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  ַוִּיְתלּו ֶאת ָהָמן
תענית שלשה ימים, ביום גזרה אסתר 
לבשה אסתר מלכות ונכנסה השלישי 

סעודה לאחשורוש והזמינה את המן ל
בעת הסעודה בקשה אסתר לעשות הראשונה, 

למחרת שוב סעודה עם אחשורוש, בסעודה זו 
 צוה המלך לתלות את המן.

 ?נתלה המןבאיזה יום באיזה ימים צמו? וו
 למחרת הצום -ט"ז ניסן 
שת ימי הצום היו: י"ג מבואר ששל )1במדרש

היתה שלישי לצום שהוא , בט"ו י"ד ט"ו ניסן
יום הסעודה השניה  -, בט"ז הסעודה הראשונה

 .נתלה המן
 בשלישי לצום -ט"ז ניסן 

שצמו בי"ד ט"ו ט"ז ניסן, בט"ו  )2כותב רש"י
אסתר נכנסה  )3שהוא שלישי לשילוח אגרות

לאחשורוש להזמין את המן, למחרת ביום ט"ז 
היתה הסעודה השניה, ולערב  )4שלישי לצום -

 .)5נתלה המן
 ט"ו ניסן

ַּבַּלְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ְׁשַנת בתרגום על פסוק "
מפרט דברים שקרו באותו לילה, בין " ַהֶּמֶל

. שבליל זה נהרגו בכורי מצריםהדברים כותב 
לפי זה למחרתו הסעודה השניה היתה בט"ו 

 .)6ניסן, ובו ביום נתלה המן
 

(וצריך להבין  והוא מפדר"א פ"נ .אסת"ר ח,ז; ט,ב; י,ד )1
על  )2 .כיצד צמו "שלשת ימים לילה ויום" אם התחילו בי"ג)

שם. ולכן  )4. גמרא מגילה טז, אב )3 י"ַוַּיֲעבֹר ָמְרֳּדכָ פסוק "
י" ששב לשקו ותעניתו, כי יום שלישי לצום ַוָּיָׁשב ָמְרֳּדכַ אמרו "

שלומד דיני קמיצה עם התנוקות, שזה היה. ולכן מצאו המן 
א. ולכאורה שם דף טו,  )5יום תנופת העומר.  -ענינו של יום 

לפי ו)6כוונתו שלפנות ערב של ט"ז (עם סיום הצום) נתלה.
ך להבין למה בי"ד ניסן, וצריהיה ראשונה שכניסה זה נמצא 

זה נקרא יום השלישי, עי' מהרש"א טו, א. ושמא י"ל דס"ל 
מה שתרגם 'שלישי גם יש להבין (היה בי"ב ניסן.  דהפור
 ).פסח)הקרבת ה(יום  יהשלישי שהליום ואולי הכונה  לפסח'

 174גליון   ו“תשע • וַצ ת ָּפָרַׁש  -ם ּפּוִרי



 

 -בכח הצדיקים  ָהעָֹלה. ּתֹוַרת ... זֹאת ָּבָניו ְוֶאת ַאֲהרֹן ֶאת
כמו קרבן עולה ישראל לטהר מחשבות בני  

 (מהר"א מבעלזא) שבה.המכפר על המח
 

האש מלמעלה  .ּוִבֵער ַהּכֵֹהן... ַח ּתּוַקד ְוָהֵאׁש ַעל ַהִּמְזּבֵ 
כבר יוקדת היא רק מצפה להכנת האדם שיעשה 

 פרי תבואה)  אך( . - איתערותא דלתתא
 

כל המדבק עצמו  .ִיְקָּדׁש ָּבֶהם ִיַּגע ֲאֶׁשר לּכֹ  ... ַאֲהרֹן ִּבְבֵני
מו נעשה הוא עצ  בחינת  -בצדיקים 

 (תפארת שלמה) קדוש.
 

הרוצה לשוב בתשובה לשטוף עצמו  .ַּבָּמִים ְוֻׁשַּטף
אין מים  - מעוונותיו, ישטוף ויטהר עצמו על ידי 

  (נועם אלימלך) אלא תורה.

 מגילת אסתר
הטעם שלא היו כלי זמר וניגון  .ַלֲעׂשֹות ִּכְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש

בפתו  כי אחשורוש רצה שהיהודים יתגעלובסעודה, 
וביינו, וכיון שהניגון מעוררת הנפש חשש שלא ירצו 

 )מנות הלוי(בשם  לטעום ממאכליו.
 

א תּוַכל לֹו ִּכי ָנפֹול ִּתּפֹול ... ִאם ִמֶּזַרע ַהְיהּוִדים ָמְרְּדַכי
תשב"ר בא  -אמרו לו אם בכח  .ְלָפָניו

(כדאיתא במדרש שהמן מצא את מרדכי לומר עם 
, כי גדול כח תשב"ר לבטל כל , תשב"ר)

 )דברי הרב( .גזרות רעות, אלא 
 

לשון יחיד  - .ְוִקֵּבל ַהְיהּוִדים ֵאת ֲאֶׁשר ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹות
בהר כאיש אחד בלב אחד,  -

 )בית אהרן( סיני שנאמר "ויחן".
 

בשלשה מועדים מצינו ענין הנתינה  .םָלֶאְבֹיִניּוַמָּתנֹות 
מתנות  -פדיון כפרות, פורים  -לאביונים, יום כפור 

סופי  קמחא דפסחא. וסימנך  -לאביונים, ופסח 
 )???( ., פורי, פסכפותיבות 

 
 התורה צריכה להיות לנחת רוח לפני ה'

את וְ  ְנָחה ְוַלַחּטָ םֹזאת ַהּתֹוָרה ָלֹעָלה ַלּמִ . ָלָאׁשָ
לימוד התורה תלוי לפי מחשבת האדם הלומדה, כי 

הלומדה לשמה עליו נאמר "וצדיקים ילכו בם", ואם 
כוונתו להיות לו לקרדום לחפור בה ח"ו הרי נאמר 

ֹזאת "ופושעים יכשלו בם". וזה הרמז הפסוק "
האדם יכול להיות לפעמים  ל ידי" הנלמדת עַהּתֹוָרה

ְנָחה" שהיא לפניו יתברך לריח ניחוח, " ָלֹעָלה ְוַלּמִ
םולפעמים זה יכול להיות " את ּוְלָאׁשָ  " ח"ו.ְלַחּטָ

  )בשם הרה"ק רבי ישראל מרוז'יןנר ישראל ( 

 
ְמחָ  ִ ּיֹוֵדעַ א ִהיה ַהׂשּ ׁשֶ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ  ׁשֶ

כָ א ִנְמצָ  בָ ל ּבְ  רּדָ
מֵ  ּנַת ַיֲעקֹב ָצֲהָלה ְוׂשָ ְראֹוָתם ַיַחדׁשֹוׁשַ  ָחה, ּבִ

ֵכֶלת ָכי. ּתְ ְתּבֹוֵנן ָהָאָדם ְוִיְרֶאה  ָמְרּדְ ּיִ ְכִלית ִהיא ׁשֶ ַהּתַ
ָכל  ּבְ ַחּיֶה אֹותוֹ ׁשֶ עֹוָלם ֵיׁש ִניצֹוץ ָקדֹוׁש ַהּמְ ָבר ּבָ ְוַגם , ּדָ

ין אִ  ת ַהּדִ ר ַעל ָהָאָדם ִמּדַ ּבֵ ר ח"ו, ם ִמְתּגַ ְבִחיַנת ֶהְסּתֵ ּבִ
ִנים תֹוכֹו ִנְמָצא ַחּיּות , ּפָ ּבְ ל ׁשֶ ּכֵ ה ה' ִיְסּתַ ַחּיֶה ּוְמַהּוֶ ַהּמְ
ר. אֹותוֹ  ה ֶאת ַהֶהְסּתֵ ר  ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְמַגּלֶ ּוַמֲעֶלה ּוְמַחּבֵ

ְמקֹורֹו ָהֶעְליֹון ֶאת אֹותוֹ  יצֹוץ ּבִ יִנים, ַהּנִ יק ֶאת ַהּדִ . ּוַמְמּתִ
ַני"ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר  יר ּפָ ר ַאְסּתִ ר ", ְוָאֹנִכי ַהְסּתֵ ֲאׁשֶ י ּכַ ּכִ

י ַהׁשֵ ָחְכָמתֹו ׁשֶ ָבר"ת ָהָאָדם ִמְתּבֹוֵנן ּבְ ָכל ּדָ , ִנְמָצא ּבְ
ִחיַנת ַהָחְכָמה ְלתֹוְך  -"ד אֹות יוּ הּוא ַמְכִניס ֶאת הָ  ּבְ

ר יר"ְוֶזהּו , ַהֶהְסּתֵ ֲאָבל ִאם ָהֱאלֹקּות "ד, ִעם יוּ " ַאְסּתִ
ִחיָנה  ֶרת ְלַגְמֵרי ֲאַזי ִנְקֵראת אֹוָתּה ּבְ ר"ֻמְסּתֶ " ֶאְסּתֵ

ֹלא יוּ  א  "ד.ּבְ ִגיַמְטִרּיָ ז ", ַמר"ְוִהּנֵה ֲעָמֵלק ּבְ זֶּה ְמַרּמֵ ׁשֶ
ר הַ  ר ַמר לֹו ְלָאָדםַעל ֶהְסּתֵ ֲאׁשֶ ִנים ּכַ ּקּון ָלֶזה , ּפָ ְוַהּתִ

ַכי"הּוא  ין ְוהַ " ָמְרּדְ ֶאת ַהּדִ יִקים ַעל ְיֵדי  "ַמר"ׁשֶ ַמְמּתִ
ָעִמים "דכ"  ִגיַמְטִרּיָא "י", ּפְ זֶּה ּבְ ֶזה ", ַמר"ׁשֶ לֹוַמר ּבָ ּכְ

ְכִניס ֶאת יוּ  ּמַ ֶ ה' "ד ׁשּ ַהָחְכָמה ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְננּות ׁשֶ
ָבר  ְוֶזהּו  .ְמָצא ּבוֹ נִ  ַמה ַהּדָ

ְמָחה ֱהִביָאם ִלְכַלל ׂשִ  ? ׁשֶ
יִנים  יק ֶאת ַהּדִ ְכִלית ְלַהְמּתִ ָראּו ֶאת ַהּתַ ׁשֶ ְרצֹונֹו לֹוַמר ּכְ

ַכ־י  .ַעל ְיֵדי ָמְר־ּדְ

איתא  .ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה
 בודה זרה,ע וןבילקוט ראובני אין צו אלא לש
דעולה  במדרשוהוא תמוה. ונראה דהנה אמרו 

ולכאורה הלא מחשבה  ,מכפרת על הרהורי הלב

ייס;  תלמידים שהביאו חומר לגליון: ו ייזיק ו יים מאיר פרנקל דוד יצחק א  ח



 

מצרפה למעשה ולמה דוש ברוך הוארעה אין הק
בקידושין אמרו אך . ל הרהורצריכים כפרה ע

 ,שפיר נחשבת כמעשהשמחשבת עבודה זרה 
זאת תורת "לכן קודם שאמר  ,ובעינן עליה כפרה

הקדים  ,על מחשבה רעהלכפר שבאה  "העולה
לומר שהעולה  בודה זרהע וןבלש "ו"צואמר 

שרק  ,באה לכפרת עוון זה של עבודה זרה דייקא
ם אחריעל הרהור מה שאצל עליה צריך כפרה 

 אינם נחשבים לעבירה. 
לר' יצחק מאיר שווארץ דומ"ץ (אמרי יצחק 

  )בפראגמירשט

 פורים
יש  .ןִמי הּוא ֶזה ְוֵאי ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ּכֵ 

להקשות והלא המן אמר לאחשורוש "יכתב 
לאבדם" והוא נתן לו את הטבעת ואמר לו "והעם 

, אם כן מה השאלה "מי לעשות בו כטוב בעיניך"
הוא זה" וגו'. ויש לומר דודאי ידע אחשורוש 
מהאגרות ששלח, אך הוא חשב שהמן יכתוב רק 
על הזכרים, שכן הדרך במלחמה להרוג רק את 
הזכרים, אך כונת המן היתה לנקום נקמת עמלק 

ר עמלק, גם נשים וטף. לכן ֵזכֶ ששם הדין למחות 
ועמי" תמה כשאמרה אסתר "כי נמכרנו 'אני' 

אחשורוש, למה אומרת על עצמה הלא הגזירה 
היתה רק על הזכרים. אך זה היה לטובה, כי 
אחשורוש לא הסכים על גזירת נשים וטף, 
וממילא בטלה הגזירה, כי גזירה שבטלה מקצתה 

 )צפנת פענח( בטלה כולה.

ר רּוָא ן ֵּביע ָיַד א ְּדלָ ד ַע א ְּבפּוַרּיָ י ִלְבסּוֵמ  ִאיִניׁשב ִמיַחַּיי
צריך ביאור מה הכונה שלא ידע  .יָמְרְּדכַ  ְלָברּון ָהָמ 

בין ארור המן לברוך מרדכי, ומה התועלת בזאת. 
יש לומר דהנה לפעמים יש לאדם שנאה על 
חבירו בגלל שעשה לו מעשה רע, ותמיד הוא 
מקללו ואררו מחמת שנאתו. גם יש אדם הרואה 

מצליח בעושר או גדולה ושורה אצלו  חבירו
הברכה, והוא מקנא בו. והנה אמרו חז"ל גדולה 
לגימה שמקרבת לבבות, שאכילה ושתיה 
שאוכלים יחד זה עם זה, בכוחה לקרב הלבבות 

וזה הכונה "מיחייב איניש ולהסיר השנאה. 
עים, לבסומי בפוריא" לאכול ולשתות יחד עם רֵ 

ולא ידע לא עד שיסיר ממנו השנאה והקנאה, 
מ"ארור המן" השנאה שיש על חבירו ומקללו 
ורואה אותו כהמן מחמת רע שעשה לו, ולא 

ה שיש שלא יתקנא בברכמ"ברוך מרדכי"
לחבירו, כמו מרדכי שהיה רצוי רק "לרוב אחיו" 
בגלל שנתקנאו בגדולתו, רק יהיה אהבה ואחוה 

 ) מגילה ז:(חכמת מנוח  ורעות.

