בניו, אין דעתו מיושבת 

. רו, ואין צריך לומר עלי
 

ועל זה אנו מתפללים ונא אל תצריכנו 
לידי מתנות בשר ודם, כי אם לידך 

חה הקדושה והרחבה, המלאה הפתו
 לעולם ועד. 

 

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה,  נשמת:לעילוי 
 חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, ישון בן טיפחה, שמחה בת לולו, ש

 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז,  שולמית חיה בת אסתר, 
יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב 

 , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  יעקב יוסף בן מרגליתהרב 
 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון,  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

 ג'יהריוסף בן גו עובדיהמרן הרב שמואל בן רבקה זכאי    

שהותו באמריקה נכנס  בזמןן
זצ"ל בשבת  ברוך בער רבי

 לחדר השירותים בבית מלון 
 ע ולא ידע

ונכבה באופן אוטומטי בפתיחת 
 הדלת ובסגירתה.

כדי להימנע מחילול שבת נאלץ 
 ם רבנו להישאר שם

שיותר  כאשר יצא אמר. 
ממה שהפריע לו הפסד תפילות 
שבת וסעודותיה, הטרידה אותו 
העובדה שכל אותו הזמן לא היה 

יכול להרהר בדברי תורה. 
מלימוד התורה הייתה  

 קשה עליו יותר מהכול !

מידה -אינם קנה מופתיםם
רבי  כך הצהיר –לבחירת רבי!... 

זצ"ל. הבחור  חדשמאיר
התפלא: מדוע בחר המשגיח 
לדבר על כך כהדרכה לפני 

החתונה?! והנה, לאחר מספר 
שנים התברר, שאמנם כך ארע 

 לו. 
, לא היו לו ילדים,

ע"י אדם גדול. רק אז  
הבין מפני מה ביקש המשגיח 

להזהיר אותו. מסיבות מסוימות 
חשש המשגיח לאפשרות כזו, לכן 

לבל ייסחף , 
 בהתלהבות ויבוא לידי טעות.

 זהר יכמו שאתה נ
 -בחורף הצטננות

 
כך תהא נזהר 
 בקיץ מהרחוב.

כמו 
שהיראה 
שומר על 

האדם 
בסור 

היא מרע 
עוזרת 

בעשיית 
 הטוב.

 

אנשים משיגים כבוד בכסף. 
מאוד יתכן שאת כספם לא 

 השיגו בדרך כבוד.

 

זצ"ל  לחזו"אבא אחד  פעם
לבקש על זש"ק, ושאלו אם נתן 
דמי שדכנות, ענהו שאחיו היה 

לקרובים,  השדכן ואין נותנים
תכניס לו כסף, : ו אמר לו

 .וכך עשה, ונולד לו בן
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 'םירפא הנחמ' – הרב אפרים שרבני שליט"א – יש מישהו שמושך בחוטים

 
, לפני הכל, , שלתורה הקדושה יש שלושה עשר עיקרים. והעיקר הראשוןהרמב"ם כותב

הוא לדעת שהבורא יתברך "מצוי ומשגיח". יהודי צריך לקחת את המילים האלו איתו 
שיש יד שמזיזה, שלעולם הזה  ,לכל מקום, ששום דבר כאן לא זז לבד, שיש כוח שמניע

שכשהיה מברך שהכל, או כל ברכה אחרת , הסטייפלר זצ"ליש מנהל. וכמו שמעידים על 
 .בחוש שרק בורא עולם מולך עליו והיה אומר 'מלך העולם' היית מרגיש

 
שלפני שלוש עשרה שנה בא אליו אדם שחלה  הרב גמליאל רבינוביץ שליט"א סיפר,

במחלה סופנית והתפתל בייסורים איומים. הרופאים הודיעו לו נחרצות שלא נותר לו 
לחיות כי אם שלושה חודשים, וכיוון שאין לו עוד כוח לסבול את הייסורים הוא שאל 

 ותר לו להתפלל על עצמו שימות, כי להישאר כאן הוא כבר לא רוצה. האם מ
ענה לו הרב גמליאל: "על פי ההלכה מותר לך להתפלל, אי אפשר לעצור אותך, אך אני 

רוצה לספר לך סיפור. אישה צעירה של אחד מגדולי ישראל בדור שעבר לקתה בדלקת 
מחלה שבימים ההם הייתה בגדר מחלה סופנית, כיוון שלא הייתה לה . ריאות חריפה

והרימו קול  לחזון איש זצ"לתרופה. הרופאים נתנו לה שלושה ימים לחיות. קרוביה נסעו 
אם הקב"ה ברא חצי , בבכי בביתו עד לב השמים. אמר להם החזון איש: "תקשיבו לי

הוא לא יכול  ),ששה ימיםשהרי את כל הבריאה הוא סיים ב(עולם בשלושה ימים 
לברוא לאישה הזו רפואה בשלושה ימים?". וכך היה, חכם עדיף מנביא, ובתוך שלושה 

ימים הגיעה לארץ ישראל התגלית החדשה ה'פניצילין', שידוע שממנה הופקה 
 'האנטיביוטיקה'. נתנו לה זריקה והיא המשיכה לחיות עוד רוב שנים טובות. 

להתפלל שהוא יקח אותך, תבקש שהוא ישאיר אותך,  אמר לו הרב גמליאל, במקום
: תבקש באמת, הוא יכול, כי זה בידיים שלו. הוא הסכים. וסיים הרב גמליאל את הסיפור

 ".שנה 13ברוך ה' הוא חי כבר "
 

אני רוצה לספר , האנטיביוטיקה, אותה תרופה שעשתה מהפכה גדולה בכל עולם הרפואה
ה. אילו אצבעות הכינו אותה. היה חוקר ששמו לכם מאיזה 'בית מרקחת' היא יצא

אלכסנדר פלמינג, שהתעסק במחקר חיידקים הנמצאים בדלקות והחזיק במעבדה שלו 
 .מיני חיידקים מסוגים שונים והניחם בקעריות קטנות
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בפני כל חומר ולא החיידקים עמידים , חודשים שלמים הוא עשה ניסויים, אך לשווא

מצא פתרון לבעיה. באחד הימים שנכנס למעבדה, הוא הבחין שבאחת הקעריות עלה 
 .עובש, הוא לא הבין היאך הגיע עובש לצלחת והרים אותה כדי לנקותה מן העובש

הוא המשיך , עוד הוא מנקה ועינו קלטה שהעובש פעל שינוי מסוים בחיידקים
העובש מפיק חומר שמתפשט בתוך הכלי  -רואה להתבונן כשהוא לא מאמין למה שהוא

 '.והורג את החיידקים, וכך נולד ה'פניצילין
 

ונחת על צלחת החיידקים,  זו יש סוגי עובש שונים ו'איכשהו' אותו העובש הגיע למעבדה
ובדרך לזרוק את הצלחת 'במקרה' הוא שם לב לשינוי. מכל 'המקרים' האלו נולדה 

המשמעות הכי גדולה שיש בעולם. רק שנזכור  האנטיביוטיקה, התרופה בעלת
שה'צפורל', או ה'אוגמנטין' בבית המרקחת הם לא פרי השכל האנושי, אלו הפירות שלו 

יתברך, זה בלעדי שלו. את כל זה סיכמו חז"ל בשורה אחת: "הכל בחזקת סומין 
הקב"ה סוגר לעולם את העיניים,  -)עיוורים(, עד שבא הקב"ה ופוקח את עיניהם"

וכשמגיעה השעה הוא פותח לו אותם. גם אם מר פלמינג היה עומד עוד שלוש מאות 
שנה עם עוד שלוש מאות קעריות, הוא היה נשאר עם קעריות מלאות חיידקים 

אך כשהגיעה השעה, היא מגיעה בלי  ,והעולם עדיין היה ממתין לאנטיביוטיקה שתגיע
ְבּתוֹ  ִמְמכֹון"מי ש משוואות, בלי מבחנות, היא מגיעה עם עובש, כי יש יחַ  ׁשִ ּגִ  ".ִהׁשְ

 
ָכל ָיַדע לֹא ִמי" ה ּבְ י ֵאּלֶ ָתה ה' ַיד ּכִ אותה יבשת ענק, כל , אפילו מציאת אמריקה". ֹזאת ָעׂשְ

קולומבוס', שחשיפת אותה היבשת 'כולה הייתה 'טעות אחת גדולה'. אותו אדם ששמו 
דרך חדשה להגיע להודו נזקפת לזכותו, לא חיפש כלל יבשת חדשה, הוא חיפש 

והחליט לנסות את דרכו דרך האוקיינוס האטלנטי. עד כדי כך שאפילו כשהוא מצא 
את יבשת אמריקה הוא חשב שהוא הגיע להודו. אף אחד לא ידע ממנה, מאות שנה 

רק הסיר  הבורא יתברך כיסה לעולם את העיניים, אך כשהגיע הזמן למצוא אותה, הוא
ן העיניים שלהם, "בואו תראו יבשת חדשה". זו לא המשקפת את הרטיות והתחבושות מ

של קולומבוס, פשוט הגיע הזמן שהעולם ידע עוד יבשת, וכשהגיעה השעה, "ברוך 
רק להסתכל מסביב, לא צריך יותר, אתה כבר ! אתה ה'... פוקח עיוורים". מלך העולם

 תראה את החוטים שלו בכל מקום, בכל מקום זו עבודת מחט שלו. 
 
הכניס ידו לכיס להוציא את הכסף, אך לא  פני כמה שנים היה בחור שעלה לאוטובוס,ל

הבחור הסמיק והנהג שאל: "אדוני, מה איתך?". אחרי 'שהפך' את הכיס . מצא את הכסף
חבו הוא התייאש וירד מהאוטובוס במפח נפש. עוד הוא יורד והנה צופר לו ורכו ולרולא

עלה לרכב של חברו ונסע אחר האוטובוס תוך כדי חברו ומסמן לו שיעלה לרכב. הוא 
עוד הוא מדבר ולפתע נשמע קול נפץ . שהוא מספר לו על הבושה הגדולה שעבר הבוקר

גדול. הקול הזה הגיע מכיוון האוטובוס ה' ירחם. הבחור, לאחר שעיקל את מה שקרה, 
י אחפש פרץ בבכי: "אבא, אני הייתי צריך להיות שמה", "אבא, זה אתה שדאגת שאנ

ולא אמצא את הכסף". הוא הוציא 'טישו' מהכיס לנגב את הדמעות וכשפתח את הנייר 
כֹון" .הוא מצא את העשרה שקלים בתוכו ְבּתוֹ  ִמּמְ יחַ  ׁשִ ּגִ ל ֶאל ִהׁשְ ֵבי ּכָ  ". ָהָאֶרץ ֹיׁשְ

 !מי שעוצם עיניים זו לא רשעות זו טפשות, את הכל אפשר להסתיר אבא, רק לא אותך
 

 ".אומרת: "אין צור כאלוקינו" ודרשו חז"ל: "אין צייר כאלוקינוהתורה 
צייר טוב, זה צייר שמצייר ציור שנראה אמיתי למרות שהוא  אומר הבעל שם טוב זצ"ל,

לא אמיתי. רבונו של עולם, אין צייר כמוך בעולם, אתה מנהל את הכל ואתה מצליח 
ריפא והשדכן שידך, שהבוס  לצייר שהעולם מתנהל לבד, רק אתה יודע לצייר שהרופא

 .מפרנס, למרות שאתה מחיה את כולם
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שעשה לי כל ' ,', 'פוקח עיוורים', 'מלביש ערומיםלכן רבותינו תקנו לכל יהודי ברכות השחר

הקב"ה כל רגע, כל שנייה, צרכי', להפנים שאנחנו קשורים לקב"ה. יהודי צריך לחיות את 
בכל מה שאנחנו עושים, אפילו בדברים הקטנים ביותר. בלילה מברכים 'המפיל חבלי שינה 

כמו אמא שמשכיבה את הילדים שלה לישון, כך הקב"ה  ,'מעיני', 'השכיבנו אבינו לשלום
מי  משכיב אותנו ומביא עלינו את השינה, ובבוקר מעיר אותנו 'המעביר חבלי שינה מעיני'.