 -ידועה היתה מלחמתו של רבי מאיר ליבוש 
פעם ביום  .נגד המשכילים"ל זצוק"ם המלבי

, אליו אחד המשכילים משלוח מנותהפורים שלח 
והים בבית שה .אליה צרף תמונה של דבר אחר

והמתינו , צפתו של המשכילוצם חונדהמו מע
נשאר "ם המלבי "ם.לראות את תגובת של המלבי

ר רוחו ובנימה דבדיחותא צוה לבני ביתו להכין ובק
ולצרף אליו תמונתו , משלוח מנות לאותו משכיל

אני "ם: "סביר המלבילתמיהת הנוכחים ה .שלו
הוא שלח לי את , מתנהג אתו במדה כנגד מדה

 ...“ואני מחזיר לו תמונה שלי, התמונה שלו

 דרשת הפורים רב
החתם סופר מביא כי השנה שאירע בה הנס שנה 
מעוברת היתה, והנס היה באדר הראשון. אמר הרב 
כי יש לו להביא ראיה פשוטה על כך, כי הרי כתוב 

בכל החדשים ומצא שבכל במדרש שהמן בדק 
לזכותם, חודש יש איזה יו"ט או מצוה שיכול לעמוד 

עד שהגיע לחודש אדר ושמח. ולכאורה הלא גם 
בחודש אדר יש את חג הפורים ומצוותיה, ולמה לא 
חשש על זה, אלא על כרחך שזה היה באדר 
הראשון שאין בו פורים. הקשה אחד מן הלמדנים, 

השיב לו הרב כי הלא גם באדר א' יש פורים קטן. 
זה תלוי בחקירת הגאונים, האם השתיה גורמת 

שמחה שתבוא, או שהשמחה צריכה להיות קודם ל
והשתיה היא היכי תימצי להוציא השמחה מן הכח 
אל הפועל, ונפקא מינה אם אינו שמח וטוב לב לא 
חל עליו חובת משתה. והנה הרמ"א פסק לגבי 
פורים קטן "וטוב לב משתה תמיד" משמע שהטוב 
לב צריך להיות קודם למשתה ולפי זה הקושיא 

טובי הלב חייבים לקיים מצות משתה  במקומה, הרי
וזכות זה יכול לעמוד לישראל. אבל המן ואחשורוש 
לא הלכו בשיטת הרמ"א, באחשורוש נאמר "כטוב 
לב המלך ביין" שטוב הלב בא מחמת היין, בהמן 

לאחר המשתה  -נאמר "ויצא המן ביום ההוא" 
"שמח וטוב לב", אם כן סברו שאין חובת שתיה 

 גזרו הגזירה.בפוים קטן, לכן 



 

 ַהֵּלִוי ַאְלַקֶּבץה ְׁשֹמ ַרֵּבנּו
, ַאְלַקֶּבץ יַהֵּלוִ ה ְׁשֹמ ַרֵּבנּות ְּבתֹוְלדֹו ָעַסְקנּו ם:ַהּקֹוֵד ר ַּבַּמֲאָמ  

ַנְחזֹר ְמַעט ְּבֵסֶדר ּתֹוְלדֹוָתיו  .רֹאׁש ְוִראׁשֹון ִלְמֻקְּבֵלי ְצַפת
 . ְוַנֲעסֹק ְּבִעְנָין ַהּנֹוֵגַע ְלִעְנָּיָנא ְּדיֹוָמא, ִּבְהיֹותֹו ֲעַדִין ְּבַׂשאלֹוִניִקי

ָּבא ַרֵּבנּו ְּבִקְׁשֵרי ִׁשּדּוִכין ִעם ִּבּתֹו ֶׁשל רפ"ט ִּבְׁשַנת 
 . ְּבַׂשאלֹוִניִקיִמְּגדֹוֵלי ָהֲעִׁשיִרים , ַרִּבי ִיְצָחק ַהּכֵֹהן
 ְוִנְׁשלֹוַח ְסָפִרים

ָהָיה ַרֵּבנּו ָצִרי ְלָהִכין  ְּבִהְתָקֵרב ְיֵמי ַהּפּוִרים
, ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ְמֻכָּבד ָּכָראּוי ְוַכָּיאּות ִלְכבֹוד חֹוְתנֹו

ְוִעם זֹאת ׁשֹוְלִחים ַּתְכִׁשיֵטי ָזָהב ָוֶכֶסף ֲעבּור ַהַּכָּלה 
ֶׁשל ַרֵּבנּו ָנְפָלה רּוחֹו . ַּכָּנהּוג

ָידַֹע ָיַדע ִּכי ְלִפי ְכבֹוד , ְּבִקְרּבֹו
ָעְׁשרֹו ֶׁשל חֹוְתנֹו א ִיְהֶיה ִמן 
ַהָּכבֹוד ִלְׁשַח ָמָנה ַּדָּלה ְוָצִרי הּוא 

ַא ֵעֶקב , ְלָהִכין ָמָנה ָנָאה ּוְמֻכֶּבֶדת
א ָהָיה , ַמָּצבֹו ַהָּדחּוק ְּבאֹוָתּה ֵעת

 .ּותֹו ְלָהִכין ָּדָבר ֶזהְּבֶאְפָׁשר
ַעל ֵּכן ָעְלָתה ְּבַדְעּתֹו ִּכי ָיִכין הּוא 
ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ֲאֶׁשר ְיָקָרה ִהיא 

ְלַלֵּקט ִמן ַהּגֶֹרן , ִמָּזָהב ּוִמְּפִניִנים
ְמִגַּלת  ָנִאים ַעלֵּפרּוִׁשים ּוִמן ַהֶּיֶקב 

ַוֲעֵליֶהם ְלהֹוִסיף ֹנֶפ , ֶאְסֵּתר
ְואֹוָתם ִיְׁשַלח ֶאל , ַעְצמֹוִמִחּדּוֵׁשי 

 .חֹוְתנֹו ְלַקֵּים ִמְצַות ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות
: ְוכֹה ּכֹוֵתב ְּבַהְקָּדָמתֹו, ָּכ ָאַמר ַרֵּבנּו ְוָעָׂשה

ֲאִני ְׁשמֹה ַהֵּלִוי ֶּבן , ֵהַבְנִּתיו ִחַּבְרִּתיו ִיַסְדִּתיו ַאף ֲעִׂשיִתיו"
יּוַבל ַׁשי ְלָכבֹוד ְיַקר ִּתְפֶאֶרת חֹוְתִני ְגִביר ְוַנֲעֶלה ְלֵׁשם , ַאְלַקֶּבץ

-ְלֵא ִיְצָחק ְוהּוא ֹּכֵהן כה"ר רֹוֵדף ְצָדָקה ְוֶחֶסד ַהָּנבֹון , ְוִלְתִהָּלה
ַאף , ִלי ִּבְנִעימֹות ֶחְלקֹו ְוגֹוָרלֹו ָנְפלּוַּכֲאֶׁשר ֲחָבִלים , ֶעְליֹוןל 

ַלח ֲאֶׁשר ֶּׁש ּוְבַעד ַה , הָּׁש ַלי ַוְּתִהי ִלי ְלִא ַנֲחַלת ִּבּתֹו ָׁשְפָרה ָע 
 ".ָׁשַלְחִּתי ֵּבאּור ֶזה ָׁשלּוַח ֵאָליו, ִיְׁשְלחּו ַהַּבחּוִרים ְּביֹום ּפּוִרים

, ַוַּתֵּבט ֵעיִני ְּבִעּתֹות ְזַמִּני": ּוְבֶהְמֵׁש ְּדָבָריו הּוא ּכֹוֵתב
ְוֶאְׁשֳקָטה ... ָזָהב ּוִמְגָּדנֹותֶּכֶסף , ֵעת ּדֹוִדים ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות

ּוַמה ֶמִּני , ַּבֶּמה ֲאַקֵּדם ָּפָניו, ִּכי ָּכַׁשל ֹּכִחי ְּבעִֹני, ְוַאִּביָטה ִבְמכֹוִני

                                                      
 ְּדָבִרים ֶׁשִּלֵּקט ֵמַהְּמָפְרִׁשים, ְּכלֹוַמר ֵאֶּלה ֵהם ְׁשֵּתי ַהָּמנֹות 1

 .ּוְדָבָריו ֶׁשּלֹו, לֹו ֶׁשָּקְדמּו
ַא ֶאְפָׁשר ִלְדחֹות רכב. ִסיָמן ) ֶוועְלץ(ִּדְבֵרי ִיְׂשָרֵאל "ת ְרֵאה ׁשּו 2

ְוַרֵּבנּו ִקֵּים ִמְצַות ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות , ְולֹוַמר ֶׁשֵאין ִמָּכאן ְרָאָיה ַלֲהָלָכה
ְּכבֹוד חֹוְתנֹו  ַא ִמּׁשּום), ְלחֹוְתנֹו אֹו ְלָאָדם ַאֵחר(ְּבַמֲאָכִלים 

ְּבָכל , ואכמ"ל. ָׁשַלח ֶאת ִחּבּורֹו, ֶׁשָהָיה ָצִרי ִלְׁשַח ָּדָבר ְמֻכָּבד

ַעל ִמְׁשָּכִבי ַּבֵּלילֹות ָאִׂשיָחה , ַיֲה ַלֲערֹ ְלָפָניו ֵמִליץ ְלַמֲעִני
... ּוְתׁשּוָרה ֵאין ְלָהִביא, יַעל ָּפָניו ַאֲעִביר ָּכל טּוִב , ִעם ְלָבִבי

, ִׁשְלִחי ָנא ָיֵד ְוֶאֱחִזי ִּבְכָנִפי, ָיִׁשיב ֲאָמָריו ַוּיֹוֵרִני ַוּיֹאֶמר ְלרּוִחי
ַהְרִחיִבי ֲאָמַרִי ָּבּה ְוהֹוִציִאי ַלּצֵֹרף , ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ָׁשם ִּתָּנְצִלי

 ...ֶזם ָזָהב ַוֲחִליְוִתיַטב ִמּנֶ , ָהִריִמי קֹוֵל ְוַצֲהִלי, ֶּכִלי
ל -ְלֵא ּכֵֹהן , ּוֵמַעָּתה ַאִּפיל ְּתִחָּנִתי ִלְפֵני ֲאדֹוִני עֹוָלה ְתִמיָמה

ְוַאל ְיַבֶּזה ָמנֹוַתי , ִיַּקח ָנא ֶאת ִמְנָחִתי ֲאֶׁשר הּוָבאת לֹו, ֶעְליֹון
ִתי זֹאת ּוְלַמַען ַיֲעֶלה ִזְכרֹון ִמְנָח ... ְכָחה ְוַהֵּפָאהִּׁש ֵאֶּלה ַהֶּלֶקט ַה 

ָמנֹות ָקָראִתי ְׁשָמּה , ְלָפָניו ְּבבָֹאּה ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ַלֲהדֹום ַרְגָליו
ִּדְבֵרי ִמי  :ַּכִּדין ְוַכֲהָלָכה ְׁשֵּתי ָמנֹות ְלָאָדם ֶאָחדַהֵּלִוי 
 ".1ּוְדָבַרי, ִניּוֶׁשְּקָדמ

ְוָחִמיו ְוִגיסֹו ֲאחֹות : "ָּכַתב 'קֹוֵרא ַהּדֹורֹות'ְּבֵסֶפר 
ַההּוא  ִאְׁשּתֹו ִקְּבלּו ִמְנַחת ַהֵּסֶפר

יֹוֵתר ִּכְפֵלי  ,ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב
ִּכְפַלִים ִמֶּׁשָהָיה ׁשֹוֵלַח ָלֶהם 
ַּתְכִׁשיֵטי ָזָהב ַוֲאָבִנים טֹובֹות 

ואכן רבנו מביא  ".ִיְקרֹות ָהֵעֶר
בהקדמתו את דברי השבח 
וההערכה שכתב לו גיסו רבי יוסף 

  הכהן.
ַּמֲהדּוָרא ֶׁשָּׁשַלח ַרֵּבנּו ְלחֹוְתנֹו ַה 

ִהיא ַהַּמֲהדּוָרא ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל 
ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְמִׁשי ַרֵּבינּו , ַהֵּסֶפר

ֶאת ַהֵּסֶפר , ְלהֹוִסיף ַעל ַהְּדָבִרים
ִהְׁשִלים , ְּבַמֲהדּוָרא ַהַּקֶּיֶמת ַהּיֹום

 . ַעל ַאְדַמת ַהּקֶֹדׁש ְּבִעיר ְצַפת
 ִחּדּוׁש ַלֲהָלָכה 

ַהִאם ָאְמָנם ֶאְפָׁשר ָלֵצאת , ַהְּׁשֵאָלה ַהִּנְׁשֶאֶלת ָּכאן
ָאֵכן ַרֵּבינּו ?! ְּבִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה 'ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות'ְיֵדי חֹוַבת 

" ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו"ְּבִחּדּוָׁשיו ַעל ַהָּפסּוק 
ם ַהִּמְצָוה ֶׁשִהיא ְלַהְרּבֹות ַמְסִּביר ֶאת ַטַע  )יטט, ֶאְסֵּתר (

ְמֻפָּזר "ֶׁשהּוא ֵהֶפ ִּדְבֵרי ָהָמן ֶׁשִּקְטֵרג ֲעֵליֶהם , ֵרעּות
ְלִפי ֶזה ָאֵכן ֶאְפָׁשר ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ִמְׁשלֹוַח ". ּוְמפָֹרד

ּוְדָבָריו הּוְבאּו ַלֲהָלָכה , ָמנֹות ְּבָכל ָּדָבר ַהַּמְרֶּבה ֵרעּות
(ָאְמָנם ְלַמֲעֶׂשה ֵיׁש ּפֹוְסִקים ַהחֹוְלִקים ַעל  2ַהּפֹוְסִקיםַעל ְיֵדי 

 .)3ֶזה ְוסֹוְבִרים ֶׁשָּצִרי ִלְׁשַח ְּדָבִרים ָהְראּוִיים ִלְסעּוַדת ּפּוִרים

ִהיא ְלַהְרּבֹות ׳ ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות׳ֹאֶפן ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ֶׁשַּתְכִלית ִמְצַות 
ּה הּוְבאּו ַלֲהָלָכה ַעל ְיֵדי ַּכָּמה ּפֹוְסִקים ְוהּוא ַנְפָקא ִמינָ , ֵרעּות

ַאף (שו"ת סימן קצו) ּוְלַדַעת ַהֲחַתם סֹוֵפר , ְלַכָּמה ְוַכָּמה ִּדיִנים
 .ָּפַסק ְּכַדַעת ַרֵּבנּו"א ָהְרָמ 

ְוֻׁשְלָחן ָערּו ִסיָמן  המֶֹׁש י ַּדְרכֵ ; ְרֵאה ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן ִסיָמן קיא 3
 ד."סתרצה 
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 ליקוטים נפלאים
 וצפרשת 

 
 )ב, ו'" (וגו בניו ואת אהרן את צו"

 חסרון בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך ביותר שמעון' ר ואמר
 כשמקריבים לכהן נגרם כיס חסרון איזה: ותמוה). י"רש( כיס

 ל"חז ואמרו. הדשן תרומת גם הנאמר זו בפרשה אלא, קרבן
 בהוצאת ילכלך שלא כדי, אחרים בגדים ללבוש צריך למה

 שיש זה וענין), י"רש( תמיד בהם משמש שהוא בגדים הדשן
 על הממונים רוב פי על כי, רב זירוז צריך ציבור ממון על לחוס
 . הציבור כספי על ביותר חסים אינם ציבור כספי

 )אפרים שם(
 

 ) ב, ו" (אהרן את צו"
, ולדורות מיד זירוז לשון אלא צו אין" אהרן את צו" י"רש פירש
 בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך ביותר: שמעון רבי אמר

, ח פרק( תרומה במסכת ירושלמי בתלמוד מסופר. כיס חיסרון
 אותו שאלו, יוחנן רבי של וכיס נגנב אחת פעם): ד הלכה

 תלוי השכל: להם אמר. להם משיב היה ולא שאלה תלמידיו
, דעת חיסרון גם יש כיס חיסרון יש אם. בכיס תלוי והלב, בלב

 שכולה כיון, ממנה הנאה הניםלכ שאין עולה רבןק ובהקרבת
 נאמר לכן, להקריבה הניםהכ יזדרזו שלא חשש יש למזבח כליל
 . זירוז לשון כאן

 )אפרים עוללות(
 

 )ב, ו" (אהרן את צו"
 הכתוב צריך ביותר שמעון ר"א... זירוז לשון אלא צו אין י"פירש
 לשמירת רמז בזה לומר ואפשר. כיס חסרון שיש במקום לזרז

 בריםילא כיסוי לאדם ברא ה"הקב דהנה, העבירה מן האדם
 שיכול שפתיים לו יש הפה, העבירה מן ת עצמוא לשמור שיוכל

 יכול העיניים בראיית כ"כמו, אסורים מדיבורים ולהימנע לסוגרן
 באוזניים וגם, אסורים מראות לראות שלא העפעפיים לסגור

, לשמוע שאסור מה לשמוע ולא האליה י"ע לסותמן יכול
 לחסום ידו על שיוכל כיסוי שום לו אין המחשבה כ"משא

 בשביל יתירה וזריזות התאמצות לזה צריך ולכן המחשבות
 במחשבות לבו מחשבות אחרי לתור ולא' ה מצוות את לקיים
 בענין לזרז צריך ביותר שמעון' ר בדברי הכוונה וזהו, ו"ח רעות

 ז"ועי, כיסוי שום לזה אין היינו כיס חסרון בו שיש המחשבה
 הרהור על מכפר עולה שקרבן ל"חז שאמרו מה להבין אפשר

 . הלב
 ) תורה של מעינה(
 

 ) ב, ו" (העולה תורת זאת"
 ויורד שנתמעט אדם כל לומר רצונו, הלצה בדרך לומר יש

 היא כן שאין מה, וכיוצא טוב ויום בשבת ועולה חוזר, לגיהנם
 כל בשבת שדולק ל"ר, הבוקר עד הלילה כל מוקדה על העולה
 כן גם בו תוקד המזבח אש אז, שבת ומחלל הבוקר עד הלילה

 שהיו מי ומפרש, לגיהנם עצים יהיה מאין תימא וכי, בשבת אף
 מדה אז, בשבת עצים להביא שבת מחללין יותובהמו סוסיו

 שאמר וזה. בשבת כן גם לגיהנם עצים לו מביאין מדה כנגד
 כי, בשבת אף לומר רצונו תכבה לא בו תוקד המזבח על והאש
 ת"והשי, לעיל וכנזכר בבוקר בבוקר עצים, הכהן עליה וביער
 )פענח צפנת. (יכפר

 

 )ב, ו'" (וגו להוהע תורת זאת"
 על אלא באה העולה אין לעולם, יוחאי בן שמעון רבי אמר

 קשים עבירה הרהורי). ז"פ צו' פ רבה מדרש( הלב הרהור
 קשים עבירה שהרהורי, הוא הפירוש), כט יומא( מעבירה
 שבא מי. העבירה את שעשה משום, העבירה בכלל – מעבירה

 . הרהור אין חטא בלי. עבירה שעבר סימן קשים הרהורים לידי
 )ממעזריטש המגיד בער דוב' ר(
 

 ) ב, ו" (תכבה לא בו תוקד המזבח על והאש"
 היה וזה, מתגברת תהיהי המערכה שאש זמנים שהיו כאן נרמז
 שנה ארבעים) א, לט יומא( ל"חז שאמרו, הצדיק שמעון בימי

 היו ולא מתגבר הכמער של אש היה הצדיק שמעון ששימש
 עצים גזרי משני חוץ, למערכה עצים להביא צריכים כהנים
 אין פעמים מתגבר פעמים ואילך מכאן. עצים מצות לקיים

 כל למערכה עצים מלהביא נמנעים כהנים היו ולא. מתגבר
 – ולמצוה. תכבה לא המזבח על והאש: כאן נרמז וזה. היום

 . קרובב קרובב עצים הכהן עליה עריוב
 )העומר מלא(
 

 על ילבש בד ומכנסי בד מדו הכהן ולבש"
 )ג, ו" (בשרו

 אסור כי". פסולה עבודתו – הדיוט כהן בגדי שלבש גדול כהן"
 ילקוט"וב). הספרי. (יתירה בענווה" שחק"ל גדול לאדם

 שהכהן, כלומר", עימהן חול בגדי ילבש שלא, "אומר" שמעוני
 בגדי את ינצל שלא, חולין לענייני הקודש בבגדי ישתמש לא

 .קדושות שאינן למטרות ומעמדו הקודש
 

 )ג, ו" (הדשן את והרים"
 – ביותר הקדוש במקום, הכיפורים יום – ביותר הקדוש ביום

 סדר( הקודש עבודת את הגדול הכהן מתחיל, הקודשים קודש
. המזבח מעל האפר בהורדת, כלומר, הדשן הרמת ...ב) העבודה
. הפשוטים מהדברים להתחיל יש הקודש עבודת שאת, ללמדנו
 את. ועוד זאת. החינוך – הקודש בעבודת גם כך. מלמטה

: ללמדנו .סגניו לא, בעצמו הגדול הכהן מבצע הדשן הרמת
: מפשיסחה בונים שמחה רבי כך על ואומר. בזויה מלאכה שאין

 הכיפורים ביום הקודשים בקודש הגדול שהכהן, חששה התורה
 על להתפלל וישכח, הנשגבים הרוחניים בעניינים רק יעסוק

 וצרכיהם ישראל של פרנסתם, הגשמיים", פשוטים"ה העניינים
 היכנסו שעם, הגדול הכהן נצטווה לפיכך. האחרים" פשוטים"ה

, פשוטים בבגדים הכהונה בגדי את יחליף, הקודשים לקודש
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 כי, יזכור ודאי, אז. פשוטה הכי חולין בעבודת דווקא ויתחיל
 ".עמך צרכי מרובים"
 

 )ו, ו" (תכבה לא המזבח על תוקד תמיד אש"
" חייב – וכיבה מזבח גבי מעל גחלת המוריד: "חכמינו אמרו

 עובר הגשמי המזבח מעל גחלת מכבה אם). ב, צא זבחים(
 וחומר קל", תכבה לא המזבח על תוקד תמיד אש: "ובלא

, אדרבא. הרוחני המזבח מעל, עליונה רוחנית גחלת למכבה
 באור, טוב ובשכל טעם בטוב –" ההדיוט מן אש" להוסיף צריך
 בכל, וגבורה כוח ומוסיפה עולה שתהא כדי, והמצ ונר תורה

 . החיים דרגות
 )קוק הכהן יצחק אברהם הרב(
 

 שחטית העולה שחטית אשר במקום"
 )יח, ו" (החטאת

 על עצמו מעלה שהאדם הגאוה על ל"כנ מרמז העולה הנה"
 חסרון לשון הוא חטא כי רוח שפל על מרמז והחטאת אחרים

 מה וזה חטאת נקרא) בנשמתו( בנפש חסרון לו שיש שהאדם
 במקום דהיינו" העולה שחטית אשר במקום" הכתוב שאמר
 טתישח" צריך זו מידה לשבור וכדי האדם שמתגאה ובדבר

 לשבור וכדי האדם שמתגאה ובדבר במקום דהיינו" החטאת
 זה בדבר עצמו שישפיל דהיינו החטאת לשחוט צריך זו מידה

  ".זו ובמידה
 )סופר חתם(

 

 שחטית להוהע שחטית אשר במקום"
 ) יח, ו" (החטאת

 שביאר, נזר האבני אביו מאמר על משמואל השם לבעל שאלו
 הרהורי על שבאה מפני הוא, פוןבצ נשחטה שהעולה הטעם

 כן אם מדוע, והקשו. סתרים בסתרי ומוצנע מוצפן שהוא, הלב
 במקום, בצפון, גלויים חטאים על שבאה, החטאת גם נשחטת

 נכשל שהיהודי בפועל חטא שכל בידינו דקבלה, והשיב? העולה
 הלה שהשתוקק, אסורה מהשתוקקות נביעותו מקור, בשוגג בו

. ה' יראת מפני מעשותו נמנע לבסוף אם ואפילו, זה לחטא
 על אלא אינו, דבר של לאמיתו, שוגג של במקרה הכפרה עיקר

 תלה ולכן. ובצפון בסתר תהישהי, הראשונה ההשתוקקות
 העולה שחטית אשר ׳׳במקום בעולה החטאת את הכתוב

 דבר אותו על תכפר החטאת באשר, החטאת׳׳ שחטית
 . מכפרת שהעולה

 )הנצח ממעינות(
 

 )יא, ז'" (לד יקריב אשר השלמים זבח תורת"
 זבח לתורת מגיעים כך ואחר אשם, חטאת, עולה: הוא הסדר

, עתיד לשון" יקריב: "כתוב השלמים בזבח רק מדוע. השלמים

, החובה קרבנות כל לאחר בסוף נכתב השלמים זבח מדוע ועוד
 תהלים" (טוב ועשה מרע סור: "כתוב': שאול גבעת'ה מסביר

 חטאת שהביא לפני שלמים להביא יכול לא אדם). טו ,לד
 קרבנות את לעשות יש שקודם, בעתיד נאמר לכן. ואשם

 עבירה שעשה שאדם, המוסר בספרי גדול כלל: ועוד. החובה
 לו שיש לאדם, דומה הדבר למה משל. תשובה לעשות ימהר

 הבגד לנקות ניתן עכשיו רק התלכלך זה אם. הבגד על לכלוך
 צריך כ"אח, מיד מורידים לא אם אבל. וסבון מים קצת עם מיד

 כל ממילא... יצליחו בכלל אם הלכלוך להוריד כדי קשה לעבוד
 קרבנות. תשובה לעשות הזמן זה השתרש לא שהחטא זמן

. מיד להביא יש חטאיו על להביא חייב שאדם ואשם חטאת
. ידיתימ לעשות בוער לא זה, בעתיד ניתן' יקריב' שלמים אבל

 )שאול גבעת(
 

 ירצה לא השלישי ביום אכליי לכאה ואם"
, ז" (יהיה גוליפ לו חשביי לא אותו המקריב

 )יח
, מדבר הכתוב בשלישי לאכלו בשחיטה במחשב י"ופירש

 לשחוט' ה עובדי הכהנים מלפני זאת תצא איך פלאיי ולכאורה
, עסקינן םעיברש והאם ,השלישי ביום לאכלו מנת על הזבח את
, תשובה לעשות לבו אל החוטא שישים הוא הקרבן ענין כל אכן
 זאת תהיהי ודאי ובכן, כלום אינו הקרבן אזי שב אינו אם אבל

 שבו לא הבעלים דבאם, כליות ובוחן לב החוקר' ה מאת סיבה
 במחשבתו נזרקה הכהן של כרחו בעל אז, כראוי בתשובה

 וזה. הקרבן ונפסל השלישי ביום הקרבן לאכול הקרבה בשעת
 י"רש כפירוש, השלישי ביום יאכל האכל ואם הכתוב שאמר

 איך תקשה ושלא, ירצה לא, השלישי ביום לאכלו שמחשב
 לא אותו המקריב אמר זה על, בכהנים פיגול מחשבת צויירת

 בתשובה לשוב הנפש חשבון עשו לא הבעלים' פי, לו יחשב
 במחשבת זאת יתהיה' ה מאת כי, יהיה פיגול ולכך, ה"הקב לפני

 . למזבח יעלה לא למען, הכהנים
 )משה ישמח(
 

 ) יט, ז" (יאכל לא טמא בכל יגע אשר והבשר"
 וקאוד מה שום על, זה עם זה במגע באים וטמא טהור כאשר
 הגיון אותו פי על והרי. להיפך ולא, הטהור את מטמא הטמא