שחושב שהפעולות הקטנות האלו, הן קטנות מדי בשביל הקב"ה והוא לא מתעסק איתן, 
הוא לא מבין כמה הוא רחוק, הוא לא מכיר את אבא שלו. כל כך הרבה פעולות הוא מקיים 

בגוף שלך כל רגע ורגע כדי שתמשיך לחיות ואתה אפילו לא יודע מהם. אנשים חיים כאילו 
 .ודי חי את הקב"ה, חי עם הקב"ה בכל רגעהעולם עובד לבד, אבל יה

 
במושב לידו ישב מוהל, הם , שבאחד הימים הוא נסע ברכבת הרב מרדכי פוגרמנסקי מספר,

דיברו ביניהם ולא שמו לב שהרכבת כבר עברה את מחוז חפצם. לפתע הביטו בחלון והבינו 
יום שישי, אין רכבת לחזור באותו יום וזה אומר שהם יאלצו לעשות את השבת  ,מה שאירע

 בכפר הבא שיגיעו אליו. המוהל נעשה לחוץ: "היכן נלון? איפה נתאכסן? מה עם שבת?". 
 יהודי יודע שיש יד מכוונת, אין יהודי שהולך לאיבוד, ,אמר לו ר' מרדכי: "אתה יהודי

 ו לא טועים בדרך". התחילו לשאול ולהתעניין, אך כולם גויים.אנחנ", ִיְסּפֹור ְצָעַדי ְוָכל"
לאחר זמן התברר להם שיש יהודי אחד המתגורר בעיירה. מיד הזדרזו ונקשו על דלתו כמה 
דקות קודם שבת, כשפתח את דלתו וראה שני יהודים ניצבים לפניו, שזהו מחזה נדיר, הוא 

ם אבינו ואליהו הנביא". הוא הכניס פרץ בבכי ובהתרגשות ואמר להם: "ממש כמו אברה
מתי אנחנו גם (אותם וכיבד אותם בכבוד גדול על הזכות שנפלה בחלקו לארח יהודים 

בליל שבת הם ראו שהוא שרוי בצער ומתאנח. ). נרגיש כך, שכשיהודי בבית זה זרקור גדול
זה  השבת, למה אתה מתאנח? הוא סיפר, שבשעה טובה ומוצלחת נולד לו בן לפני שבוע

היום השמיני ללידה ואין לו איך למולו והצער הוא גדול וזלגו מעיניו דמעות. אמר לו הרב: 
"אל תבכה, הקב"ה דאג שאנחנו נלך לאיבוד רק בשביל הבן שלך, הקב"ה דאג לך למוהל". 

 בעל הבית לא מצא את נפשו מרוב שמחה. המוהל מל את הילד ור' מרדכי היה הסנדק. 
דרך, אין סתם, בכל רגע בחיים האלה יש מישהו שעומד למעלה עם כי יהודי לא תועה ב

 .שבת שלום עם ישראל! אפרים שרבניחוט ומחט ובכל רגע תופר עוד תפירה. ה' יזכנו. 
 

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ּבְ ַצּוֶ ה ּתְ  (כז,כ) ְוַאּתָ
מדוע נאמר בפסוק:  :מרן ה'אור החיים' הקדוש זיע"א – רבינו חיים בן עטרהקשה הצדיק 

ה" ַצּוֶ ה ּתְ בלשון ציווי ופקודה, ולא נאמר בלשון דיבור "ואתה תדבר" או בלשון אמירה " ְוַאּתָ
 "? "ואתה תאמר

וביאורם של ציווי ופקודה, ודבר זה  על דרך אומרם, אין צו אלא מלכות!"" והשיב רבינו זיע"א:
הקב"ה בחר בלשון זו דווקא, מפני  רומז למלכות, כי בדרך כלל המלך פוקד ומצווה. הדברים:

ושלטון ללומדיה.  כחשהמילה 'תצווה' מורה על ולצוות על היקום כולו, מפני שהתורה נותנת 
ורצה הקב"ה להורות בזה כי משה רבינו הוא בבחינת מלך, ובכוחו לפקוד ומשנה מפורשת 

ברים הרבה... "רבי מאיר אומר: כל הלומד תורה לשמה, זוכה לדא): ו,(היא במסכת אבות 
ה"ונותנת לו מלכות וממשלה!" וזו כוונת הקב"ה למשה באומרו לו:  ַצוֶּ ה ּתְ אתה תיתן  –" ְוַאּתָ

והדברים אינם אמורים רק כלפי משה  .היקום וכל חוקי הטבע מסורים בידךי פקודות, כ
נקראים מלכים,  רבינו ע"ה, אלא כלפי כל אדם שיעמול בתורה כראוי, ולכן מצינו שהחכמים

 !""מאן מלכי? רבנן ):גיטין סב(שכך אמרו בגמרא 
 

נהר גינאי ופקד עליו  על רבי פנחס בן יאיר, שהגיע אל ):חולין ז(ובעניין זה מסופר בגמרא 
שייתן לו לעבור, והנהר נבקע לשניים לפקודתו. לאחר מכן שוב פקד על הנהר שייבקע 

צות, וכן היה. ושוב פקד בשלישית שייבקע לאפיית מ לשניים בעבור יהודי שנשא קמח
בעבור ישמעאלי הקדושה וללומדיה. שהתלווה אליהם, וכן עשה... ללמדך שהיקום כולו כפוף 

 .ומשועבד לתורה
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 )206כתית למאור (מתוך 'אפריון שלמה' גיליון 

 
 .אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין: במסכת מגילה ידועה ומפורסמת הגמרא

 –אבל אם יאמר לך אדם יגעתי ומצאתי . אם יאמר לך אדם לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין
   ...ומסיימת הגמרא ואומרת: והני מילי בדברי תורה! תאמין

. אדםהפרנסה זה לא קשור להשתדלות של הבן . אבל במשא ומתן, סייעתא הוא מן שמיא
אדם יכול להתאמץ כל היום כולו, ולעבוד כמו חמור, אבל בסופו של דבר פרנסה הוא לא 

ואילו יכול להיות אדם שלא יעמול כלל לפרנסתו, והוא עוד . יראה... יגעתי, ולא מצאתי
 . יתעשר עושר גדול... לא יגעתי ומצאתי

 
רא: כתית למאור, ולא אומרת הגמ". ואתה תצוה את בנ"י, ויקחו שמן זית זך כתית למאור"

השמן שהובא בשביל המנורה היה צריך להיות כתית, אך השמן שהובא . כתית למנחות
 .לבלילת המנחות, לא היה צריך להיות כתית

 
מסמלות את ) הלחם(המנורה מסמלת את החכמה, ואילו המנחות  אומר החת"ם סופר:

 ! למאורתדע לך, דווקא למנורה צריך כתית... כתית זה רק . הפרנסה
 .כשאתה לומד תורה תעשה את זה בעמל ויגיעה, תזיע עליה

 
, שאחרי שהיה מוסר שיעור בישיבה, אפשר היה לסחוט את מסופר על הגרב"צ אבא שאול

 ... התורה נקנית ביגיעה ובעמל, תכתוש ותכתות את עצמך  ...החולצה שלו מרוב זיעה
והמאמץ שאתה משקיע, עובד מצאת ואילו למנחות, בכלל לא צריך כתית, חבל על הזמן 

. אתה לא יכול להזיז שקלהחמה עד צאת הנשמה, ובכלל אין לך השפעה על המשכורת... 
את הלחם ה' נותן, אבל אתה אל תשב ". נכון, צריך השתדלות, "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון

הפריז?! תעשה איזו השתדלות, אבל ככה לבבית כמו איזה שייח' ותעשן נרגילה, תחרוש! 
פעמים ביום  3לכן אומרת הגמרא: "כל האומר  ...להשתגע?! לא צריך לכתות את עצמך

  !? 'אשרי יושבי ביתך', הרי זה בן העולם הבא. זהו? זה הכל
 

פעמים "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון", ומאמין  3מי שאומר  אומר הפני יהושע:
  ..., ויש לו זמן ללמוד תורהממילא הוא לא עובד כמו חמור, שפרנסה זה מהקב"ה

 !נו, אז אם יש לו זמן ללמוד תורה, הוא כבר בן העולם הבא

 
אמיר וענבל בני פנינה, הילה בת אסתר, גיא בן  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל.חוה, חמוטל בת ויקטוריה, אפרת בת 
 מוריה בת אורנה.לזרע בר קיימא: 

 אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה טובה:
 לירון בן פנינה, קורל בת סיגל.

 
ציפורה בת מורוור, לציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יחזקאל בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה.
 

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל 

 דבורה בת מרים ז"ל. ,יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן 

וי בת מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין ל
זהרה ואסתר ושמחה  מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 

 ז"ל. אברהם בן חנה וזבולון הכהןומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, 
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  (כז',כ')  ואתה תצוה את בני ישראל...
: 'לא הוזכר משה בזה הסדר... משום שאמר מחני נא בעל הטורים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 מתוק מדבש! תפילתו ולא כאשר הבגד הפוך.  
 

 : לפורים חידה תפילהובעניין 
שע"י עיון בסידור האדם  במגילת אסתרהיכן יש ראיה 

 יתרכז יותר טוב בתפילה?
 ...'הספר ישוב מחשבתואמר עם 'התשובה: 

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

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

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

 

 תשע"חתצוה פרשת 
   לקראת פורים – זכור שבת

 156גיליון  - יתשנה רביע

בס"ד

 177.002  –  כניסת השבת
 18.10 –יציאת השבת 

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

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

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

אולגהביהכ"נ "בית יוסף" גבעת00.51-שבוע ב

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

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

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

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

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

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

תה הוא היה מציל אוחוזרת אליו ובכך  ההייתואסתר 
 ?שאחשוורומידיו של 
נגועים בחוסר היו מרדכי ידע שעם ישראל : והוא מתרץ

תיקן מרדכי  היא שלבסוף ראיההו .אחדות ביניהם
 לתקן את הפירוד שהיה. 'משלוח מנות איש לרעהו' 
שאם הוא מוותר על טובתו  ,לכן הוא רצה שילמדו ממנו

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

 
יהודים מגילת אסתר שאסור היה לראיה מ חידה:

 השתמש בכרטיסי אשראי?ל
 : 'ובביזה לא שלחו את ידם'...התשובה

***** 
 ייב איניש לבסומי בפוריא...ח

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

לבין האגרות השניות  'ארור המן'הראשונות ששם צעקו 
ברוך צעקו ששם

  04--8545521--פקס     B@Hadera.muni.il-Baruchלתגובות במייל:     33137617-0053להקדשה: 
 



 
 
 
 
 
 
 

רינה  / הריון תקין ונחת מהילדים –גליה בת רינה /  רפו"ש –אמי גיטה בת מנטה   הגיליון להצלחת:
בעילום שמו / התורם  הצלחה בגשמיות וברוחניות –דקל מלכה בריאות ונחת מהילדים /  –בת ג'וליה 
  להצלחה –אהרון בן שושנה  / למכירת הדירה –/ יעקב ואורי ישראל  לברכה והצלחה  -וב"ב 

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

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

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

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

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

שאין לו על מי  אבל ברגע שהאדם מגיע למסקנה 
 ךאני בחסדואומר 'ווהוא זועק  זולת על הקב"ה ןלהישע
מיד ואני לא סומך על שום כח אחר זולתך  'בטחתי
יגל 'ומתקיים בו דרך הטבע למעל  וה מושיע אות"הקב

 .'..כי גמל עלי 'הלתך אשירה עליבי בישו
 ן הנפלא והמחזקהנהג הודה לרב על הסיפור והרעיו

 ובהגיעם ליעד ירד הרב לביתו.
הוא פוגש  ולפתע באוטובוסלאחר כחצי שנה הרב נוסע 

אני שמח  ,כבוד הרב'ע אותו יאת אותו יהודי שהס
זכינו לישועה אני רוצה לבשר לרב כי  ...לראות אותך
  'גדולה בזכותך

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 פורים שמח!     !מבורךושבת שלום      !ה' יזכנו אמן

  04--8545521--פקס     B@Hadera.muni.il-Baruchלתגובות במייל:     33137617-0053להקדשה: 

נמן זצ"ל  יהרב אהרון יהודה לייב שטי :"נלעדברי התורה 
 מסעודה בת מתנה ז"ל

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

   ות ישראללל... ואתה קדוש יושב תהיירחוק מישועתי דברי שאגתי

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

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

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

 ואז יראה ישועה. הייסורים
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

' כלום'והמילה  '.םכלו'ולבסוף מה נשאר לו?  96 - אחד
פק במה שיש לו תללמדנו שמי שלא מס 96=  בגימטרייה
 מתוק מדבש!!  . בלי כלום רלהישאה ליכול חלי

שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא  ,שלוח מנות לרעיוממוטב להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו וב
משנ"ב או"ח תרצד, ג')( לשמח לב עניים יתומים ואלמנות ודומה לשכינה שנאמר להחיות רוח שפלים ולהשיב לב נדכאים
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  (כז, כ) ויקחו אליך שמן זית זךך

ויש להבין מדוע היתה צריכה התורה להשמיענו כאן דהשמן צריך 
להיות של זית, ואילו לעיל בפרשת תרומה (כה, ו) כתיב סתמא שמן 

 ,ה, משום דסתם שמן הוא מן הזיתיםלמאור וכן בכל התורה כול
ועוד יש לדקדק מדוע נקט  וא"כ למה פירט הכא הכתוב שמן זית.

  קרא שמן זית בלשון יחיד ולא אמר שמן זיתים.
ויש לבאר עפ"י מה דאיתא בפסחים ל"ב: אמר רבי יוחנן ענבים 
שנטמאו דורכין אותן פחות פחות מכביצה ויינן כשר לנסכים, וא"כ 

שהוציאו ישראל ממצרים היה בספק טומאה, שהרי י"ל דכל השמן 
 ,לא ידעו ממצוות הדלקת נר תמיד במנורה, או מטומאה וטהרה

ואפילו זיתים שהוציאו ממצרים לא היה אפשר לכתוש אותם מחשש 
ולכן לא היתה להם תקנה אלא כעצת הגמ'  ,שמא נטמאו הזיתים

פ:  בפסחים לדרוך את הזיתים פחות פחות מכביצה כדאיתא ביומא
 וכיון דזית בינוני ,פחות מכביצה אינו מטמא טומאת אוכליןאוכל 

ים שהוציאו מהם שמן למנורה דהיו וכל שכן זית ,הוא חצי ביצה
צריכים להיות מן המובחרים, א"כ אם היו שני זיתים יחד הוו כביצה 

ולהכי היו צריכים  ,וא"כ השמן יכול היה לקבל טומאה מהזיתים
כדי שלא יהיה בו שיעור לטמא את השמן,  לכתוש כל זית בפני עצמו

וא"כ אי אפשר היה בשני זיתים, ולכן כתוב ויקחו אליך שמן "זית" 
בלשון יחיד שלא יכתוש שני זיתים ביחד אלא כל זית וזית בפני 

  (פנים יפות, הובא בויקרא דאורייתא)    עצמו.

  )ושבצת הכתונת שש (כח, לט
  י)"עשה אותם משבצות וכולם של שש" (רש"

תונת של הכה"ג כהחתם סופר מביא שבאחד מפיוטי יוהכ"פ מוזכר שה
  היתה כלאים, ומקשה החת"ס, הרי כאן מצינו שהכל היה מפשתן?

נפסק, (יו"ד סי' ש' סעי' ד') ומתרץ בשם ר' וואלף היידנהיים, שבשו"ע 
שאדם שלבוש בשני בגדים, שאחד מהם פשתן והשני צמר, וא"א 

זה כלאים. א"כ הרי את הכתונת (שהיתה  לפשוט אחד בלי השני, הרי
אמנם רק פשתן) לא יכול היה הכה"ג  לפשוט מבלי לפשוט קודם את 

   המעיל שהיה עשוי מצמר, ולכן נחשבת הכתונת כלאים.

  פורים
 ארור המן חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין"

  )מגילה ז:(לברוך מרדכי" 
לבסומי  ש"חייב איניש :)סימן תרצ"ה "חאו(בשו"ע נפסק להלכה 

  בפוריא, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי"!
המן  דהיינו: ש"חייב אדם להתבשם בפורים, עד שלא ידע בין ארור

לשתות יין  לברוך מרדכי"! נשאלת השאלה: וכי זו דרכו של יהודי?!
יותר מכל חג אחר?  עד כדי שכרות?!, ומה נשתנה פורים בעניין הזה

בדרך משל: חירש ונכה  הגאון ר' שמואל רוזובסקי זצ"ל עונה על כך
חשקה נפשם, היה החרש מרכיב  היו ידידים טובים. מדי פעם, כאשר
לטייל. כך נהגו תמיד. פעם אחת  את הנכה על כתפיו ויוצא עמו

גדול אשר מתוכו בקעו צלילי תזמורת,  בלכתם, עברו הם ליד בית
מה. הנכה שמע את הצלילים גדולה בבית פני וניכר היה כי יש שמחה

נפשו להיכנס אל הבית ולשמוח עם החוגגים.  הנפלאים, וחשקה
   החרש לא שמע מאומה, ולכן, גם לא רצה להיכנס. אלא, שחברו

  

  
  

 הנכה בעוז כי ברצונו להיכנס. בתוך הבית פנימה רבתה סימן לו
ושמחים,  השמחה, שולחנות ערוכים כל טוב, אנשים רבים ששים

ומפזז בשמחה.  עולה מנגנת בכל עוז. כל השומע רוקדותזמורת מ
חברו, אינו שומע  הנכה, שומע ונפשו כמהה לרקוד ולשמוח ואילו

מעל השולחן בקבוק יין  וממילא אינו רוקד... מה עשה הנכה? לקח
מהרה פעל היין את פעולתו  משובח, השקה את חברו עד תום, ועד

נו יום קדוש ונפלא, פורים הי והחרש פצח במחול עליז. והנמשל,
ברצון לשמוח שמחה אמיתית.  וביום זה הנפש הטהורה מתמלאת

אינו מבין את חשיבות היום ואינו חש  שמחה של מצוה, אלא, שהגוף
משקים את הגוף ביין, ועל ידי כך מתמלא  בשמחה הגואה, משום כך

  שמחה גם הנפש בטהרה. הגוף שמחה ועמו
  (א, ז) וכלים מכלים שונים

לי המקדש, מדוע לא שהיו אלה כ(אסת"ר ב,יא), י המדרש לפי דבר
  פי שנענש בלשצר?נענש אחשורוש כ

שאחשורוש חשש (בספרו מאמר אסתר), מתרץ רבי שלמה קלוגר זצ"ל 
שמי שאינו (ר"ה י"ז.) לדבר זה, ולכן התחכם לנהוג כעצת חז"ל 

מקפיד עם הבריות אין מקפידים עמו מן השמים, וציוה על עבדיו 
כרצון איש ואיש, וגם את המשתה הזה (השני) לא עשה  לעשות

בפנים הארמון כמו המשתה הראשון, אלא עשהו בחוץ שלא תהיה 
כ"כ אימת מלכות, ולכן לא נפרעו ממנו, אבל ושתי עשתה את 

  ולכן נענשה. בבית המלכותהמשתה 
מתרץ, שהיות ובלשצר היה הראשון (מגילה יא:) ובבן יהוידע 

לכן נענש, לעומתו אחשורוש רק למד זאת  שהשתמש בכלי המקדש
מבלשצר, נמצא שלבלשצר היה חלק בחטאו של אחשורוש, ולכן 

  נענש גם (בלשצר) בחטא זה שנהרגה ושתי בתו...
  (ג, ח)מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים  ודתיהם שנות

חכמינו ז"ל דרשו (מגילה יג:) שהמן טען כי ישראל שומטים עצמם 
המלך בטענת שה"י פה"י, כלומר: שבת היום, מלעבוד את עבודת 

פסח היום. ויש להבין, מדוע ההשתמטות היתה בטענת "שבת היום, 
  כות היום"?ופסח היום", ולא נתלו בחג אחר, וכגון "שבת היום, ס

אומר האדמו"ר בעל ה"פני מנחם" מגור: שני מועדים אלו, שבת 
"כל ערל  –ח ופסח, אסור לגויים לקיים: גוי ששבת חיב מיתה, ופס

לא יאכל בו". טען המן: לכל אומה ולכל דת יש חגים משלהם, ובזה 
אין ישראל שונים ומיוחדים מכל עם. רק בשני אלו, שבת ופסח, 

  (לאור הנר)   דתיהם שונות מכל עם, כי אך ורק להם מותר לקימם.

וישב מרדכי אל שער המלך והמן נדחף אל ביתו אבל 
  (ו, יב) וחפוי ראש

  ויש להבין מדוע נקטה המגילה להדגיש, דהמן הוי חפוי ראש.
ויש לבאר בדרך צחות ולומר, דלמעשה להמן לא היו כל אברים 
אחרים פרט לראש, דרגלים לא היו לו, שהרי לשקר אין לו רגלים, 

ובטן רשעים תחסר, וידים (משלי י"ג, כ"ה), בטן לא היה לו, כדכתיב, 
דמרדכי אמר להמן, עבד שקנה  )ז.ט"(לא היו לו, דאיתא במגילה 

, )שם ט"ו. בד"ה זה בא בפרוזבול(נכסים, עבד למי ונכסים למי וכתב רש"י 

שמכר המן את עצמו למרדכי קודם לכן ימים רבים, בככר לחם, והמן 
  "ל)(רבי אפרים בורודיאנסקי זצ   היה א"כ עבד וקיי"ל דעבד אין לו יד.

  

  מה משותף לציץ ולחושן של הכהן הגדול וגם לציצית?