 כך על אומר היה. הטמא את יטהר שהטהור לומר אפשר היה
 לכח הטהרה כח את להשוות אפשר איך וכי, מקאצק ר"האדמו

 טהור אינו הטהור ואילו, הוא ודאי טמא הטמא והרי; הטומאה
. טהרה של מותלשל להגיע לעולם אפשר אי שהרי, מותבשל

 . טומאה של כוחה גובר לפיכך
 )ע"זי מקאצק ר"האדמו(

  
 גוט שבת א
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 ) ד, ו" (למחנה מחוץ אל הדשן את והוציא"
 בבעיות זוג הגיעו - ץ"כ מרדכי חיים רבי טלז ישיבת ראש אל

 מהבעל ביקשה שהאשה, היה הדברים מן אחד, בית שלום
 והבעל, וישפכנה מהבית האשפה יפנה לישיבה שהולך שבדרך

 פסק, בזה להתעסק תורה לבן יאה ולא, תורה בן שהוא טען
 אולם. אשפה לפנות תורה בן לבעל מתאים לא שאכן הרב

 צריך אולי ואמר לביתם טלז ישיבת ראש הגיע בבוקר למחרת
 לשפוך וראוי נאה ולי תורה בן לא אני מהבית אשפה לפנות

  ...האשפה
 אהרן של שמו נזכר לא ויקרא פרשת שבכל העיר סופר החתם
 את "צו נאמר הדשן הוצאת בפרשת רק" אהרן בני" אלא, לבד

 ועבודת בזויה כעבודה נראית הדשן הוצאת כי, אהרן"
 הבדל אין' ד ציווי פי שעל שעבודה תורה אמרה לכן, השמשים

, בזויה עבודה שנראה ככל מזה יותר ועוד, העבודה היא מה
 שער( הלבבות בחובת שכתב וכמו, לעשותה צריך לבד אהרן

 הגבהת ויסיר עצמו שישפיל מביא הדשן שהוצאת) ו"פ הכניעה
 . לבו

 )ומנוחה בית(
 

 ) ד, ו" (אחרים בגדים ולבש בגדיו את ופשט"
 ונבאר, ללבבות הקדושה הכנסת לפני העולם מהבלי התנערות

 הוא. כסף סכום בה והרוויח לעיר הגיע איכר. משל פי על
 בגדי לבוש הוא כאשר, העשירים כאחד לעירו לשוב החליט
 בגדי המוכרת חנות לעבר פעמיו את שם הוא. והדר פאר

 ניסה כאשר אולם. ועדין יקר משי בבגד שם ובחר, עשירים
 והשרוולים גופו על כלל עלה לא הוא הבגד את ללבוש האיכר

 וטען למוכר בטרוניה פנה האיכר. לידיו כלל מתאימים היו לא
, בו הביט המוכר, כלל לי מתאים שאינו בגד לי נתת מדוע, כלפיו

 אתה אולם, למידתך בהחלט מתאים הבגד, ואמר הצטחק
, העבים הבגדים את תחילה להסיר עליך. חמורה טעות טועה
. גופך על המשי בגד את ללבוש כך אחר ורק, האיכרים בגדי את
 הבגדים, בהם לבוש שהנך הבגדים את הסרת שלא עוד כל

 עלינו ציוה ה"הקב, הוא הנמשל. כלל לך יתאימו לא שלנו
 אולם. קדושות מחשבות ולהרהר מפניו להתיירא, אותו לאהוב
 ה"הקב לפני בטרוניה בא הוא, בכך מצליח אינו האדם כאשר

. בהם לעמוד מסוגל הוא שאין ומצוות חיובים לו שנתן כך על
 העולם מהבלי התנערתם לא עוד כל: התשובה באה כך ועל
, והעבים הפשוטים האיכרים בגדי את הסרתם לא עוד כל, הזה
 חומריות ועל תענוגות על במחשבות מלא לבכם עוד כל

 תצלחנה לא טהורות רוחניות שמחשבות בוודאי, וגשמיות
 את תחילה להסיר היא' ד את לעבוד הדרך. ללבכם להיכנס

 לפנימיותו להכניס קל ויהיה הלב יתפנה אז, ההבל מחשבות
 באופן. יתברך' לד ויראה אהבה של מחשבות, ראויות מחשבות

 לקיים יוכל והאדם קודש ברגשות גדותיו על הלב יתמלא זה
 . בעולמו חובתו את מלא באופן

 )יעקב אהל(
 

 )ו, ו" (תכבה לא המזבח על תוקד תמיד אש"
 בה העוסקים כל אשר, תמיד לאש נמשלה הקדושה התורה

 ...תכבה שלא עליה הם שומרים בהתמדה
 מבקש האדם כאשר. קודש לאש משולה היא גם התפילה
 הוא ויכול בפניו נפתחים תורה ושערי זוכה, בתפילתו ומתחנן
 .בהתמדה בה לעסוק
 כבעל ולתהילה לשם שנודע מומחה-צורף אמן חי אחת בעיר

 שרים היו המדינה רחבי מכל. חן אבני בשיבוץ נפלא מלאכה
 משבץ היה והלה ומרגליות, טובות אבנים אליו שולחים ורוזנים
 והייתה רבה במומחיות ובכתרים בתכשיטים מקומן על אותן

 .ברווח פרנסתו
 יכול היה לא שוב. ידו את ושבר נפצע והאיש אירע אחת פעם

 ...נדבות לקבץ פנה כן על הצורפות במלאכת לעסוק
-צורף – מקורביו לו אמרו – כבודך לפי ואינו לך יאה אינו הדבר
 השכם לפתחך משחרים היו ורוזנים שמלכים, כמוך אמן

 ?!...יד פושט אתה וכעת, והערב
 יכול איני ושוב נשברה ידי והרי – האיש קונן –? אעשה ומה

 !כבתחילה באומנותי לעסוק
 אדם על חובה – מדובנא המגיד אמר – הנמשל גם הוא כן

 וקיום התורה לימוד של הקודש במלאכת ימיו כל לעסוק
 היצר שפעמים אלא, בכך להתרפות לאדם לו ואל, המצוות

 כן על הבל לדברי אותו ומסית הוגנת שאינה עצה לו משיא הרע
 רחמים יבקש, בתפילה כפיו ישא אלא לכך ליבו ישעה אל

 נכון ורוח אלוקים לי ברא טהור לב: ויתחנן לב לשבורי מהרופא
 !בקרבי חדש

 

 תישחט, העולה תישחט אשר במקום"
 ) יח, ו" (החטאת

 פתוחי" בספרו ל"זצ אבוחצירא יעקב רבי ר"האדמו פירש
 בני רוח: "שנאמר כמו", עולה" קרויה האדם של נשמתו" חותם
, חוטא וכשהאדם). כא, ג קהלת" (למעלה היא הֹעלה, האדם
 עבירה העובר כל: "ל"חז כדברי, משחית מלאך בעוונו נברא
 מקטרג הזה והמלאך). יא, ג אבות" (אחד קטגור לו קונה, אחת
 לשוב, כנגדו עצה לאדם לו יש אבל. להמיתו ומבקש האדם על

 כמו, וניצול, הקטגור את הורג הוא ובכך, חטאו על בתשובה
 את המית", חטאתך העביר' ד גם: "ה"ע המלך לדוד שבישרו
: שנאמר וזה). יג יב ב שמואל" (תמות לא" ולכן, הקטגור

 לאבד במקום". החטאת תישחט העלה - תישחט אשר במקום"
 את ויאבד בתשובה ישוב שהאדם מוטב, ונשמתו – האדם את

 הדין בחיי רבינו כתב. בחטאיו שנבראו המשחיתים המלאכים
, המדבר בשבילי שרכב לאדם, דומה הדבר למה משל: ל"זצ

 רודפים החלו. ליסטים בו הבחינו לפתע. זהובים שק עמו מוליך
 ומעבר, המדבר בקצה לנהר הגיע. מפניהם בורח והוא,  אחריו
 איך אך. ויינצל, השניה לגדתו יעבור אך, יישוב מקום השני
. יהרגו ואותו, יקחו הרכוש את מתקרבים והליסטים, יעבור
, זהוביו את לתוכו יזרוק. הנהר את לייבש בייאושו החליט



 

 ~2 ~  

 סיפורים נפלאים
 וצפרשת 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

, הנהר בתהומות צללו, זהוב אחר זהוב זרק... גבם על ויעבור
 זרק. והולכים מתקרבים והשודדים. קרבו אל באו כי נודע ולא
 הזהוב בידו נותר. כמקדם זורמים והמים, חופן אחר חופן

 את לו הציע, לו קרא, בסירתו חותר ספן ראה לפתע, האחרון
 הזהובים כל עשו שלא מה. הנהר את העבירו והלה, הזהוב

: והנמשל. הנכון לאדם שנתן אחד זהוב פעל, לשווא שהשליך
, החיים למצולות לו אשר כל בהשלכת ימיו כל את מבלה אדם

 מפני מקלט יבטיחוהו לא אלו וכל, והוללות ושנה ושתיה אכילה
 עד הצלחת יבטיחוהו לא. הנצחי בעולם הנוקב וחשבון הדין

 ובחרטה אמת בתשובת, האחרון ברגע אבל. עולמים וטובת
. גיהנום של מדינה ויינצל טוב שכלו לעולם בטח יעבור, כנה

 .דעת יוסף. חלקו ואשרי אשריו
 )הלבבות חובות(

 

 )יב, ז" (יקריבנו תודה על אם"
 ביאור וביתר', ד חסדי את להבין מתחילים ומצוקה צרה בשעת
 בתוך יתום גידל אדם ארוכות שנים במשך. משל דרך על נבאר
 ולא שלו כבתוך בבית הרגיש היתום. מחסורו לכל ודאג ביתו
. ארוכות כה שנים במשך חסד איתו עושים, שלמעשה חש

 פסק לא ופיו, הגונה נדבה לו ונתנו לבית עני הגיע הימים באחד
 לנוכח. הגדול חסדו על לו ולהודות הבית בעל את מלברך
 העני מדוע, בעלה את הבית בעלת שאלה, העני של אלו ברכות

 היתום ואילו, רבות כה לנו מודה אחת פעם טובה לו שעשינו
 גדולה כה טובה עליו ומשפיעים בביתנו מגדלים שאנו

 לגרום יכול אני, בעלה לה אמר, פעם אף מודה אינו, ותמידית
 גידלנו, לו ואמר קרא הוא. לי להודות שיתחיל יתום לאותו
 כה מצוה לנו זימן' שד כך על שמחים מאוד ואנו, היום עד אותך

 ברשות לעמוד באפשרותך ויש גדלת עכשיו אולם, חשובה
 חיים לחיות ותנסה ביתי את שתעזוב מציע הנני, לכן. עצמך

, מאוד קשה באופן היתום של לבו על נפלו הדברים. עצמאיים
, אוכל ולמצוא להתפרנס ניסה, לרחוב יצא הוא ברירה בלית אך

 עלה לא הדבר לצערו. ועוד ועוד מגורים מקום למצוא ניסה
 אותו זאת כשראה. ברחובות הסתובב הוא ומושפל רעב. בידו
, ולכן לבד מסתדר שאינו רואה שהוא ואמר לו קרא הוא, אדם
 מאותה. כה עד שהיה כפי לביתו בשמחה שוב אותו יקבל הוא
 העובדה. למיטיבו להודות כיצד יתום ילד אותו ידע ואילך שעה
 את לדעתו החדירה, לו שהייתה הטובה מכל אותו לנשל שניתן
 ולהודות טובה להכיר ועליו תמידי חסד עמו שעושים הידיעה

 משפיע' וד ה"הקב של בעולמו חי האדם, מובן הנמשל. כך על
 אינו זאת לכל שהורגל האדם אולם. הרף ללא תמידי חסד עליו
 כאשר אולם. כך על' לד להודות יודע ואינו הגדולה בהטבה חש

 מבין הוא מיד, מחלה אותו שפוקדת או לצרה ו"ח נקלע האדם
 לו מעניק יתברך שהבורא חסד הינם שלו נשימה וכל חייו שכל

 על' לד להודות כיצד גם לומד הוא שעה באותה. רגע באותו
 עושה שהוא מה כל על' לד טובה מכיר והוא, התמידיים חסדיו
 . תמיד למענו

 )חי איש בן(
 

 )יב, ז" (יקריבנו תודה על אם"
 נס על הודאה דבר על אם" יקריבנו תודה על אם" י"רש פירש

, בנהר עציו שהוליך עצים סוחר אחד בעשיר מעשה. לו שנעשה
 עם ונשאר, בעיר לעבור לו הניחו לא פטרבורג לעיר וכשבא
 נראה מצבו וכל, מטה ירדו העצים ומחירי, בנהר עציו

 ומחיר חירום שעת נעשתה והנה. גורלו מר על ובכה, כמתמוטט
 הסוחר וכראות. רב עושר והתעשר, מעלה מעלה עלה העצים
 ח"להר בא, רב עושר התעשר והנה, בעזרו היה' שה עצים
 על יתברך' לה תודה כאות, לישיבה הגונה תרומה לתת ין'מוולוז
 לו סיפר, זו הגונה הנדבה לתת ראה מה: הרב שאלו. הצלתו
 נסים יש יום כל באמת: חיים' ר לו אמר. העניין כל העשיר
 משתכרים ולמחרת פרוטה בלי הם שבלילה לעניים

 ואביון עני: "שנאמר כמו', לה והודיה שבח ונותנים, ומתפרנסים
 רואים אינם העשירים אבל) כא, עד תהלים" (שמך יהללו

: שנאמר וזהו, הטבע מדרך למעלה כשמצליחים רק', ה השגחת
 ). ו, קלח תהלים" (יידע ממרחק וגבוה יראה ושפל' ה רם כי"
 

 )יד, ז..." (השלמים דם את הזורק לכהן"
 החלות ושאר והשוק החזה את שמקריב לכהן ממנו נותן