  

 ות הפרשה מאוצר

  בפר"ש  חידה        



 פינת ההלכה    
  ילק כסף לצדקה מתוך שכרות בפוריםמעשה באדם שחח

וקיים כל הפושט יד נותנים לו ביד  מעשה באדם שהשתכר ביום הפורים וקיים מצות עד דלא ידע בהידור, וכטוב לבו ביין החל לחלק כסףשאלה: 
  ?ולהחזיר לו את הכסף בכסף שקיבלו או שעליהם לחכות שיפוג יינוש נדיבה ובפזרנות שלא כדרכו. והמקבלים תוהים האם מותר להם להשתמ

שיתפכח  שיכור כלוט לא זכו המקבלים בכסף, ועליהם להודיע לנותן לאחר א אמר שאם היה"הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט: תשובה
ים רבי הסכימו הגאונ הכסף אצלם ואם לאו חייבים להחזיר לו את הכסף שקיבלו. וכן מיינו שנתן להם כך וכך ואם יתרצה בדיעבד ישאירו את

שנמצא במצב כזה,  מ שפרן שאסור לבקש צדקה מאדם"א. ואמר הגר"רבי יצחק כץ שליט נפתלי נוסבוים, רבי שמאי גרוס, רבי מנדל שפרן,
שלא כדין, ואם ימחול  אם כבר נשתמש בכסף יבקש ממנו שימחול לו על מה שנשתמש ומי שעבר וביקש חייב להחזיר לו את הכסף, ורק

א כתב "הגאון רבי חיים מאיר וואזנר שליטו ל."ש אלישיב זצוק"ח הגרי"א בשם מו"שליט הגאון רבי יצחק זילברשטיין ימחול. וכן אמר לי
לו ולכן יראי ה' לא יקבלו מתנות אביונים  מחלק מעותיו ללא הגבלה יש חשש גזל כשוטה המאבד מה שנותנים לי: מי ששותה בפורים ועי"ז
 ש גרוס הדגיש שדוקא אם היה שיכור כלוט שאינו יודע כלל"והגר נו, ויבררו זאת לפני שיקבלו הממון.על ממו אם אינו שולט מחמת שכרותו

 מ סימן רלה"ע חו"תו מתנה. והראה לי שמפורש כן בשובגילופין, מתנ פ שהיה"אם לא הגיע לדרגת שכרות כזו, אע מימינו ומשמאלו, אבל
 לשכרות של לוט, והוא העושה ואינו יודע מה עושה, אין מעשיו כלום מות. ואם הגיעב: השכור, מקחו מקח וממכרו ממכר ומתנותיו קיי"סכ

לתת תמיד אין צריך לחוש שעשה זאת  א אמר שאם נתן כפי השיעור שרגיל"שאול קליין שליט והגאון רבי משה והרי הוא כמו השוטה.
להחזיר לו את הכסף או להודיעו ולבקש  זרנות שלא כדרכו ישלו ולהודיעו. אולם אם רואים שהוא נהוג בפ מחמת שכרות ואין צריך להחזיר

כשיעור שהוא מחוייב מדינא, וכעת בפורים מתוך  י זילברשטיין הוסיף שאדם שנוהג תמיד בקמצנות ואינו נותן צדקה"והגר ממנו מחילה.
שאין אנו כופים כיום על הצדקות. אולם אם אירע  אלא[דאדם כזה ראוי לכופו ליתן צדקה כפי יכולתו, צריך להודיעו כלום.  שכרותו נתן צדקה, אין

הגאון הגדול רבי נסים קרליץ וכעין זה שמעתי מלו כלום].  הרי מן השמים כפוהו לעשות כדינו וליתן לצדקה, ואין צריך להחזיר שנתן מחמת שכרות
ת צדקה ולהוציא מאדם כסף שלא מדעתו, בחיוב נתינ א השיב שאי אפשר לקבוע מסמרות"והגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט א."שליט

נו מחילה. והביא ראיה לדבריו את הכסף או לבקש ממ מדעת שהיה שיכור כלוט אין זו נתינה כלל, והמקבל חייב להחזיר לו ומכיון שנתן שלא
יודעת שבעלה מקמץ סי' קנ"ח שנשאל אשה ש ל: ועיין בתשובת נו"ב תניינא חלק יו"ד"ג וז"ד סימן רמח סק"תשובה ביו כ הפתחי"ממש

שבעלה מקפיד אם מותר לקבל ממנה והשיב דגזל  נותן לפי ערכו והיא נו"נ תוך הבית ומחלקת צדקה לפי העושר ויודעת בנתינת צדקה ואינו
ואשה פסולה לדון וגם לב"ד אין רשות ליקח ממנה בלי  לקבל ממנה ואף שב"ד כופין הצדקה מ"מ מי שם האשה לשופטת גמור הוא וחלילה

ומתחמק מלשלם את החוב,  מ שטרן דמכל מקום אם היה אותו שיכור חייב לו כסף"והוסיף הגרי נ נוסבוים."וכן הסכים הגר דיעתו, ע"כ.י
להחזירו אף אם יתבענו  בודאי הרשות ביד המקבל להחזיק ביד הכסף המגיעו בדין ואינו צריך וכעת בפורים מתוך שכרותו שילם את החוב

  )(וישמע משה ׂ  קא זכו ליה.הנותן על כך דמשמיא 
                            

  "לא ינקה"

כל  התנכל לבני ישראל בצאתם ממצרים, ללא שי ישראל, לא ינקה. עמלק הצוררפרשת "זכור" מורה לנו, כי השולח יד בישראל ובקד
  מצידם, ומלחמה לה' בעמלק מדור לדור, עד כלותו. התגרות

מץ להביאו לקברי אבותיו. וברוסיה של אז, זה לא היה מובן שעשינו כל מאסח מר רומן בר אל (ציציאשוילי): אבי ז"ל נפטר באוקראינה, ו
יסו, אבל אין דבר העומד בפני הרצון. בקואטיסי העיר השניה בגודלה בגרוזיה פשוט. להשיג את הרשיון, למצוא מקום באוירון, להט

נערכה לו הלוויה המונית, שעברה דרך בית הכנסת הגדול והמפואר, בית הכנסת העתיק שסיפרו שאבניו הובאו מירושלים. אבנים ענקיות, 
פטר הדגול, אליהו ציציאשוילי ז"ל? כאשר הקונוניסטים כבדות. הרב הראשי עלה להספידו, וגילה פרשה עלומה: היודעים אתם מיהו הנ

), החלו מרשיעי ברית ברית מאחינו להתנכל לקדשי ישראל, בחסות השילטונות. לצידם עמד 1924השתלטו על גרוזיה, בשנת תרפ"ד (
  טו כמשמעו!הכוח, עמדו המשטרה והבולשת ושילטון הדיכוי. מולם עמדו אליהו ציציאשוילי וחבריו, וחירפו נפשם, פשו

יום אחד החליטו הביריונים הרשעים לקעקע את בית הכנסת הגדול שאנו עומדים עתה לפניו. את בית הכנסת העתיק, הבנוי מאבני 
ירושלים. עם כשילים ומוטות ברזל בידיהם עלו לגגו להרסו עד היסוד. אחריהם אלו אליהו ז"ל וחבורתו. מעטים כנגד רבים, בידיים 

  ניצחו, בעוז רוחם ובנחישותם להגן על קדשי האומה ובית ה'!והם  –ת ברזל חשופות כנגד מוטו

בטרם עלו לגג, ראה אליהו ז"ל את הבריון הראשון ניצב על הגג, ומנסה בכל כוחו לקעקע אבן כבדה, בעזרת המוט שבידו. זעק אליהו 
ניתקה ממקומה והלה איבד את שווי האבן  –יח בכאב: "הרף! מרה תהיה אחריתך!" אך הלה לא שמע לו והמשיך במעשיו. לפתע הצל

   (מעין המועד)  הענקית נפלה עליו ומחצה אותו, והכל ראו את משפט ה'!!!והאבן  –משקלו ונפל אחריה. בדרך פלא הוא הגיע לארץ לפניה 

  חידה לפורים

  בתורה יש לי כנפיים, בגמרא יש לי קרניים, במגילה אני מופיע פעמיים, מי אני?
  נ״י קרון הזוכה: יוסישם    שזה בגימטריה אחד. 13יוצא  11ל 2מוסיפים ) 2  .1מתקבלת השעה  11בשעון שמוסיפים שעתיים לשעה  )1 השבועית: תשובה לחידה (רש"י כה,כה).לבזבזין שבשפת שולחן שרים  תשובה לחידת פר"ש:

  

  פורשטיין להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוות –משפחות קושלנד               פפויפר לאירוסי הבןמשפחת      :מרכז העיר
  משפחת בוקובסקי לנשואי הבת      לעול תורה ומצוות    הנכד ת זידבנד להכנס הבן ו: משפחגני הדרמשפחת ענבי להולדת הבן   

  משפחת טורשי לנשואי הבן       משפחת רוזנברג לאירוסי הבת 
  

    ד בליל פורים שהיא סגולה נפלאה  לכל המעוניינים להעביר שמות לתפילה לזיווגים הגונים בסדר הלימו - כולל ליל פורים
   purim987@gmail.comנא לשלוח שמות למייל 

  
ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 סיפור           
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
לומד היה אסתר מתענית:הפורים בימי, ל"זצ שך הרב מרן מהנהגות חלק כאן נביא
מקדים היה ולפעמים), אדר בחודש ע"זי ס"החת בעל גם נהג כך, (מגילה מסכת

ושלא התורה לימוד על בפורים להקפיד מאוד מזרז היה. באדר א"מי להתחיל
לחפש שראוי הורה". התורה קבלת" היה הרי שזה מדגיש והיה. המסוגל הזמן לבזבז

לו היה וכדומה" ושתי" או" המן" לדמות לא אבל. טובות לדמויות רק הילדים את
כך על גם עורר. השמחה ריבוי עקב, לרבים זה ביום הנגרם שינה גזל על גדול צער

שצריך ואמר. המתענים הציבור טירחת משום, המן בהכאת לקצר יש פורים שבליל
בעוד, מביום יותר המן והכאת במגילה מאריכים שבלילה, העולם מנהג היפך להיות

דברי בפניו שדיברו תלמידים על כלל הקפיד לא. המצוה עיקר הוא ביום שהקריאה
חלילה ולבוא להשתכר שלא מאוד הזהיר אחרים כלפי אך. שכרות מתוך שטות
שעות במשך ושמחה פנים במאור הבאים המוני את קיבל.פנים והלבנת פגיעה לידי

מיד. תחפושתו מהי אחד כל אצל ומתעניין, מתיקה דברי נותן היה לילדים. מרובות
והיה. מיוחד שליח ידי על, המנות את לשלוח דיקדק, בשחרית מהתפילה בשובו
משלוח עבורם שיכינו מבקש היה, בקשר היה עמם לרופאים גם. בעצמו בזה מתעסק
מצרף היה לפעמים. החסד מעשי והמשך הטוב להכרת, יקרים ליקרים עם מהודר
משלוחי לפניו כשהגיעו. פורים שמחת לכבוד שזה ומציין, יד בכתב ברכה להם
שלא כדי, המאכלים כשרות ואת תכולתם את בודק היה, שונים מאנשים מנות
עם מוצרים ולהחזיר להשתמש הרשה ולא. ויוצאים הנכנסים מרוב בהם יכשלו

ששלחו כשראה אחת ופעם. בזה שמקילים אלו עבור גם עליהם סמך שלא הכשרים
רבים ביניהם, לאביונים למתנות עתק סכומי ביום בו חילק. מיד עישרם, תפוחים לו

ביקש, צדקה לגבאי המתנות נותן כשהיה. השנה כל בקביעות ממנו מקבלים שהיו
כבר אם לשאול הצדקה לגבאי בעצמו טילפן אחת ופעם. ביום בו שימסרו והקפיד

, לאביונים מתנות עבור לידו שמסרו, ב"בארה עם נדיבי של כספם את. המעות מסר
שהמעות כדי, יום כבר הוא ב"בארה שגם, השעות את שחישב אחר רק מחלק היה

 )ע"מא.(שם ביום בו ימסרו

 
בישיבות הגיעה פורים שמחת". האמיצות תקופת: "בנובהרדוק נקראו הפורים ימי
ישראל' ר כדברי רוחנית תועלת לשם והכל תורה בשמחת כמו לשיא" יוסף בית"

בתפילת אפילו להשיג יודע השוטה אין פורים בסעודת הפיקח שמרויח מה: "סלנט
פלוני בחור יין להשקות טורחים הרוחניים המנהלים והיו יש!!" כיפור יום של נעילה

הזדמנות נצלו כן כמו. סוד יצא יין שנכנס וכיוון, בפנימיות טיבו על לעמוד שבקשו
מצוות ובשאר מנות במשלוח ידידות ולהרבות רעהו על איש מלב טינא להסיר זו

 )בלליכאר ד"הגר תולדות- דוד חסדי(. היום
 
 

אודות דבריו בתוך כתב ין'לוזאוו מתלמידי זקהיים אברהם לרבי" איתן נטעי" ת"בשו
בישיבה היה וכן: "מעשיהם את שיבקרו מוכיחים לעצמם שהעמידו ישראל גדולי
, ל"זצ יצחק' ר ובנו ל"זצ חיים' ר הגולה מאור הגאון מיסדה בזמן ין'בוואלוז דושההק

מנהג היה זה( פורים של רב... פורים ימי לשני לבחור נוהגים הישיבה בחורי שהיו
וגרמניה וצרפת ואיטליה ספרד בישיבות גם הקודמות השנים במאות מקובל עתיק
ברבנות ונוהג הישיבה ראש כסא על יושב פורים של הרב והיה)לפולין בא ומשם
המתיבתא ראש מעשי כל את לחקות תפקידו והיה. הפורים ימי שני במשך ברמה
כאחד כפוף הצד מן לעומתו יושב היה זצ"ל חיים' ור'. וכו דיבורו ואופן מנהגיו

כמו הכל עושה שהיה" הפורים רב" של ומנהגיו מעשיו לכל מתבונן והיה התלמידים
במעשיו טובה לא מידה איזה רואה היה ואם. השנה בכל נוהג בעצמו חיים' ר שהיה

ש"וכ, בארץ צדיק אדם אין כי(השנה במשך שלו בהנהגתו שהיו חסרון איזה או
המחפש התלמיד על כלל כועס חיים' ר היה לא )זרה כוונה ובלי יודעים ובלי בשוגג
היכולת לו שנתנה לזה שמח היה אלא, כל לפני לראוה האלה החסרונות את המציג

הנהגתו את ולקן יותר זה יעשה שלא עליו מקבל והיה עצמו למעשי הצד מן להתבונן
ושל הפנים של והחסרונות הלכלוך את בו לראות הראי לפני שעומדים וכמו. להבא

להתבונן הנפש לתיקון ראי כמו חיים לרבי פורים של הרבי היה כן הגוף הלבשת
צדיקי נהגו כך. מעשיו את ולהיטיב עצמו את לקשט בשביל הנפש לחסרונות בו

 ".האומות גדולי בין להם דומה יש האם עליון

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
ְחתָּ  ּתוֵּחי ָעָליו וִּפּתַ  הגמרא פי על, רמז דרך על לומר יש':' לה קֶֹדשׁ  ֹ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

ּתוֵּחי'  ג כלומר' לה קֶֹדשׁ  והם,מטר תחיה חיה תיבות ראשי הם ֹחָתם) מפתח  ּפִ
 )א"הגר.( לשליח נמסרו ולא', ַלה הם ֹקֶדש אלו ֹחָתם

 
ְבַעת ם ָיִמים ׁשִ ׁשָ יו ַהּכֵֹהן ִיְלּבָ ְחּתָ ָניו ּתַ ר ִמּבָ ֵרת מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל ָיֹבא ֲאׁשֶ ֶדשׁ  ְלׁשָ ּקֹֽ : ּבַ
 משמש גדול כהן של שבנו כדרך תחתיו משמש מלחמה משוח של בנו יהא יכול

 יבא אשר מבניו תחתיו הכהן ילבשם ימים שבעת) ל-כט שמות(לומר תלמוד תחתיו
 ה״חפץ לפני באו פעם.)  עג יומא( מועד אהל אל לבא שראוי מי מועד אהל אל

 אולם. תחתיו אחר רב למנות העיר בני ורצו, רבם שנסתלק אחת עיר בני חיים״
 שני. הרבנות להם מגיעה ירושה דיני פי על כי, וטענו המינוי על ערערו בניו

 אליו נסעו. עשו וכך, "חיים חפץ"ה של הכרעתו את לקבל הסכימו הצדדים
, טענותיהם את חיים החפץ ששמע לאחר. טענותיהם את בפניו ושטחו לראדין
 דבר של מינויים ככל ירושה דין ברבנות יש אמנם אם אף כי, ואמר נענה

 של וטעמו. ירושה דין אין מלחמה משוח שבכהן, מצינו הלא אבל, שבקדושה
 איש בעצמו להיות צריך, למלחמה העם את ומביא המוציא הכהן כי, נראה דבר

, לתפקיד מתאים אינו הבן אם לבנו ירושה בזה שתהיה שייך ואיך, מלחמה
 תורה בשמירת הקפידו, ככולו רובו, ישראל עם כאשר והנה.מלחמה איש שאינו
 המרא הרב של תפקידו ועיקר, מנוחות מי על התנהלו הרבנות ותפקידי, ומצוות

 הרבנות היתה, רעהו ובין איש בין ולשפוט העם את דעת ללמד דאתראהיה
 אחזה ההשכלה אש, עתה כאשר אולם. ירושה בו ששייכת, שבקדושה דבר
, גדרות לגדור, מלחמה איש להיות הוא הרב תפקיד ועיקר, הבית פינות בכל

 והחובה, ברבנות ירושה דיני על לדון אפשרות אין, שערה מלחמה ולהשיב
 על הדת ולהעמיד 'ה מלחמות להלחם שיידע בתורה גדול רב אחר לחפש
 )ודעת טעם(.תילה

 
ֶבשׂ  ֶאת ה ָהֶאָחד ַהּכֶ ֲעׂשֶ ֶבשׂ  ְוֵאת ַבּבֶֹקר ּתַ ִני ַהּכֶ ֵ ה ַהׁשּ ֲעׂשֶ ין ּתַ ִים ּבֵ  בילקוט:ָהַעְרּבָ

 לי מקריבים הייתם לשעבר, לישראל הקב״ה אמר כך): תתלה( בדברים שמעוני
 מן, תעשה השני הכבש ואת בבוקר תעשה האחד הכבש את, ביום פעמים שני

 אתם אי ואילך ומכאן, להחרב עתיד המקדש שבית לפני וידוע וגלוי, הערבים
 ישראל שמע קרבנות של תמורתן אני מבקש אלא, קרבנות להקריב יכולים
 שקרבן, והענין. ע״כ, הקרבנות מכל יותר לפני ועולה, בערב ישראל שמע בבוקר
, ובערב בבוקר הפסק בלי תמיד להיעשות חייבת ה׳ שעבודת ללמד בא התמיד

, בתמידות שמים מלכות עול קבלת שעניינה, וערב בוקר בק״ש הענין עצמו וזה
, לבניך ושננתם, תורה תלמוד על בה שמדובר ק״ש של ראשונה בפרשה ובפרט
 )ודעת חכמה(.יומיים יעזבוך יום תעזוב ואם, והתמדה עקביות דוקא צריך

 
רֹת ֶאת ַאֲהרֹן וְּבַהֲעלֹת ין ַהּנֵ ִים ּבֵ ה ָהֲעְרּבַ ' ה ִלְפֵני ִמידתָּ  ְקֹטֶרת ַיְקִטיֶרּנָ
 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 תמיד״ 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

 
 

 זכור פרשת                            
ר ֵאת ָזכֹור ה ֲאׁשֶ ֶרךְ  ֲעָמֵלק ְלךָ  ָעׂשָ ּדֶ ֵצאְתֶכם ּבַ ְצָרִים ּבְ  נשטייןילו י יחזקאלרב: ִמּמִ
 כל תחילה, עמלק מחיית מצוות את נכונה בצורה לקיים כדי מראו 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 שונא איננו
 חוצה הנמצא - עמלק - הרע את לעקור האפשרות את יש אז,מקרבו הרע את
לו

     

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                 

 בס"ד 
 זכור-תצוה

 223:מספר  -גליון   
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 בעיר רבנים לאסיפת "טוב יום קדושת"הבעל  ר''האדמו נסע אדר בחודש פעם
, הדרך אם על.מסאטמר ר''האדמו היה שלימים, בנו את איתו ולקח, פעסט
, המשכיליםאחד  שם היה. גדולה בהתלהבות והתפלל, בפינה הילד עמד

 יורדים תלתלים ופיאותיו מתנענע גופו וכל, בתפילה עומד הנער את וכשראה
 גם הבאת לא למה? היום פורים וכי, ילד: הילד את ושאל לגלג, צדעיו' מב
 שעל אם הייתי יודע: שנינותב הילד לו השיב?...איתך פורים של הרעשן את
 ...הרעשן את מביא הייתי בודאי, המן את אמצא הדרך אם
 
 

 ישראל במנהג יש גדול טעם א"החיד מרן 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

 שמתוקה התורה  קבלת שם על מתיקה מיני אוכלים בפורים כן, לחלב שנמשלה
 )'ט אסתר ,אשכול נחל( מדבש

 

 נא והקשיבו, כחבר אלא, ישיבה ראש בתורת לא כעת מדבר הנני! יקירי בני
, אדם לבני בזיונות זה ביום שעושים ומצוי, מתקרב הנה פורים !ברצינות
 קורה? היום לחובת נצרך דבר זה האם, מותר זה האם, באחרים פוגעים
 לפגוע אסור, בזיון לכדי להגיע לא מאוד להישמר יש אך, שמתבדחים לפעמים
 מבואר זה דבר חומרת !בפורים אפילו היתר כל לזה ואין, אדם בשום חלילה

 רב זמן לי אין, כרצונכם לעשות אתם יכולים אלי ביחס אמנם. רבים ל"חז במאמרי
 כאשר גם. חלילה לאחרים אבל, למעלה מהחשבון ירד כאן לי שיעשו והצער, לחיות
 ולא עמיתך את תוכיח הוכח" אומרת התורה. גדרים לזה יש, השני כלפי טענה ישנה
, ובשקט ביחידות עמו לדבר יש. ולפגוע לבייש מבלי להוכיח ומותר", חטא עליו תשא
 לעשות מותר.חלילה לפגוע אין אבל, אחרים עם לדבר אפשר - ישמע לא ואם. בנחת