 השחיטה יום: אכילה זמן ושיעור הקרבן בעל יאכל והבשר
 כל בכלל למחרת ממנו להותיר ואסור חצות עד כ"שאח ולילה
 לשון זה קרבנות כי וזהירות דיוק דורש בקרבנות שקשור מה

 ואין עוונותינו את לנו שיכפר ה"לקב אותנו שמקרבים הקרבה
 .קודשים קודש שכולו הקרבנות בתהליך ראש להקל

, ברקאי כפר איש יששכר נקרא שהיה גדול בכהן היה ומעשה
 ידיו את כורך היה המקדש בבית עבודה לעשות רוצה וכשהיה
 של ובדם בבשר ידיו יגעו שלא כדי) כפפות( ידיים בבתי

, זה בעוון ידיו שיקוצצו השמים מן גזרו. מפונק שהיה הקרבנות
. בהם לנגוע בעיניו שמאוס ת"השי בקדשי מזלזל שהוא שנקרא

 היו והם ביניהם יםומתווכח והמלכה המלך יושבי היו אחת פעם
 יותר טעים הגדי בשר: אמר המלך. חשמונאי בית ממלכות
 יששכר את נזמין: אמרו. להיפך אמרה והמלכה, הטלה מבשר
 שהרי, בטעם בוודאי בקי והוא גדול כהן שהוא, ברקאי כפר איש
 יששכר את הביאו. המקדש בבית קרבנות יום כל מקריב הוא
 יד בתנועת להם אמר. זו שאלה אותו ושאלו ברקאי כפר איש

 שכן, יותר חביב הטלה בוודאי והרי: זו היא שאלה איזו כרומז
 ולא, יום שבכל לתמידין כבשים שני להקריב ציותה התורה
 שעשה יד תנועת אותה בגלל המלך כעס. גדיים להקריב ציותה
 שהפרכת בלבד זו לא: לו אמר. המלך בשאלת שזלזל שנקרא

. בשאלה מזלזל שאתה יד בתנועת הראית אף אלא, דברי את
 זה במקום לו שיקצצו שוחד יששכר נתן. הימנית ידו לקצץ וגזר
 כך המלך מששמע. השמאלית ידו וקצצו. השמאלית ידו את
 איש יששכר: יוסף' ר ואמר. הימנית גם לו לקצוץ וציוה כעס

 בקדשי שזלזל מאחר, לו הראוי עונשו השמים מן קיבל ברקאי
 בשיראים ידיו וכרך הקרבנות בבשר מלנגוע והתגעל ת"השי

 .מידה כנגד מידה, ידיו קוצצו לכן, העבודה בשעת

 א גוט שבת
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התקווה היא המניע לטרור
'האופק המדיני' הוא הממלא את חלומותיהם של המרצחים. הוא המטפח את 

הציפיות להתממשות 'זכות השיבה'. הוא הנוסך במחבלים תחושת הצלחה

כ

ניסינו ונוכחנו

החלום האמיתי

זמני השבוע

צעירי אגודת חב"ד 
עורך: מנחם ברוד
יו"ר: הרב יוסף�יצחק אהרונוב שיחת השבוע
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את הטרור חייבים למגר. ליטול מהמרצחים את התקווה
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שני סוגי יהודים

שנה של מסירות נפש

גם לרחוקים

(תורת מנחם כרך ה, עמ' 22)

'מוקפות חומה' במובן הרוחני

שלום לכולם

(מדרש תנחומא)

קרבן של שלום

(מדרש רבה)

חתימה בשלום

(מדרש רבה)

לסיים בשלום

(אמרי חן)

מוטב שלום מדומה

(החוזה מלובלין)

רוח המחלוקת

(אדמו#ר הזקן)

הרחבת הדעת

(אדמו#ר הזקן)

מעובד על!פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

נפטר מהצרה

מחנות  מללוב  דוד  רבי  התפרנס  בתחילה 
שניהלה רעייתו. מפעם לפעם הייתה מבקשת 
מבעלה לבוא לעזור לה בשעות העומס, ורבי 

דוד היה עוזב את בית המדרש ובא לחנות.

יום אחד נכנס רבי דוד לבית המדרש וארשת 
מה  "על  פניו.  על  נסוכה  גדולה  שמחה 
השמחה?", שאלוהו. השיב רבי דוד: "רעייתי 

החליטה לסגור את החנות".

תמהו האנשים: "וזו סיבה לשמוח?!".

השיב להם: "כשעמדתי בחנות שמחתי תמיד 
האחרות,  לחנויות  הנכנסים  יהודים  לראות 
אבל הבחנתי כי הסוחרים האחרים מחמיצים 
אמרתי  שלנו.  לחנות  קונים  כשנכנסו  פנים 
בליבי: הלוואי אפטר מצרה זו, הגורמת צער 

ליהודים"...

אמרת השבוע מן המעיין

ומעורר  חברו  עם  שלומד  "מי 
בו את 'אש התמיד' האלוקית — 
לו  תעמוד  זו  זכות  תכבה':  'לא 
לעד!"                      (היום יום)

פתגם חסידי



בדיחה 
רצינית

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

הריעו לה' כל הארץ
חז"ל אומרים (ויקרא רבה פרשה טז,ז) שלעתיד לבוא עתידים כל הקרבנות 
להתבטל חוץ מקרבן תודה. זה גם יהיה הקרבן הראשון שכל יהודי יביא 

כשתבוא הגאולה — מתן תודה לקב"ה על היציאה מהגלות לגאולה.

את קרבן התודה מעלה יהודי לאות תודה לקב"ה על חסד שגמל עמו. על 
אילו חסדים מקריבים קרבן תודה? מפרש רש"י (ויקרא ז,יב): "כגון יורדי 
הים והולכי מדבריות וחבושי בית האסורים וחולה שנתרפא". ארבעה אלה 
מוזכרים במפורש בספר תהילים (קז,ח.טו.כא!כב.לא), ועליהם נאמר: "יודו 
זבחי תודה". כך מגלים הפסוקים  ויזבחו  ונפלאותיו לבני!אדם,  לה' חסדו 
מי הם הצריכים  נאמר במפורש בתורה —  בספר התהילים את מה שלא 

להקריב קרבן תודה.

ניסים מיוחדים
בעצם, אם צריך להודות לה' על ניסיו ונפלאותיו עמנו, היה עלינו להקריב 
קרבן תודה בכל יום, ואפילו כמה פעמים ביום. חז"ל אומרים (בראשית רבה 
פרשה יד,ט) ש"על כל נשימה ונשימה שאדם נושם צריך לקלס לבורא". 
כבר אברהם אבינו לימד את אורחיו להודות לקב"ה על המזון — "ברכו למי 

שאכלתם משלו" (פירוש רש"י בראשית כא,לד).

אכן, על כל אלה אנו מודים לקב"ה בתפילותינו — "על נסיך שבכל יום עמנו 
ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים"; אבל לא יעלה 
על הדעת שאדם יתחייב להקריב קרבן תודה בכל יום, ואף כמה פעמים 
ביום. לא על כל דבר מודים לקב"ה על!ידי הקרבת קרבן. את קרבן התודה 

מביאים רק על ארבעה סוגי ניסים המפורטים בתהילים.

הם  שבה  לדרך  מקביל  אינו  הניסים  ארבעת  את  מונה  רש"י  שבו  הסדר 
מוזכרים בתהילים, אלא הוא מסדר אותם בסדר אחר. הסדר בתהילים הוא: 
זה, רש"י מביא סדר  ויורדי הים. לעומת  הולכי מדבריות, אסירים, חולים 

שונה: יורדי הים, הולכי מדבריות, חבושי בית האסורים וחולה שנתרפא.

לחוויות  מתאים  הזה  20) שהסדר  עמ'  יב,  כרך  שיחות  (לקוטי  לומר  יש 
האישיות שעברו על בני ישראל עם יציאתם ממצרים. בתחילה זכו לנס של 
'יורדי הים' — קריעת ים סוף; אחר!כך הלכו במדבר; בהמשך היו בבחינת 
'חבושי בית האסורים', שכן היו כלואים במדבר ארבעים שנה. הנס הרביעי 

— 'חולה שנתרפא' — אינו נס כללי אלא של יחידים, ולכן נמנה אחרון.

כאסיר המייחל לשחרורו
על הניסים האלה, שחוו בני ישראל, לא היו חייבים להקריב קרבן תודה, 
על!פי  הלכו  הם  ואילו  סכנה,  כשיש חשש  רק  שכן את הקרבן מקריבים 
ה' — "וה' הולך לפניהם... לנחותם הדרך" — ואז ודאי שאין בזה שום סכנה. 
נעשים  כשהם  האלה,  שבאירועים  הניסים  את  ממחיש  הדבר  ובכל!זאת 

במצב רגיל.

אף!על!פי  בגלות,  שרוי  יהודי  כאשר  כללית:  הוראה  ללמוד  מכאן אפשר 
האלוקי  האור  האסורים'.  בבית  'יושב  בבחינת  הריהו  צרכיו,  כל  לו  שיש 
"יושבי  זו כולנו בבחינת  ונעלם, ומבחינה  שמאיר בזמן הגלות הוא נסתר 

חושך וצלמוות", כלואים בגלות וסובלים מהעדר גילוי אור אלוקי.

ותשוקה  ציפייה  מלאי  להיות  אנו  צריכים  ויום  יום  שבכל  מובן  ממילא 
לביאת משיח צדקנו, כפי שמרגיש אדם היושב בבור אפל, המצפה ומייחל 
זועקים  אנחנו  כך  לגאולה.  ומשעבוד  לאורה  מחֵשכה  ליציאתו  רגע  בכל 
בכל יום ובכל שעה אל הקב"ה שיוציאנו מבית האסורים הרוחני והגשמי 
פדותנו  על  קרבן התודה  לפניו את  נקריב  ואז  לארצנו,  קוממיות  ויוליכנו 
ועל חירות נפשנו, ועמנו יודה העולם כולו, כלשון הפסוק ב'מזמור לתודה': 

"הריעו לה' כל הארץ".

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן

חיים של הישרדות

37

עולם שלפני הטכנולוגיה

הכול מלמעלה

 113

מניח התפילין המבוגר בעולם

לקראת מאה שנים לבר!המצווה. קרישטל 

שמן של שביעית
של  זית  בשמן  להשתמש  מותר  האם  שאלה: 

שביעית לצורכי רפואה או עיסוי?

מקורות: שביעית פ"ח מ"ב, ירושלמי שם, ותוספתא פ"ו 
וה"י.  ה"ו  פ"ה  ויובל  שמיטה  הל'  רמב"ם  קב,  ב"ק  ה"ג. 
סעיפים  פכ"ג  כהן  צבי  להרב  שביעית'  'פירות  ספר 

תרא�ב, וש"נ.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

1-700-500-555
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  ""צוצו""פרשת פרשת  
  !תודה: תלמד לומר]. יב, ז ["'אם על תודה יקריבנו וגו"

בביתנו , נובמשפחת, בגופנו, רגע-ורגע, שעה-אם מתבוננים היטב בחסדים לאלפים ורבבות הנעשים עימנו שעה
והנה , בכדי לשבש לגמרי את כל החיים שלנו, אשר די בהחסרת חסד אחד בלבד מכל אותן רבבות חסדים, ובילדינו

יש , יש מים, יש חשמל בבית: מערכת החיים שלנו עובדת ודופקת כמו שעון, ש"סופיים של הבורא ית- ברחמיו האין
, האף מריח, האוזניים שומעות, הגב מצליח להתכופף, ידיים, רגליים, יש עיניים, יש צנרת בבית העובדת כראוי, גז

  .השיניים לועסות, מערכת העיכול עובדת, הלב מספק את תצרוכת הדם, המוח עובד, הפה מדבר
מה עוד ... ספרי לימוד, לקיץ, לכל ילד גם מערכת בגדים לחורף. יש לך ילדים שזוכים לכל השפע הזה, ולא רק לך

ט אחד הלא די בפר, יודעים לחזור על הפרשה, מקשיבים, לומדים, הילדים מדברים נורמלי? צריך האדם ואין לו
  ...שיחסר מכל הרשימה הזו וחייו של האדם ייהפכו לקשים

, הלא כבר הודיתי אתמול: והאדם עוד שואל, ה כבר כמה וכמה שנים שומר על החבילה הנפלאה הזו"והקב
  !...?וםומה יש לי להוסיף הי, שבוע שעבר, שלשום

" סוכריות"האדם כל הזמן מקבל עוד ועוד . כי זו האמת? למה. יהודי צריך להודות ולהודות ולא להפסיק להודות
   ! תודה–? ומה כבר ניתן בידו להחזיר, שמייםמ

על מנת להכיר על כך ' ההתבוננות בחסדיו של ה, אמירת תודה אינה רק הבעת הכרת הטוב. אבל זה לא רק זה
נכון שיש ? על מה יש להודות בכל יום: אנשים שואלים .קר לעורר את האהבה בין הנברא לבוראיבעפועלת , טובה

 ?אלף? מאה? שלוש? פעמיים? פעם? אבל כמה פעמים יש לחזור על כך, מדברים, שומעים, להודות על שאנו רואים
שסיפר הרב , "להגיד"ספר  מהמעשה נפלאנביא ',  הדיכדי לענות על שאלה זו אשר נשאלת מחוסר התבוננות בחס

  :ל"זצ' שבתי יודלביץ
... בוקר אחד התעורר מר יעקב וראה כי אינו רואה. שלצורך פרנסתו היה פקיד בסוכנות היהודית, היה יהודי בשם יעקב

  !הראייה נעלמה ממנו לגמרי. נחרד
- אישפזו בבית, ת מצבו החמורהרופא הבין א. הלך אליו יעקב. ר טיכו כרופא עיניים מפורסם"באותם ימים היה ידוע ד

אין לך : "יומיים הודיע הרופא ליעקב הנכבד-לאחר יום. הרפואה המיוחד שלו לחולי עיניים והחל בבדיקות וטיפול ראשוני
הגידול נגע בעצבי , כי סיבת חוסר ראייתך אינה בעיניים כי אם בגידול הנמצא בראשך, הרפואה שלי-מה לעשות בבית