 לא וגם אחד אף לבזות לא, ביזוי ידי על לא אך", שמח" ולהיות בפורים" פרייעלאך"
 לועג אתה כאשר האם? נקי בעצמו שהוא מי יש האם, ובכלל. וחטאים עוונות לחפש
 ובמה מחבירך יותר בזה נגוע שאתה יתכן והרי? הענין מאותו נקי בעצמך הינך, לחברך
 כמו, כוונה כל על, קל מעשה כל על שכר ונותן מחשב ה"שהקב מוצאים אנו ?!תצדק
 שהתורה", העם את פרעה בשלח ויהי" נאמר ישראל בני את שלח שכאשר, פרעה אצל

 ת"שהשי מפני והוא, כרחו בעל המכות מחמת כן שעשה למרות, שלחם שהוא החשיבה
, קל נדנוד כל על אותנו מודדים מצב בכל. ליווי של מסויימת כוונה גם בו שהייתה ידע

 שהוא תמיד ניכר להיות צריך תורה בן. טובה שאינה הנהגה מכל להיזהר שעלינו ובודאי
 חוסר על מורה זה הרי, ומביישים באחרים פוגעים וכאשר, נפש עדין שהוא, לומד

, לשמוח, כראוי המגילה קריאת לשמוע", היום מצוות" את לעשות יש בפורים.עדינות
 מה. אותם לצער או, באנשים לפגוע היתר שום אין אבל', וכו לשיר, לשתות, לאכול

 לפגוע שאסור במקום ואילו, נמנעים ושם, למחות צריך שבהם ואופנים מקומות שיש עוד
 מה יודע אינו השיכור כי. משיכרות בפורים להיזהר יש עוד.נכשלים אז דווקא, ולבזות
 ולהתבסם לשתות ואפשר, כזה שיכור להיות מצוה אין. שכלו את ומאבד, עמו נעשה
 )הרב שך זצ"ל().א"ברמ ב"ס ה"תרצ סימן ח"או ע"בשו כדאיתא( ,להשתכר מבלי

 

 פטור יהיה אותו יתבע שאם ממון לחברו שחייב אדם יתכן איך שאלה:
  ?לו לשלם חייב יהיה אותו יתבע לא אם ורק לו מלשלם

 אף שעורים מדמי אפילו פטור בשעורים לו והודה בחיטים טענו תשובה:
 דמי לו מחל בחיטים שטענו כיון מ״מ, שעורים לו שחייב בוודאי שיודע

 וע״י שעורים לו לשלם לו חייב היה תביעתו שבלי, כן אם יוצא, שעורים
)וחידותם חכמים דברי() ח"פ סימן ח״מ( ׳ שעורים מדמי פטור תביעתו

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ה יָתה ֵלךְ  ַעּתָ ם ֲעָמֵלק ֶאת ְוִהּכִ ל ֶאת ְוַהֲחַרְמּתֶ ר ּכָ  רבי סיפר:  לוֹ  ֲאׁשֶ
, והנה, התורה צפונות עניין ומפורסם ידוע היום: כך גרינוולד מרדכי יעקב
''. הקודים אבי'' שהיה ל''זצ וייסמנדל דוד מיכאל רבי את לשמש זכיתי אני
 פעם אצלו הייתי. גדול עילוי של מוח, במוחו היה הכל, מחשב לו היה לא

 אמרתי? במגילה יש אותיות כמה ספרת כבר: אותי שאל והוא, לפורים סמוך
 אפשר ומה: ושאלתי! אותיות 12196 יש, יודע אני: אמר והוא. יודע אינני: לו

' א מהאות תמנה. ''הבאתי''. חומש לי תביא?''הזה המספר עם לעשות
 מאות'. ס אותל תגיע –] 12196[ שבמגילה האותיות כמניין בתורה הראשונה

 ותימנה תשוב ומשם'. ת לאות תגיע – המגילה אותיות כמניין שוב תימנה זו
 פשוט דברזהו. אסתר השם שזהו', ר לאות ותגיע המגילה אותיות כמנין
?... נפש עגמת לו תהיה הרי, מרדכי יעשה ומה: צחוק בבת לו אמרתי! נפלא
 חזרתי, מכן לאחר שנה. הבאה בשנה תבוא אבל, יודע אינני: הרב השיב

: ל''חז אמרו הרי, למרדכי גם רמז מצאתי: לי אמר? מרדכי עם מה: ושאלתיו
'' דרור מר ראש בשמים לך קח ואתה'' דכתיב? מנין התורה מן מרדכי

 של' מ מהאות תמנה ועכשיו.מרדכי אותיות דהיינו'', ַדְכָיא ֵמיָרא ומתרגמים
 לאות עתגי – שוב תמנה'. ר לאות תגיע – המגילה אותיות כמניין'' דרור מר''
 השם שזהו', י לאות ותגיע תמנה ושוב', כ לאות תגיע – שוב תמנה'. ד

 התארחה רבות שנים לפני: גרינוולד הרב ממשיך!!! פלאים פלאי! מרדכי
 התווכחה שם, ליהדות בסמינר שהתה. ומכובדת חכמה מאד אישה בביתנו

 לאחר. אצלנו להתארח אותה שלחו... איתה קשה להם והיה, הרבנים כל עם
 ואמרה, לה שהיו השאלות כל את שאלה. לדבר קצת ביקשה היא, הסעודה
 לפתע. להשיג אפשר שאי דבר ושזה, השמים מן בתורה מאמינה שאינה

 את לה סיפרתי. ווייסמנדל מהרב ששמעתי הנפלאים הדברים במוחי עלו
, לדברים הקשיבה היא. בתורה'' ואסתר מרדכי'' רמזי ואת, הפורים עניין
 עיניים טרוטת אותה ראינו בבוקר. לחדרה והלכה מהשולחן קמה כך ואחר

 תחום היה זה, העניין על ועבדה, המחשב על שישבה אמרה היא. ועייפה
 הסיכוי אחוזי מהם לברר בידה שעלה עד שעות כמה לה לקח. עבודתה
 מבחינהאפשרי בלתי זה-? הגיע מסקנא ולאיזו. יקרה שכזה שדבר

 כשירדתי. בחתונה הייתי, כן אחרי רבות שנים!!! סטטיסטית-הסתברותית
 אמרה. מכירך אינני, סליחה: אמרתי. בשמי קוראת אשה שמעתי, מהחופה

 יש, ראש בכיסוי הולכת אני' ה ברוך רואה אתה... ומרדכי אסתר אני: לי
 )נא והערב(!לישיבה שהולכים ילדים לנו ויש, בכולל שלומד בעל לי
 

 עולה מיהודי ששמעתי המופלאים הסיפורים אחד:ל"זצ פינקוס שמשון רבי סיפר
 היהודיים הרופאים על העליל ש"ימ סטלין כאשר החמישים שבשנות,  הוא מרוסיה

 במקצועו רופא שהיה יהודי אותו של אביו, רוסיה אזרחי כל את הרעיל שבכוונתם
. שכניהם עם לשוחח אפשרות כל הבית לבני היתה לא ומאז,  ונעלם מביתו יצא

 למי להם שאין ראו, מנות משלוח לשלוח ורצו הפורים חג כשהגיע שנתיים לאחר
 הבה,המנות משלוח את שיקבל מי לנו ואין מאחר: " כך האמא אמרה ואז.  לשלוח
 אחת מנה אלא אין ולנו, מנות שני נדרשים מנות למשלוח והרי" . "  ה"לקב נשלחנו

 - בשמחה ואמר הבן הוסיף -"  פתרון לי יש אולם. " הקטן בנה תמה'   עוגיה -
 עמוס הלב כעת אך" . בשמחה' ה את עבדו" הפסוק לקיום מחנכנו תמיד היה אבינו"

 ואז, בדמעותינו עוגיה אותה את נרטיב, איפוא,  הבה. לשמוח ניתן ולא כבדים ברגשות
 והנה" . .. " ,  בדברו נהיה שהכל" ו מזונות מיני בורא:" ברכות' ב עליו שמברכים מאכל נקבל
 נכנס המשפחה ואבי דפיקה נשמעת הבית ובדלת,  זה מיוחד מנות משלוח"  להכין" סיימו אך

 אנו:" לבנה ואמרה נעמדה היא,  בעלה פני את לקדם האמא שניגשה קודם עור!  הביתה
 לנו שלח יתברך שהוא המנות משלוח לפנינו והנה,  ה"לקב מנות משלוח שלחנו
 בחזרה

לֶאתְוַהֲחַרְמֶּתםֵלק רּכָ לֲאׁשֶ
ם עהי רסםיד ייפ תע צפ

ֵמי ְתּגָ  תאאְיָתארראוממ גגממִמּפִ

  "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "

ל"טוביוםקדושת"הבעלר''והאדמנסעאתוהחרמתםלקעמת

"

קדושת"הבעלר''ו

"תת"ת"פרפראות"

ע
שעורים
תביעתו

אנו"
לנו

תאתאאאתיתררררראאאאאוואוממי
תורהשלבדרכהורעיונות,מחשבהנצנוצי,פתגמים

ָ ְ ִ ָתרראאאִֵֵ ָתְ

לתה
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להיותעתידיםהמועדיםכל":ל"חזאמרו
,לעולםבטליםאינםהפוריםוימי,בטלים

ִמּתֹוַיַעְברּולֹאָהֵאֶּלהַהּפּוִריםִויֵמי":שנאמר
טאסתרמגילת("ִמַּזְרָעםָיסּוףלֹאְוִזְכָרם,ַהְּיהּוִדים

להיותעתידיםהמועדיםכלמדועו.)'כח
?הגאולהשתבואלאחרבטלים

ניסיםלזכרנקבעושהמועדיםל"חזמסבירים
שייךלאולכן,ישראללעםשנעשוגלויים
הגאולהשתבואלאחראלוניסיםלזכרלחגוג

הפסחחגאתשנשאירנניחכי.השלימה
לבנואדםיבוא.הגאולהלאחרגםאותוונחגוג
,מצריםיציאתניסיעלהסדרבליללוויספר
יקום."ְלִבְנְוִהַּגְדּתָ "שנאמרמהאתלקיים
עללימספראתהמדוע,אבא":ויאמרהילד

היוםהרי,ומצחיקיםפשוטיםכאלהניסים
ממהגדוליםיותרהרבהניסיםישנםבימינו

קריעת,צפרדע,דםמכת!.."לימספרשאתה
הניסיםלעומתילדיםמשחקזה...סוףים

החגכןואם,לבואלעתידתמידיתשיתרחשו
גורםלאכברהחג.משמעותואתמידמאבד

הריכי,העולםלבוראישראלעםביןלקרבה
לזכרשנקבעובחגיםמיוחדדברשוםאין

.מהעברפשוטיםניסים
מספרתבפורים!שונההמצבבפוריםאך
שהביאושוניםמאורעותעל,המגילהלנו

שום.ישראלעםשללהצלהדברשלבסופו
הכלאלהגלוינסשוםשאיןובגלל!גלוינס

כביכול-הההצלהעצם,בהסתרמתרחש
ישראלעםביןלקרבהמביאה,טבעית

.שבשמייםלאביהם
שגדלהמלךלבןמשלמביאמוילנההגאון

,ובעייתימפונקלהיותהואגדל.בארמון
ניסיונותיוכל.ומקולקליםרעיםהיוומעשיו

יועצים.בתוהועלולחנכוהמלךאביושל
משתנהאינווהבןאישיותשיחות,מחנכים
שראה.הרעיםבמעשיומוסיףרק,במאומה

מהארמוןבנואתסילק,ברירהשאיןהמלך
ללא,נידףכעלהיהיהששם,ליעראותוושלח
ואימתהשמיםכיפתתחת,ומחסההגנהשום

וישובהארמוןאתיעריךאזאולי,הטרףהחיות
.מעשיואתלתקן

חיהעליוקמהשעהובכל,ביערהבןהסתובב
רואהפעםבכלאך,לטורפוהמאיימתאחרת

פעם.צפוילאממקוםמגיעהההצלהאיךהוא
אתהבריחמקוםמשוםשהגיעפרשאחת
אתשעצרציידזההיהאחרתבפעם,החיה
מהלךאיזההיהתמיד.מרחוקהטרףחיית

..האחרוןברגעאותוומצילשמתרחש
שלסוגיםשתישישנםמוילנההגאוןאומר
ההצלהמקרישכלחושבאחדבן,בנים

במקרה.במקרהרקהםביערשמתרחשים
,ציידלכאןהשקיףבמקרה,פרשכאןעבר

שמונעאחרדברישנושעהכלבמקרהו
יודע,השניהבןואילו.בולפגועהטרףמחיות

אביוהואהחיותמפגעאותושמצילשמי
לרגעאפילועליולהשגיחהפסיקשלא,המלך
לוומתברר.הארמוןמפתחשיצאזמןמאותו
מעשיובשלמארמונואותושלחשאביו

שלחינוךסדרתאותומעבירוכרגע,הרעים
יזכה,מעשיואתיטיבואם,מסוימתתקופה

פעםבכל,זהבן.לארמוןהזמןבבואלשוב
באהבההואמתמלא,אותומצילשאביו
לויששעדייןהזיכרונותעלומתרפק,לאביו
יותרהיאשההצלהככל.המלךמבית

כך,הטבעכדרךממשנראיתויותר,נסתרת
שאביומביוכי,ויותריותרלאביוהבןנקשר

,שיותרכמהנסתרלהיותמנסהחינוכובשביל
.שיתגלההסיכוילמרותלהצילונחלץעדיןאך

המגילהמסיפור.לפוריםגםהנמשלהואוכך
,"מקרים"מיניכלשלשצירוףרואיםאנו

.ישראלעםשלגדולהלהצלהבסוףהופכים
עלינומשגיחה"הקבכמהאותנושמלמדמה

עודכלבהסתרשהואנראהאםגם,רגעבכל
בכלמופיעלאה"הקבשלששמוכפי[הגלותנמשכת

אנובפוריםולכן.]נסתרתבצורהאלה,בגלויהמגילה
.ההסתראתלנושתגלה"מגילה"צריכים
הריכי"מגילה"צריךלאהחגיםובשאר
שלעתידהסיבהוזאת.כללעיניגלוייםהניסים

אנוכי.מפוריםחוץיתבטלוהחגיםכללבוא
בזמןגלוייםניסיםלזכרחגיםצריכיםלא

גדוליםניסיםהזמןבאותולנויהיוכי,הגאולה
שגםלנושמראהפוריםאבל!וכמהכמהפי

עדין,פניםהסתרשלבמצבנמצאיםשאנו
כלאת)'הרקם='מהרק(רוקםה"הקב

למרותאויבינומכלאותנוומציל,המאורעות
שיהיהחידושזהו,ומקריטבעינראהשהכל

שמתרחשתהצלה.הגאולהבזמןגםעוצמתי
בזמןלילדינושנספרדברזה,ניסיםללא

כמציאותלהםישמעזהועדייןהגאולה
וחג.פניםבהסתרגםלהשגיחשניתןמופלאה

לבוראשלנוהאהבהאתלהגבירימשיךזה
!אותושנחגוגפעםבכלהעולם
בברכתאומריםאנובחנוכהזומסיבהבנוסף

,ִּדיָנםֶאתַּדְנּתָ ,ִריָבםֶאתַרְבּתָ ":הניסיםעל
ואילו!עברבלשוןהכל."ִנְקָמָתםֶאתָנַקְמּתָ 

:המגילהקריאתלאחרמברכיםאנובפורים
ְוַהּנֹוֵקם,ִּדיֵננּוֶאתְוַהָּדן,ִריֵבנּוֶאתָהָרבַהֵאל"

?ומדוע!עתידבלשוןהכל."ִנְקָמֵתנּוֶאת
שהיוניסיםעלשנהבכלנחוגהחנוכהחגכי

ניסיםאלוהפוריםחגואילו.בזמנםפעם
שלפניםבהסתרויוםיוםבכלשמתרחשים

בלשוןהברכותאתמברכיםאנוולכן..הגלות
ההסתרשמטרתולשנןלזכורצריךאך.עתיד
החינוךסידרתאתשנעבורעד,זמניתהיא

!שמחפורים.בקרובה"בעזהמלךלביתונשוב

,ֶאת־ִנְקָמֵתנּוְוַהּנֹוֵקם,ֶאת־ִּדיֵננּוְוַהָּדן,ֶאת־ִריֵבנּוָהָרבַהֵאל
)המגילהקריאתשלאחרהברכה(!ינּוִמָּצֵרֽ ָלנּוְוַהִּנְפָרע,ַנְפֵׁשנּוְלָכל־אֹוְיֵביְּגּמּולְוַהְמַׁשֵּלם

ֹו

י הקדוש"""ששששששששששששששש"ששששששששששרשמתוך הפרשה

אור החיים הקדוש

רבינוצאתהדללקת

זמני השבת
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ֶׁשֶמןֵאֶליך ְוִיְקחּולִיְׂשָרֵא ְּבֵניֶאתְּתַצֶּוהְוַאָּתה
)'כפסוקכז(!ִמידָּת ֵנרְלַהֲעלֹתַלָּמאֹורָּכִתיתָזך ַזִית

שלהבתשתהאעדמדליקדתמידנרלהעלות
.).כאשבת(מאליהעולה
שללהצתהזקוקאדםשכל,המוסרבעליופרשו

מיוישאחתהצתהשצריךאחדיש.בהתחלההלב
צריךאדםדברשלבסופואך,הצתותכמהשצריך
הפסקהללא,מאליהעולההשלהבתשתהאלדאוג
לֹאַהִּמְזֵּבחַ ַעלּתּוַקדָּתִמידֵאׁש".הפוגהוללא

בשירהמלךשלמהשאומרוכפי.)'ווויקרא("ִתְכֶּבה
!"ָּנרּוָצהַאֲחֶרי,ָמְׁשֵכִני":)'דפסוקאפרק(השירים

סיועקצת,קטנהמשיכהה"מהקבלבקשצריךאדם
כברהוא,הסיועאתמקבלשהואוברגע..והתלהבות

המשיכהשלכוחותאותםעםבעצמולרוץצריך
"מאליהעולההשלהבתשתהאעד",הראשונה

ֶׁשֶמןֵאֶליך ְוִיְקחּולִיְׂשָרֵא ְּבֵניֶאתְּתַצֶּוהְוַאָּתה
)'כפסוקכז(!ִמידָּת ֵנרְלַהֲעלֹתַלָּמאֹורָּכִתיתָזך ַזִית

בראשיתחדשזוהר(יתבאררמזובדרךהתצוהואתה
נגאלומהםאחדכלישראלשלגליות'דכי)'ח

נגאלו)בבל(ראשוןהגלות.אחדבזכותממנו
פרס(שניה,השלוםעליואבינואברהםבזכות

בזכות)יוון(שלישית,יצחקבזכותנגאלו)ומדי
תלוי)בהמצוייםשאנואדוםגלות(רביעיתוה,יעקב

שאיןעודכלכי,הגלותנתארךולכן.משהבזכות
עםלגאולחפץמשהאיןובמצותבתורהעוסקים
!התורהמןבטלנים

ְּתַצֶּוהְוַאָּתה":באומרוכאןהכתובשרמזהואוזה
ַמְלָאָכיוִּכי")א''צתהלים(דרךעל"ִיְׂשָרֵאלְּבֵניֶאת

ימלוךהואכימלכותאלאצואין..,"ָלְיַצֶּוה
ישראלשיעסקוהדברהואותנאי,לעתידעלינו

"ָזַזִיתֶׁשֶמןֵאֶליְוִיְקחּו":אומרוהואוזה.בתורה
מאירהשמןמהלשמןשנמשלההתורהאלירמוז

שצריכין"ָז"לומרודקדק..-.התורהכךלעולם
לקנתרשהםשמריםבלילשמהבתורהלעסוק

ואמר-.שמריההםאלהוכדומהלהתגדלאוו''ח
בתורהלעסוקשצריכיןפירוש"ָּכִתית"עוד

)ידיטבמדבר(אומרודרךעלוכחםגופםולכתת
ואומרו–.):ג''סברכות(ימותכיאדםהתורהזאת

תַלָּמאֹור" ,שיעורלואיןזהותמיד"ָּתִמידֵנרְלַהֲע
.עולםלאור'הלהוהיהעודלדאבהתשובולא

.אמןבימינובמהרה

,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת
,  ל"זהילה בןמשה סומך, א"תבדלרחל בןל"זדוד אביאל התינוק, ל"זבנה בתחזימה

,  ל"זמרים בןאקרישסלומון ,א"תבדלרובי בתל"זעמי בןשבע בת , ל"זרבקה בןנעמת רז 
.ל"זסימיבתטפירו אסתר , ל"זסימיבןביטון שמעון , ל"זסימיבןביטון חיים  ם
לרפואת 

ן,בןן ןע ב בם
, אליסבןמאיר ' ר, יוכבדבתברכה ויסי'ג: כל חולי עמו ישראל ובכללםת 

.בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן 



?זוסעודהחובתכיצד)ו"הטמגילהמהלכותבפרק(ם"הרמבוכתב
עדייןוישתה,ידותמצאאשרכפינאהסעודהויתקןבשרשיאכל

בהמהבשרזובסעודהלאכולומצוה.בשכרותווירדםשישתכר
בפוריםבשמחהלהרבותאדםחייב):זמגילה(המאיריוכתב.דוקא

כךכללשתותמצוויםאנואיןמקוםומכל',וכוובשתיהובאכילה
עלנצטוינולאכי,השמחהמתוךכבודינוולהפחיתולהשתכר

ָך   בָֹת ֶאל ְלָבֶבֶ )''''''טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט' לללטטטטטלללטטטטטטטטדברים ד לט((((((((( ְוָיַדְעּתָ ַהיֹּום ַוֲהׁשֵ

ר  כֹל ֲאׁשֶ ַמְרּתָ ַלֲעׂשֹות ּכְ ייייייייייייזםםםםםםםםםםםדברים (((((((((((((( יֹורּוךָ רררררררררְוׁשָ )'''''''''''יייייייייייי' זזזזזזזזז

יֶאתְוָלַקְחתָּ  ּתֵ ְחתָּ ,ׁשַֹהםַאְבֵניׁשְ מֹותֲעֵליֶהםּוִפּתַ ֵניׁשְ ָרֵאלּבְ !ִיׂשְ
)’טפסוקכחפרק(

ועלהשנפטראדםעלמספר,)וצאטולייםחשהמביר(ל”הרמח
להיות“:האישאמר”?בינךאתחינכתאיך“:אותושאלוושם,השמימה