  !"חדלת לראותוכתוצאה מכך , הראייה
  ).תרתי משמע(ניתן בקלות לתאר את מצבו הכאוב של יעקב המסכן אשר באופן פתאומי חשך עליו עולמו 

כאשר  .צונדק הנודע' פרופ, אסף יעקב את חסכונותיו לווה כספים ונסע לגרמניה אל הרופא היהודי, ר טיבו"לפי עצתו של ד
, בזמן מועט הכין אותו לניתוח ראש. והחל לטפל בו במסירות,  פנים יפותל קיבלו בסבר"צונדק ז' פרופ, יעקב הגיע לגרמניה

הרכיבו זכוכית בראשו על מנת לאפשר לרופאים לעקוב אחרי כל התפתחות בלתי צפויה (ניתחו את הגידול , פתחו את ראשו
  ).של המחלה

הרופאים היו סבורים כי כל תזוזה . נאסר עליו בהחלט לנוע ימינה או שמאלה, כך שכב יעקב המסכן שלושה חודשים רצופים
לאחר שלושה חודשים של סבל ממושך וייסורי נפש , בקיצור .והתוצאה מוות מיידי, בלתי זהירה עלולה לפגוע במשהו במוח

חלק : "ר צונדק אמר לו"וד) זהב(הרכיבו לו שם חלקים עשויים מתכת . יעקב קם ממיטתו בהרחקת כל הגידול מראשו, גם כן
  ..."תשמור עליו מפני גנבים –  עשוי כעת זהבנכבד בראשך
  .הראייה לא שבה אליו והוא היה כאוב מאוד, היינו הצלת חייו באופן כללי, גם בהצלתו
בו אשתול בראשך חומר מסויים שתפקידו להפעיל "כי לחידוש הראייה יש צורך בניתוח נוסף , ל אמר לו"צונדק ז' אותו פרופ

כמו כן , את הניתוח אי אפשר לעשות מיד". אה מכך תשוב לראות כבתחילההעיניים וכתוצכעין שדר חשמלי מהמוח לעצבי 
  .נאנח הרופא יחד עם יעקב, "ואין לנו את הכסף הזה"זקוקים לסכום ענק לצורך ההשתלה 

הוא . ים בני רחמנים סייעו לו עד שעלה בידו הסכום הכולל של הכסףנהחולה מר יעקב פנה למוסדות וליהודים טובים ורחמ
אך התגבר וקיווה , הוא כבר היה בקוצר רוח ושבור ממצבו הממושך, נכנס שוב לאישפוז למשך חודשיים רצופים נוספים

  .אבל אין כאן המקום להאריך, הוא תיאר אחר כך באריכות את כאביו וייסוריו. לישועה
ותוכל לראות , התחבושת מעל ראשך ומפניךתוסר , ה"בע, מחר בבוקר, מחר, יעקב הנכבד: "צונדק פנה אליו' יום אחד פרופ

אראה לך את המצוה של , הא? מה אני יכול להראות לך. כי הדבר הראשון שתראה יהיה דבר מצווה, וברצוני להודיעך. בעיניך
' וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'את הציצית השקולה כנגד כל מצוותיה של תורה וכנאמר בתורה  – 'וראיתם אותו'

אעמוד לפניך בשעת הסרת התחבושות . 'ם אותם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוקיכםועשית
  ."קטן שאלבש במיוחד על הבגדים-ואתה תביט על הטלית

... והנה, הסירו ממנו את התחבושות בזהירות רבה וכל גופו רעד מהתרגשותבשעה שמונה בבוקר . יעקב לא נרדם כל הלילה
  .קטן ומשתעשע בציציותיו בין אצבעותיו-יעקב רואה אדם עומד מולו עטוף בטלית, ם חלוםכמי שחול

געה  – !"תודה רבה! תודה" –  ליבו על הטירחה והרפואהיעקב בכה ומרוב התרגשות נפל לרגלי הרופא והודה לו בכל
והם התיישבו זה מול זה ליד , לקוםצונדק טפח על גבו וביקש ממנו ' פרופ. בהתרגשות כזאת שאי אפשר להעביר אותה בכתב

: צונדק ניצל זמן מרומם זה ופנה אל יעקב ואמר' שתיקה עמדה בחלל ופרופ, והם ישבו נינוחים, כאשר יעקב נרגע .השולחן
אחזה בך רעדה , אינך רואה בעיניך, לפני חודשים רבים כאשר בוקר אחד קמת ממיטתך ואהה הנה חושך, יעקב יקירי"

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

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הי שלמה אחיה בן הלן ,ו"הי מהרנגיז בת טאוס ,ו"היברק בן שרונה , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



שכבת , הוצאת מכיסך את כל חסכונותיך ועמלת להשיג הון תועפות, לארץ רחוקה – הרחקת עוד ועוד, פאיםיצאת לרו. גדולה
-ספר שלם עב – גוף ונפש שחלפו על ראשך – ואין צורך לפרט את הכאבים, ות ארוכותרפואה שלוש פעמים במשך תקופ-בבית

כמה רגשי הודאה ממלאים את  – ה כאשר התחלת לראותועת .כרס אתה יכול לכתוב על גילגוליך ועל פרטי הכאב והייסורים
פוקח ' תאר לעצמך ברגע זה כיצד היהודים קמים מדי בוקר משנתם ומתבוננים כי ה. עכשיו אתה כל כך נסער ונרגש. ליבך

ך ברו'רבים מהמברכים כאשר מגיעים לברכה , למרבה הצער, אך !רואים! רואים! והם רואים, להם את העיניים ללא כל צער
אינם מרגישים את המובן הנשגב של , ללא כוונה, במהירות, אומרים אותה כמצוות אנשים מלומדה', פוקח עוורים... אתה

, אלוקינו בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך' ואהוב את ה, זכור נא את הרגע הזה תמיד, יקירי, אני מבקש ממך. מילים אלו
  ."וב על דבריך ותן שבח והודאה למי שאמר והיה העולםתחש' פוקח עוורים'ובמיוחד כאשר תאמר ברכת 

, במשך הזמן הוא התפרסם ביראת השמיים שלו וגם במידותיו הטובות, יעקב המאושר חזר ארצה והפך לבעל תשובה גדול
  .לחופה ולמעשים טובים, סייע לאנשים רבים וגידל דור בנים לתפארת לתורה

ם לקום בבוקר ולפקוח את העיניים ירק צריכ. אנו לא זקוקים לניתוח ראש כדי לראות בעינינו, ה"ב! מה נאמר ומה נדבר
כמה מערכות מסובכות ומורכבות פעלו בראש באותו רגע כדי שנראה בעינינו וזאת ללא כל מאמץ . והכל כבר מסתדר מאליו

, מאיתנו הוא להכיר תודה למי שיצר את המערכות הללו ושם אותן בגופנוכל הנדרש ... ללא כאבים וללא עלות כספית, מיוחד
  ".פוקח עוורים... 'ברוך אתה ה"ולא לשכוח לכוון בברכת 

רק מי שלא . ה"כוח ההרגל והשיגרה משכיח מהר מאוד מאיתנו את הטובות והחסדים שעושה עימנו הקב, לדאבוננו, אך
-של-ריבונו, תודה: "על כן מן הראוי לומר כל בוקר בקומנו. יתנו לנו כדי לראותרואה מבין איזו מתנה נפלאה הם העיניים שנ

    ).ברכת דוד (!"על חסדיך ורחמיך הרבים עלינו! על הכל, עולם
  .'ויגבה לבו בדרכי ה]. ט, ח[" וישם את המצנפת על ראשוו"

 קטנה מדינה ,לסינגפור ב"מארה םמשקיעי קבוצת עם יצא ,הנודעת וולפסון למשפחת בן ,ב"מארה ו"הי וולפסון משה 'ר
 מנת על, מיוחד תיאום איש י"ע המשלחת חברי הוכנו ,יציאתם לפני עוד .ענק סקתע ולמשש לבדוק במטרה ,הרחוק במזרח
 מי גם אלא ,רוצח או ששודד מי רק לא הוא בסינגפור שפושע משום -? למה זאת וכל .כפושעים בסינגפור להיתפס שלא
 פחות לא( סינגפורי דולר 1000 סך על קנס הינו הראשונה בפעם ברחוב נייר השלכת על העונש .ברחוב נייר משליך...ש

 שלושה במשך רחובות כמנקה לעבוד עליו יוטל ,מעשיו על לחזור שוב יעז חלילה ואם ,!)שקל מאות ושמונה מאלפיים
  .חודשים
 מרתונית שהתקיימו ודיונים פגישות ספור ןבאי, וולפסון עמד שבראשם, הקבוצה חברי השתתפו ,במדינה הנחיתה מיום

   .הלילה ועד מהבוקר
 לפגישת ולהיערך ,קצוות לסגור רק נותר האחרון היום לקראת .פרטיה לפרטי ונרקמה העסקה הלכה שחלף יום בכל

 .באחת העסקה את להפיל חלילה עלולה שהיתה, מכרעת בפגישה מדובר .סינגפור של ביותר הגדול המיליונר עם הסיכום
 המזרח מדינות ברוב כמו ,בסינגפור .המחוייבים הטקס כללי אודות האמריקניים המשלחת חברי את הכינו ,קיומה לפני

  .חופשי אמריקני הוא שמולך העמית כאשר גם, לדלג אסור עליהם שונים טקסים של עמוקה תרבות טבועה ,הרחוק
 וולפסון משה 'לר ניגש הוא .המקומיים המתאמים חדא את המשלחת חברי פגשו ,המעליות לשורת סמוך ,הכניסה בקומת
 עלול", המתווך הבהיר ,"הזה הלבוש פריט", הכיפה את להסיר – פנים לשני משתמע שאינו בטון אך – באדיבות ממנו וביקש

  ".בכיס עליה תשמור רק ,הכיפה את לזרוק ממך מבקש לא אני; נכונה לא בצורה להתפרש
 להוריד עלולה שלך ההתעקשות! רחמים !רחמים", נלחץ המתווך ".בסדר יהיה ה"ובע", משה 'ר קבע ,"הכיפה עם נשאר אני"

 אנחנו ,מראשו הכיפה את להסיר מכבודו אבקש", )כספו על ובעיקר( כבודו על להתחנן ניסה, "העסקה כל את לטמיון
  !"?אותה לקלקל קטנים לדברים לתת למה, ביותר גדולה עסקה על מדברים

 !"מוריד איני הכיפה את: "משמעי חד ובאופן צלול בקול שוב הבהיר משה' ר
  . לשינוי ניתנת שלא מציאות היתה כבר זו אך ,חמוצות היו למעלית שנדחסו האנשים פני

 שניצב ,מדייל חמה פנים לקבלת זכה המיועד למתחם שנכנס עסקים איש כל .והדר פאר כולה ,המעלית עצרה בה הקומה
 .המכרעת הפגישה להתקיים אמורה הייתה בה, המפואר הפגישות לאולם אותם הפנו שםמ .בשמו לנקוב וידע בפתח
 השולחן בראש .דיון קבוצות של סוג ביניהם שיצר ,מתוכנן בסדר אותם הושיבו .ארוך שולחן סביב התקבצו איש כמאה
 בדריכות ציפו הם .לאולם נסייכ שתיכף ',המהולל' המיליונר עבור שהוכן ,דולרים אלפי עשרות השווה מלכותי כיסא ניצב

 הס הושלך ולפתע ,הסופיים בפרטים דנו הצוותים ,החלה הפגישה בינתיים .הענק עסקת סגירת לצורך האיש של לכניסתו
 בידו וסימן התיישב הוא .והדרו הודו בכל פנימה נכנס הסינגפורי המיליונר ,כבוד ביראת באחת התרוממו כולם .באולם
 ,וולפסון משה 'לר פונה הוא .באולם השתרר ושקט ידו את מרים המיליונר ולפתע ,דקות הכמ חלפו .בשיחות להמשיך

  "!ברכה ותעשה שתייה תיקח "ממנו מבקש המרובה ולהפתעתו
 מלך אלוקינו 'ה אתה ברוך" ובקול בכוונה ובירך, מים לעצמו מזג הוא .המפתיעה מהבקשה תדהמה אחוז היה וולפסון
 !"אמן" בקול וענה חייב נותר לא המיליונר". בדברו נהיה שהכל העולם
: באומרו להפתיע המשך המיליונר אך .בליבו תמה? כאן מתרחש מה. הלשון את מיודענו בלע כמעט המים את לבלוע במקום

 בית רב, מוזרה עובדה ישנה כי לב שמת: "המשיך והמיליונר ,בחיוב השיב משה 'ר ".?הכנסת בבית הבוקר היית לי תגיד"
 ."..בקהילה התאמות אי כמה עוד ויש ,ספרדי בנוסח בסידור דווקא משתמשים המתפללים אולם, אשכנזי מוצאמ הכנסת
 התייתמתי: "וסיפר ,הנוכחים כל פני שעל רבתי-בפליאה הבחין המיליונר .מיודענו של מידיו נשפכו כמעט כבר המים הפעם
 הייתי לעיתים ,יהודי אצל שגדלתי מכיון אך ,התגיירתי לא םמעול .אותי לאמץ החליט לב נדיב עשיר ויהודי ,קטן ילד בתור

 "!ליהודים המיוחדת חיבתי על שומר אני ומתמיד מאז .הכנסת לבית אליו מתלווה
 שנסגרה עד ,נדיר באופן פנים לו ומאיר משה 'ר את מכבד המיליונר כשבמהלכה ,לטובה התקדמה הפגישה ואילך מכאן

  .הצדדים כל רצון לשביעות הגדולה העסקה
 תורה שומרי כיהודים ,עלינו... כיפה עם אותי יראה שהעשיר חשש שהמתווך כך על לחשוב ורק: "ואמר משה 'ר סיים

  ).אחת שאלתי ("!הרווחתי רק אני ,הנה .מכך שנפסיד נחשוש ובל – משמר מכל האידישקייט על לשמור מוטל ,ומצוות
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני יאל נור' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זן כורשיד נ דוד ב" לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"נ מרים בת חנומקה ז"לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: קשה לשלחו ב, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