אותושלחתלאומדוע“:אותושאלו”כפיומיגיעולהתפרנסטוביהודי
רבים?חכמיםתלמידיחסריםכלום“:ענה?”תורהללמודלישיבה

”?ישמה!לפרנסתוירוויחוהוא,הלומדים
ריבואשישיםשיש,לךדע!גרמתלמה,עשיתמהיודעאינך“:לואמרו

הרבהשישנםנכון!ודרכהוהבנתהמישראלנפשכל.לתורהפרושים
,בנךשלבדרכוללמודיכוללאמהםאחדאףאך,חכמיםתלמידי
,מלאכהלבעלאותוהפכת,אבודהכלעכשיו!חידושיואתולחדש

.ל”עכ”…לעולםאבדושלווהחידושים
חלקהאתמישראלנפשלכלמחלקתשהתורה,לדעתצריךאדםכל

שתגלהלךמחכהשלךהחלקוגם.)אלשיךמשה'ר(בתורהוחידושיה
שלאאבידהזוהי,בתורהחלקךאתולגלותללמודתלךלאאם.אותו
ַאְבֵניְׁשֵּתיֶאתְוָלַקְחּתָ “:שנאמרמהזהו.אחראדםידיעללהשליםניתן

ְׁשמֹותֲעֵליֶהםּוִפַּתְחּתָ “,פה-שבעלותורה,שבכתבהתורהאת–”ֹׁשַהם
בכללחדשתלמידכלשעתידמהכלאתמשהראה–”!ִיְׂשָרֵאלְּבֵני

לא,משהראהשלךהחידושיםשלהפוטנציאלאתגם–.הדורות
!?חסריםיהיהשהםחבל

ּבֹון  ִלים ּבֹאוּ ֶחׁשְ ן יֹאְמרוּ ַהּמֹׁשְ (ןןןןןןןןןןַעל ּכֵ )''''''''''''כככזזזזככככככככככזזזזזזזזזזזזזזז'כככככככככזכאאאאאכאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאכאברררררררבבבבבבבררררבמדבר (((((((((((((ןןןן

יׂשרבניׁשמֹותעליהםופתחתׁשֹהםאבניׁשתיאתחת

ר   ים ּתֹוְכחֹות מּוָסֽ )ג''גגגגגגג'גגגגגגגגגגגכגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג' ככגגגגכככגגככככמשלי ו כג((((((((( ֶדֶרְך ַחיִּ

אתוקבלושחזרו,).פחדף(שבתבמסכתשאמרוכמו,שמחה
.אחשורושבימיהתורה

עמוד,פוריםעלעובדיהחזוןבספרו(,ל"זציוסףעובדיהרבנומרןוכתב
שלהמצותובשארפוריםבסעודתטרודיםוהכלשהואיל,)קפא

קיוםהואהתורהלימודכי,זהביוםתורהללמודלהזהריש,היום
)התורהלימודאילולי,כלומר(בריתילאאם"שנאמרכמו,העולם

זהעלהזהירווכבר."שמתילאוארץשמיםחוקות,ולילהיומם
.הפוסקיםגדולי

פעםאמרמקוצקמנדלמנחםרביר"האדמוכי,ומספרים
עסוקיםהיוהעולםשכלהפוריםביוםאירעשפעם,לחסידיו

הגאוןישבשעהבאותהובדיוק,פוריםיוםבמצוותמאד
ונעשה,כולוהעולםהתקייםובזכותו,בתורהועסקמביאלא

כולוהעולםכלהיההואאלמלאכי,מזהבשמיםגדולרעש
מושלםשכרולונתנוולכן.תורהללאאחתשעהנמצא

הגאוןוהוא,גדולהנשמהבעלבןלושיוולד,השמיםמן
.בתורתוישראלעינישהאיר,"נזראבני"ספרבעלמסוכטשוב

.)מקוצקהגאוןשלחתנונעשהולימים(
,פוריםביוםתורהללימודאחתשעהלולפנותאדםכליראהלכן

מתפלתבחזרתומידהואוהנכון.השמיםמןגודלשכרוייטול
בעודואפילואו,דבראיזהשיוכלכמהללמודשישב,שחרית

.זהנעלהביוםהתורהמןבטליהיהולא.הכנסתבבית

ִעיםֲארּוִרים ל־ָהְרׁשָ רּוִכים,ּכָ ָרֵאלּבְ ל־ִיׂשְ ,ּכָ
)המגילהקריאתלאחרלומרנוהגים(...לטֹובָזכּורַחְרבֹוָנהְוַגם

עםיחדברכהמקבלולא"לטֹובָזכּור"רקחרבונהמדוע
עלמשלבעזרתמדובנאהמגידזאתמסביר?ישראלכל

ברגע.בכתפומכההרגישולפתעעירשלברחובהשהלךעיוראדם
בייאושלזעוקוהחלממנונגנבשארנקוהביןמהמכהשהתאושש

אתממנושגנבהצעירהנערזאתראה.ואנהאנהבידיוולנופףלעזרה
.הגניבהאתלולהחזירוהחליט,הישעחסרהעיורעלוריחם,הארנק

הצעיראליוניגש.ארנקואתשגנבזהשהואידעולאעיורהואהרי
שגנבושקל30העםהארנקאתלךלהשיבברצוני,אדוני":לוואמר

תתבייש,גנב,גנב".בחוזקהבוחובטוהחל,בידוהעיוראותותפס.."לך
!הגנבאנילאזה":לעיורואמרהצעירהתפלא"..עיורמאדםלגנוב,לך

הואשאתהאנייודע":העיורלוהשיב"?בגניבהאותימאשיםאתהלמה
"???שקל30בדיוקבארנקשישיודעאתהמהיכן,כןלאאםכי.הגנב

ַחְרבֹוָנהַוּיֹאֶמר":אומרהפסוק.מדובנאהמגידאומר,הנמשלהואכך
..ְלָמְרֳּדַכיָהָמןָעָׂשהֲאֶׁשרָהֵעץִהֵּנהַּגם,ַהֶּמֶלִלְפֵניַהָּסִריִסיםִמןֶאָחד
הרי?העץשלהמדויקגובהואתחרבונהידעמהיכן."ַאָּמהֲחִמִּׁשיםָּגֹבּהַ 

...לדעתניתןהיהלא,הארמוןבתוךממקומו
גרםהואעדייןאך.ידעולכן,המןבעצתכלשהוחלקלוהיהשוודאיאלה

.לטובהאותומזכיריםולכן!"ָעָליוְּתֻלהּו":לומרלמלךבדבריו

ןַאל  ּתֵ י' הּתִ עַמֲאַוּיֵ ֵפקְזָממֹו ַאל , ָרׁשָ )'פסוק טקמתהילים פרק (! ָירּומּו ֶסָלהּתָ

דודי"עשנה2900לפניבתהליםנכתבזהפסוק
900כ,)'ודף(מגילהמסכתבוהגמרא.המלך

המלךדודמהעלמסבירהמכןלאחרשנה
:]שכתובמהו[דכתיבמאייצחקרביאמר:מדבר

ָירּומּוָּתֵפקַאלְזָממֹו,ָרָׁשעַמֲאַוֵּיי'הִּתֵּתןַאל"
עולםשלריבונו:ה"הקבלפנייעקבאמר?"ֶסָלה

ַאלְזָממֹו".לבותאוותהרשעלעשיותתןאל
יוצאיןהןשאלמלי,אדוםשלגרממיאזו-"ָּתֵפק

.כולוהעולםכלמחריבין
שהפסוקיצחקרבילנומבארמגילהבמסכת

אבינויעקבשלתפלתולמעשההואבתהלים
לעשיוייתןשלאעולםמבוראהמבקשה"ע

העולםאתולכבושזממואתלממשהרשע
מזרעועמלקשהיאגרממיאממלכתבאמצעות[

גרממיאאותההיאומי]עשיושהואאדוםשל
רביאמר:ואומרתהגמראממשיכה?אדוםשל

איכאתגאקטירימאהתלת":חנינאברחמא
אומרתלעבריתבתרגום."אדוםשלבגרממיא

גרממיאאותהאתלזהותשנוכלהגמראלנו
מורכבתשהיאשנדעי"ע,אדוםממלכותשהיא

בכללזהמה?האומנם.נסיכויות300-מ
!?נסיכויות

בערךהעבריתהאנציקלופדיהאתנפתחאם
:הבאהתיאוראתנקבל,)432עמוד(גרמניה

תוצאותהיוגרמניהשלהפוליטיתלהתפוררות"
והעריםהנסיכויות300,לכתמרחיקות

עצמאותןעלבקנאותשמרוהחופשיות
מכסיםהטלתי"עהמסחרעלוהכבידוהכלכלית

מהמסחרלחלוטיןכמעטיצאהגרמניה.כבדים

בהתפתחותחלקלקחהלאואףהעולמי
הגדוליםהעמיםשארבידשבוצעההקולוניאלית

..."17-18-הבמאותבאירופה
כתב,שנה250-כלפניכברמוילנההגאון

."גרמניא"לגרוסיש"גרממיא"המילהשבמקום
250-כלפני)עמדיןיעקברבי(ץ"היעבכותבוכן

היא]ש[גרמניאלומררצונוגרממיא",שנה
."שלנואשכנז

ברחמארביובשםיצחקרביבשםהגמרא
-מבדיוקהמורכבתגרממיאעלמדברתחנינא
הייתהשגרמניהלפניזמןהמון,נסיכויות300

מביאתהיליםבספרהמלךודוד.בתכנוןאפילו
ייתןלאה"שהקב,אבינויעקבתפילתאת

זממהאתלבצעעשיומזרעממלכהלאותה
.כולוהעולםאתולהחריבלצאתממנהוימנע

העולםגורלחלילהלהיותיכולהיהמהיודעומי
...אבינויעקבשלתפילהאותהאלמלא

לגביבעתידיתרחשמההגמראידעהכיצד
בההפוך?בזמנםקיימתהייתהשלאמדינה
!בהוכולהבהוהפוך

לוולהודות'הלאהבתמתוכהשנגיעתענוגבשמחתאלא,ושטותהוללותשמחת
.דבריועיקרכאןעד,לנושעשההניסיםעל
לפיזהשאיןסבורהאדםאםשאף,ואחדאחדכללגביללמודעלינוהאמורומן

,מקוםמכל,הפוריםבסעודתקודששיריולשירתורהבדברילדברלהתחילאופיו
,הפוריםיוםשלזובסעודהפניםכלעלבכךויתחיל,אניגיבוריאמרהחלש

לסעודהלהפוךחלילהויכולה',הואהבתמצוהשמחתשלסעודהלהיותשיכולה
ויקום,רואיוכלבעינילהתכבדיזכהכךומתוך,והבלשטותשכולהמתוכןריקה

.שמיםויראתתורהאהבתעםלביתשלוהביתצורתכלאתויהפוך
,אחתשעהתורהללמודישב,פוריםסעודתקודםשעוד,ואדםאדםלכלוהנכון

ליהודים",שנאמרוכמו.עניינולפיאחדכל,אסתרמגילתופירושיל"חזממדרשי
זו-אורה,):טזדף(מגילהבמסכתבגמרארבותינוופירשו,"ושמחהאורההיתה
מתוךהתורהמצותכלאתהיהודיםעליהםקבלוהפוריםשבימיובפרט.תורה

מצות שמחה ולימוד תורה ביום פורים
צריךולכתחילה,פוריםבסעודתלהרבותמצוה

.זובסעודהלחםפתלאכול
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