צו

בס"ד

375 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 19:32, ת"א 19:34גלי

עד דלא ידע
איניש  ש“חייב  להלכה  נפסק  ערוך  בשולחן 
המן  ארור  בין  ידע  דלא  עד  בפוריא,  לבסומי 

לברוך מרדכי“! 
דהיינו: ש“חייב אדם להתבשם בפורים, עד שלא 

ידע בין ארור המן לברוך מרדכי“! 
נשאלת השאלה: 

כדי  עד  יין  לשתות  יהודי?!  של  דרכו  זו  וכי 
יותר  הזה  בעניין  פורים  נשתנה  ומה  שכרות?!, 

מכל חג אחר? 
זצ“ל  רוזובסקי  שמואל  ר‘  הגאון  כך  על  עונה 

בדרך משל: 
חירש וגידם היו ידידים טובים. מדי פעם, כאשר 
חשקה נפשם, היה החרש מרכיב את הגידם על 

כתפיו ויוצא עימו לטייל. כך נהגו תמיד. 
פעם אחת בלכתם, עברו הם ליד בית גדול אשר 
יש  כי  היה  וניכר  תזמורת,  צלילי  בקעו  מתוכו 
את  שמע  הגידם  פנימה.  בבית  גדולה  שמחה 
אל  להיכנס  נפשו  וחשקה  הנפלאים,  הצלילים 

הבית ולשמוח עם החוגגים. 
אלא, שחברו החרש לא שמע מאומה, ולכן, גם 
לא רצה להיכנס. סימן לו הגידם בעוז כי ברצונו 
השמחה,  רבתה  פנימה  הבית  בתוך  להיכנס. 
ששים  רבים  אנשים  טוב,  כל  ערוכים  שולחנות 
כל  עוז.  בכל  מנגנת  מעולה  ותזמורת  ושמחים, 

השומע רוקד ומפזז בשמחה. 
ולשמוח  לרקוד  כמהה  ונפשו  שומע  הגידם, 

ואילו חברו, אינו שומע וממילא אינו רוקד... 
מה עשה הגידם? לקח מעל השולחן בקבוק יין 
מהרה  ועד  תום,  עד  חברו  את  השקה  משובח, 
פעל היין את פעולתו והחרש פצח במחול עליז. 

והנמשל ברור מאליו: 
הנפש  זה  וביום  ונפלא,  קדוש  יום  הינו  פורים 
שמחה  לשמוח  ברצון  מתמלאת  הטהורה 
שהגוף  אלא,  מצווה,  של  שמחה   - אמיתית 
את חשיבות היום ואינו חש בשמחה  אינו מבין 

הגואה. 
כך  ידי  ועל  ביין,  הגוף  את  משקים  כך  משום 
הנפש  גם  שמחה  ועמו  שמחה  הגוף  מתמלא 

בטהרה...

נלמד מהפרשהסיפורו של המן הרשע

”ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך“
לא  וכי  לקרוביו?  ולחדש  לספר  המן  צריך  היה  מה  השאלה:  נשאלת 

שמעו את ששמעה העיר שושן כולה?
עד  ויקרה  טובה  אבן  ראה  אחד  אדם  משל:  ע“פ  יבואר  הדבר  אלא 
תחבולות  וחיבל  האבן,  את  האיש  חמד  המלך.  בכתר  הנתונה  למאוד, 

שונות כיצד יוכל לגונבה.
ריגל אחר מנהגיהם של שומרי המלך, ובחן את זמני החלפת המשמרות. 
ואת דרכי המילוט  כל דרכי ההגעה לארמון  את  שירטט האיש לעצמו 
את  לבצע  אחד  ליל  באישון  יצא  מדוקדק  תכנון  ולאחר  האפשריות. 
קפיצות,  וקפץ  דילג  למרזב,  ממרזב  לגג,  מגג  האיש  עבר  השפל.  זממו 
בחדר  עצמו  את  מצא  רב  מאמץ  ולאחר  נפש.  סיכון  משום  בהם  שיש 

הארמון בו מונח כתרו של המלך.
אותה  הניח  תושבתה,  ממקום  היקרה  האבן  את  ניתק  קצר  זמן  בתוך 

בכליו, ויצא להימלט על נפשו.
והגדרות  הגגות  על  מסוכנת  בהליכה  עצמו  את  סיכן  שוב  ביציאתו, 
העיר  ברחובות  בבטחה  צועד  עצמו  מצא  זמן  כמה  ולאחר  הגבוהות, 

הנמה.
כשחש עצמו בטוח, הרגיש צורך עז להביט באבן היקרה והנפלאה, ואף 
שהיה בדבר סיכון רב, הוציא אותה מחיקו והביט בה אל מול אור הירח, 

כדי להבחין בגווני האור המשתקפים בה.
כל כך היה שקוע באבן היקרה, עד שלא שם לב, כי שונאו בנפש מתקרב 
היקרה  האבן  את  חטף  אלא,  התמהמה,  לא  זה  שונא  מאחריו.  ובא 

במהירות מידו, וברח. הצטער האיש מאד עד שנפל מתעלף.
אל  והביאוהו  קום  משכימי  אורח  עוברי  מצאוהו  רב,  לא  זמן  כעבור 
ביתו, שם סיפר בחשאי לבני ביתו את כל הקורות אותו וסיים ואמר: לא 
די שסיכנתי את נפשי, אלא, כאשר חטף ממני שונאי את האבן, נמצא 

שסיכנתי נפשי עבורו, לא אוכל לשאת זאת!
כך גם הנמשל: 

כששאל המלך אחשורוש את המן: ”מה לעשות באיש אשר המלך חפץ 
ביקרו“?, אמר המן בליבו: ”למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני“?! 
ואמנם, התאווה המן הרשע ללבוש את בגדי המלך ולרכב על סוסו של 
המלך, אלא, שבבקשה היה סיכון רב, כי המלך עלול לחשוב את הדבר 

כבגידה במלכות ולהוציאו להורג.
אלא, שהמן חמד בכל ליבו את הדבר, עד שהעיז וביקש: ”יביאו לבוש 
והרכיבהו  וכו‘  המלך  עליו  רכב  אשר  וסוס  המלך  בו  לבש  אשר  מלכות 
על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ 
ביקרו“ והמלך שמע את הדברים ואמר:“מהר קח את הלבוש ואת הסוס 

כאשר דברת, ועשה כן למרדכי היהודי“!
דבר זה סיפר המן לכל אוהביו ולזרש אשתו: לא רק שסיכנתי את נפשי 
ובקשתי מאת המלך את כל הכבוד הגדול הזה, אלא, שלבסוף, הוא ניתן 

לשונאי הגדול!

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 18:18, ת"א 18:34



סיפור השבוע

קרני השמש החמימות הפציעו מבעד לסבך העבים ושילחו 
נגוהות זהרורם על פני תבל ומלואה , אך אף הם לא העלו את 
האור במחשכי ליבו של יושב הכפר המתבוסס בעניו ודלותו, 
ומתבונן  ליפול  המטה  בחורבתו  הרעועה  מיטתו  על  שוכב 
לישון  שהלכו  ילדיו  על  יוצא  ליבו  לאות,  בעיניים  סביבו 
היום  אף  כן  לעשות  יצטרכו  הנראה  וכפי  ברעבונם -  אתמול 
לו בכנפיו שום בשורה, והידיעה  ... השחר החדש אינו מביא 

שחג הפורים היום רק מוסיפה לו עוגמה על עגמתו.
מכינים  היום,  למצוות  בצהלה  מתכוננים  ישראל  בתי  בכל 
מגדנות ומטעמים לשילוח המנות וסעודת החג, ואילו הוא – 
לדרך  הוא  משים  כושלות  ברגליים  מכלום,  ריקים  וליבו  ביתו 
’מגילת  את  לפחות  הסמוכה,  קוזניץ  העיר  אל  ללכת  פעמיו 
מתוך  מישראל  ועדה  קהל  במעמד  כתיקונה  ישמע  אסתר‘ 

פירסום הנס.
של  מדרשו  לבית  בהיכנסו  פניו  את  קידמה  עילאית  שמחה 
ואנשי  חסידים  זיע“א,  מקוזניץ  ישראל  רבי  הקדוש  המגיד 
מעשה - אמונים אשר נאספו לשהות בצל הקודש ביום גדול 
זה, הסתובבו בפנים קורנות צוהלים ושמחים בשמחת היום, 
עמו,  בל  וראשו  חתנים  בין  כאבל  ביניהם  התהלך  הוא  אבל 
דעתו  להסיח  יכולת  מבלי  בדאגותיו  וטרוד  בצרותיו  שקוע 

מהם.
המגיד  מפי  יוצאת  המגילה  קריאת  את  ששמע  מכיון  ברם 
בקדושה ובטהרה כאילו היתה רוח אחרת עמו, האש הלוהטת 
משכה את נפשו אחריה עד ששכח את כל טרדותיו, השמחה 
את  מלאו  ועליצות  חדווה  ורגשי  אותו,  גם  הדביקה  הקדושה 

חדרי לבבו.
אליו  ופנה  שלום,  לו  ונתן  המגיד  אליו  ניגש  התפילה  לאחר 
לכאן,  הסמוך  פלוני  בכפר  אתה  יושב  הרי  ותמיהה:  בשאלה 
הלה  נבהל  היום...  כדת  מנות‘  ’משלוח  הבאת  שלא  זה  ואיך 
לו  אין  הטף  לפי  לחם  אף  הרי  מפיו,  נעתקה  ולשונו  מאוד 
תוך  אך  מנות...  במשלוח  הרב  פני  את  לקדם  יוכל  וכי  בביתו, 
כדי כך נענה אליו המגיד - הלא פורים היום, התכבד נא לבוא 
עם  הלה  התלווה  היום.  לכבוד  מעט  לשתות  הבית  אל  איתנו 
ביין  כבדוהו  שם  המגיד,  בית  אל  שעלו  קדישא  החבריא  בני 

שרף ומגדנות ויצא משם שמח וטוב לב.
מרוב שמחה על שזכה לשתות בבית המגיד יחד עם החסידים 
המופלגים בני העליה, וגם היין המשמח לבב אנוש עשה את 
שלו, התרוממה רוחו בקרבו והרהיב עוז בנפשו, נכנס אל בית 
אל הסוחר וביקש  ’פורים שמח‘ ופנה  סוחר היין בקול צהלה 
שיתן לו בהקפה בקבוק יין מובחר, ואמר לו: הנני סמוך ובטוח 
היום...  פורים  הרי   - לא  אם  גם  אך  בקרוב,  לשלם  שאוכל 
נתרצה לו הסוחר ונתן לו מבוקשו, מאושש מהצלחתו המשיך 
אל חנות הפירות וכמעשהו בראשון כך מעשהו בשני, פנה אל 
לו:  ואמר  בהקפה,  גדולים  תפוחים  כמה  ממנו  וביקש  המוכר 
הנני סמוך ובטוח שאוכל לשלם בקרוב, אך גם אם לא - הרי 
פורים היום... וגם הוא נהנה מדבריו ונתן לו, משם רץ בשמחה 
גדולה אל בית המגיד וניגש ונתן לו כל זה ואמר ’הנה הבאתי 

לרבי משלוח מנות כדת‘.
האיר לו הרב המגיד פנים ואמר לו - טוב עשית, אמנם תזכור 
שבכל שנה ושנה עליך להביא משלוח מנות, כמו שעושים כל 

בני הכפרים שבסביבה.
אחר הדברים האלה כשבא הכפרי העני לחזור לכפרו ולביתו, 
כלל  יודעים  ואינם  ברעב  עטופים  ביתי  בני  הן  בדעתו  חשב 
אף  ואשמח  לביתי  גם  כן  אעשה  שלא  למה  פורים,  משמחת 

אותם,

בזכות שמחת הפורים
לו  שימזגו  וביקש  המזיגה  בית  אל  ניגש  למעשה,  וממחשבה 
מידה יין שרף בהקפה, באמרו: בטוח אני שאוכל לשלם מחירו 
בהקדם, אך גם אם לא - הרי סוף כל סוף פורים היום... ולאחר 
שקיבל את מבוקשו פנה אל בית האופה וגם שם דיבר כדברים 
הוסיף  זאת  גם  קיבל  וכאשר  בהקפה,  לחם  כיכר  וביקש  האלו 
ללכת אל חנות המזון וביקש כמה דגים מלוחים בהקפה שהרי 
מה להם לדאוג אם לא יהיה לו לשלם ’הלא פורים היום‘, וגם 

שם נתנו לו לכבוד היום.
הכפרה,  לביתו  חיש  לחזור  מיהר  טוב  בכל  מלאים  ידיו  כאשר 
לאיטו  הלך  מביתו  שביציאתו  בעוד  כיציאה,  ביאה  היתה  ולא 
בלב מר ונפש עגומה הרי בחזרתו נשא לבו את רגליו בשמחה 
היום‘  ’פורים  רינה  בקול  פצח  הבית  פתח  בא  כאשר  ובצהלה, 
ונדהמים  משתוממים  עמדו  וילדיו  ביתו  בני  היום‘!  ’פורים 
ח“ו,  דעתו  עליו  נשתבשה  שמא  חששו  לו,  היה  מה  ידעו  ולא 
בכך,  ראוהו  לא  ומעולם  ימימה  מימים  אותו  הם  מכירים  הרי 
ועכשיו  פניו,  על  שרויה  עצב  ועננת  וזעף  סר  תדיר  מתהלך 

לשמחה מה זו עושה.
את  והוציא  מיהר  הרבה  להשתהות  להם  נתן  לא  הוא  אך 
ושתו  ’אכלו  ואמר  לפניהם,  השולחן  וערך  והמאכלים  הלחם 
וייטב לבבכם שהלא פורים היום‘, מיד מיהרו כולם והסבו אל 
השולחן, כיון שאכלו ושבעו הוסיפו לשתות כמה כוסות יותר 
וכך  לרקד,  וקמו  ושמחה  ששון  ונתמלאו  היום  כדת  מלימודם 

עמדו ורקדו ברוב רינה וצהלה שעות ארוכות אל תוך הלילה.
על  עזות  דפיקות  קול  הפסיקם  וריקודם  שמחתם  כדי  תוך 
וכאשר  מבקשים,  מי  את  לשאול  מיד  מיהרה  האשה  הדלת, 
הנה  ואמר,  האיש  נענה  הערלים  משכניהם  אחד  שזה  שמעו 
שלא  וציווה  להפריע,  ובאים  בשמחתנו  מתקנאים  כבר  הם 

לפתוח הדלת,
שהיא  ואמרה  האשה  שנענתה  עד  פסקו  לא  הדפיקות  אך 
מכירה שהוא קול הערל שמביא להם את הירקות מזמן לזמן, 

והלכה ופתחה לו.
כיון שנכנס לתוך הבית נדהמו לראותו חבול ופצוע מגואל כולו 
בדם, מיד מיהרו לרחוץ את פניו ולחבוש את פצעיו, הושיבוהו 
ליד השולחן ונתנו לו פת לחם וכוסית יי“ש להחיות את נפשו 
סיפר  ליבו  והיטיב  ושתה  שאכל  לאחר  רוחו,  את  ולהשיב 
רצח  מכות  והכהו  עמו  והתקוטט  עליו  כעס  יחידו  שבנו  להם 
והשליכו החוצה מביתו, ואלמלא שהם פתחו לו את הדלת הרי 
כבר היה מת מכאב המכות וגודל הקור, ועכשיו - סיים הערל 
ריחמתם  אתם  ורק  ורוצח  לאכזר  עלי  נהפך  שבני  דבריו,  את 
עלי להציל את נפשי, גמרתי בדעתי שהוא לא ייהנה כלום מכל 

רכושי הרב שצברתי בעמל כפיי, אלא הכל אעניק לכם.
ופנה אל היהודי ואמר לו: עתה בוא וצא עמי אל היער ואראה 
לך את מקום המטמון ששם החבאתי כל רכושי, אשר באמת 
היה בדעתי לגלות אותו לבני קודם מותי, ועכשיו אגלה אותו 
רק לך כדי שיהיה בשבילכם לבד במתנה ולא יהיה לבני הסורר 

חלק בזה.
ליהודי  הראה  והערל  היער,  אל  ויצאו  שניהם  קמו  ומיד  תיכף 

את האילן שתחתיו הניח את אוצרו.
לא עברו ימים מועטים והערל שלא התאושש מגודל המכות 
וחפר  היערה  יצא  הכפרי,  כן  שמע  כאשר  מיד  ומת,  התפגר 
רב  עושר  ונתעשר  בשלמות  המטמון  ומצא  המסומן  במקום 

שהיתה לו ולזרעו אחריו.
ואכן קיים האיש מני אז את דבר המגיד כאשר חזה ואמר לו, 
מתוך  וכיאה  כראוי  מנות  משלוח  לו  הביא  בשנה  שנה  ומדי 

הרחבה גדולה.











5806777@gmail.com :ל C לתגובות: דוא
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    צופרשת •  75ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  
(ז, יב)  

 


         
 

ה, יישב הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל קושיא זלפי דברי מדרש 
נפלאה של הגאון רבי אריה ליב גינצבורג ממיץ, בעל "שאגת אריה" 

  (בספרו "גבורת ארי" על יומא). 
לאהרן  על מה שנאמר בפרשת המילואים, שמשה הלביש את הבגדים

ולבניו באותם שבעה ימים, שואלת הגמרא (יומא ה:) "כיצד 
הלבישן?", ומיד הגמרא תמהה על השאלה, כי איזו נ"מ יש לנו 
בכך? ומיישבת הגמרא שיש נ"מ בדבר: לדעת כיצד ילבישם לעתיד 

הלא יבואו אהרן בניו  לבוא. ואף על כך מקשה הגמרא: לעתיד לבוא
הדבר! ועל כן מסיקה הגמרא  ומשה עמהם, והם כבר יבררו את

  שהנ"מ היא באופן יישוב הפסוקים, יעויין שם.
ועל כך הקשה ה"גבורת ארי": הכיצד יכולנו לומר שכוונת השאלה 
היא לברר כיצד ילבישם משה לעתיד לבוא, והלא אחד מבעלי 
המימרא הוא רבי יוחנן, הסובר (נדה ע.) "מצוות בטילות לעתיד 

אז לבישת בגדים, שהרי לא יהיו קרבנות  לבוא", ולשיטתו לא תהיה
  ולא בגדי כהונה?

הגרי"ש אלישיב זצ"ל הצביע על מה שנפסק בשו"ע (או"ח נב, ט), 
שאת "מזמור לתודה" יש לומר בנגינה, שכן כל השירות עתידות 

חוץ מ"מזמור לתודה". והגר"א מוילנא ציין בביאורו  –להתבטל 
וק שלפנינו: "רבי פנחס שמקור הדין הוא על יסוד המדרש על הפס

ורבי לוי ורבי יוחנן בשם ר' פנחס דגליא: לעתיד לבא כל הקרבנות 
בטלין וקרבן תודה אינו בטל. כל התפילות בטלות, ההודאה אינה 
בטלה". אף כאן אחד מבעלי המימרא הוא רבי יוחנן, ואם כן מבואר 

  טל.קרבן תודה לא יתב –שאף שלשיטתו כל המצוות יתבטלו לעתיד לבוא 
, יש צורך במזבח, בכהנים ובבגדי כהונה, כדי להקריב קרבן תודה

ועל כן ברור מדוע יכול היה רבי יוחנן לחקור כיצד יהיה סדר 
  (כמוצא שלל רב מתוך קובץ ישורון)       לבישתם לעתיד לבוא!

 (ז, יט)  
וגע בטהור הוא מקשה על כך הר"מ מקוצק זצ"ל: מדוע כאשר טמא נ

ע בטמא, הוא אינו מטהר מטמא את הטהור, ואילו כאשר הטהור נוג
לא מדה טובה מרובה ממידת פורענות, ולכאורה, היה את הטמא? ה

  מתאים שכתוצאה ממגע בין טהרה וטומאה, תשפיע הטהרה על הטומאה?
התשובה לכך היא, מתרץ הרבי, שהטמא הוא טמא באופן ודאי, 

  ין לנו ערב שהוא, אכן, טהור.א –אולם על הטהור 
הסבר נוסף על העובדה שכח השפעתן של הקדושה ושל הטהרה אינו 
שוה, נתן "בעל התניא" לאחד מן האברכים הנכנסים ויוצאים אצלו, 

  אשר החל להתחבר עם המשכילים, כפי שמובא ב"אוצר החיים":
"בעל התניא" אשר ביקש למנוע בכל מחיר את הדרדרותו הרוחנית 

ותו אברך, קרא אותו אליו, והסביר לו כי התחברות זו עלולה של א
  להשפיע עליו לרעה ולהטות אותו מדרך הישר.

  
אולם האברך סרב לשמוע והשיב בשחצנות: "עלי אי אפשר כל כך 

זה זמן רב שאני מתידד עם החסידים,  –בקלות להשפיע, והא ראיה 
  וטרם נעשיתי חסיד!".

"בקרבן החטאת נאמר: 'כל אשר יגע  "טעות בידך", החזיר לו הרבי,
ע"ב): 'יכול  –בבשרה יקדש' (ו, כ), וחז"ל אמרו (זבחים צ"ז ע"א 

אפילו לא בלע? תלמוד לומר: 'בבשרה', עד שיבלע', מכאן, שנגיעה 
  בקדושה נוצרת רק באמצעות בליעה לתוך הפנימיות".

יבה", הוסיף הרבי, "שמן הקדושה אינך מושפע כה מהר, "זאת הס
שכן רק נגיעה קלה יש בינך לבין שאר החסידים, אולם לעומת זאת 
הטומאה מטמאת ומזיקה כבר בנגיעה קלה, ולכן כל קשר שהוא 
למקורות טומאה, עלול לגרום ל'בליעה', להשפיע עליך ולהטותך 

  (ומתוק האור)מדרך הישר".     

 טו)- (ח, יד  
המתבונן בטעמי המקרא בפסוקים אלו, ישים את ליבו לשינוי 

". מעניין: על המילה "וישחט" בפסוק שלפנינו, יש טעם "
בהמשך, לגבי איל העולה (בפסוק י"ט), על המילה "וישחט" יש 

" ואילו לגבי האיל השני (בפסוק כ"ג), שאף לגביו נאמר ."
  ".ט", יש את הטעם הנדיר ""וישח

  למה רק באיל השני יש "שלשלת", ולא בפר ובאיל הראשון?
זאת ועוד: לכאורה טעם זה כאן הוא תמוה, שהרי צריך לשחוט בלי 

  שהייה, ואילו טעם "שלשלת" הוא ארוך ומתמשך?
ביאור נפלא בזה, כתב הגאון רבי יעקב רוזנטל זצ"ל בעל "משנת 

(יומא ל"א:) לגבי עבודת יום הכיפורים,  יעקב": מצינו במשנה
שהביאו לכהן הגדול את התמיד, קרצו ומירק אחר שחיטה על ידו, 
ו"קרצו" כוונתו לרוב שניים, וכפי שמבאר רש"י (יומא ט"ו.) : "קרצו 

חתכו, חתך בו הכשר שחיטה ברוב שניים ולא כולן, לפי שצריך  –
עבודת יום  הוא עצמו למהר וליטול למזרק ולקבל הדם, שכל

  הכיפורים אינה כשרה אלא בו".
מעתה, אף כאן, בשבעת ימי המילואים, הצטווה משה לעשות את כל 
עבודת קרבנות המילואים, וכפי שנאמר בפרשת תצוה (שמות כט), 
הרי משה היה צריך בעצמו לקחת את הדם. ואם כן, כשם שביום 

יוכל לקבל הכיפורים היה הכהן הגדול שוחט רק רוב הסימנים, כדי ש
שבהם  –פר החטאת ואיל ראשון  –את הדם, כך גם בקרבנות אלו 

  משה עצמו היה צריך לקבל את הדם, שחט משה רוב הסימנים.
לעומת זאת באיל השני, שהיה צריך לזרוק מדמו לא רק על המזבח, 
כמו בפר ובאיל הראשון, אלא היה צריך גם לתת מדמו על תנוך אוזן 

הרן ועל לו הימנית, וכן על תנוך אוזן בני אאהרן ועל בוהן ידו ורג
שם אדרבה, צריך היה הרבה דם, ולכן באיל  –ידם ורגלם הימנית 

  השני שחט את שני הסימנים, ולא הסתפק ברובן.
לומר שכאן, שלא כמו בקרבנות  –זאת נרמז בטעם השלשלת 

הקודמים, המשיך משה בשחיטה עד הסוף וגמר את שני הסימנים, 
  (שם, מתוך "משנת יעקב" הל' שחיטה פ"א ה"ט)!  ולא רק רובן

 
  

                          סק"ג)  א"מ"ב נ(רמז  ?ברכת ישתבח "חי העולמים אמן" (גם לבני אשכנז)מתי יש לסיים 
   .קראו מתוך חומש, אם היו עשרה לא יצאו כי רק בלי מניין אפשר לצאת מחומש תשובה לחידה מפורים:  .קטן שהגדיל בט"ו שחל בשבת תשובה לחידה משבוע שעבר:

  

 מאוצרות הפרשה 

 הלכתיתחידה      



 סיפור השבוע    
   

  402כיצד ניצל הבחור מאסון בקו 

אנשים צדיקים יראי השם, ת', זה מוסד שהקימו בשם 'קרית בנו דשלים יש מוסיט"א מעשה שהיה: בירוסיפר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן של
כשראו שהשידוך  ביום ראשון פרשת תצוה הגיע בחור להפגש פגישה שניה עם נערה מהמוסד, יתומות או ממשפחות שבורות. תעבור בנו

 הע שאני מגיעכולו, ואז אמרה לו, אתה יוד לומר לספר לך משהו, הבחור נדרך הנערה, בשביל גילוי נאות, אני רוצהולך והתקדם, אמרה לו ה
אבל אני יודעת  יש לי כעת מכשיר טמא, אמנם הוא מסונן, ןכלא היה לי יום אחד טוב בחיים, ולממשפחה שבורה, אני יתומה מגיל קטנות, ו

בעיה, גם לי יש  הבחור התחייך, ואמר לה, אם בגלל זה אין מאד לא טוב, אבל אין לי את כוחות הנפש כדי להשליך אותו. ושזה לא טוב, אפיל
בחור חזק, שיעזור לי להשליך את  תאני לא מעונינת בשידוך, אני מחפשכששמעה את זה, אמרה בנחרצות, אם כן  המכשיר כזה, הנער

הבחור רק  המכשיר. תבה, ולמה אתה צריך אלהתגבר עליו, ובפרט שהרי אתה מגיע ממשפחה טו לכשיר, ולא בחור סמרטוט שאינו יכוהמ
חסרון כיס, בלי מכסה למחשבה,  וביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש כעת הפנים את הדברים, איך שהוא נסחב אכן אחר השטויות והבלים,

אחזו את  ששניהם השידוך, כשהאות לסגירה היא, תכמו לסגור איצי שעה קמו שניהם, וסהמשיכו לדבר ולהתחזק, עד שלאחר כח ךוכ
 , האוטובוס היה ריק בחציו,402ביתו לבני ברק עם אוטובוס קו הבחור חזר ל לרצפה ונפצו את המכשירים. והמכשירים בידים, והשליכ

מחשבה מיוחדת, מתוך דחף פנימי החליט הבחור לעבור  םוהבחור יושב מצד ימין של האוטובוס, כשהאוטובוס הגיע לשער הגיא, בלי שו
כבר כולם יודעים שכל מי  ףגש בעוצמה עם משאית, כאשר את הסוכעבור שתי דקות, האוטובוס הזה התנ האוטובוס.ל השמאלי שלצד 

             לפעמים הקב"ה נותן לאדם איזה נסיון קודם, כדי להצילו. ולבחור הזה, לא קרה כלום. שישב בצד הימין של האוטובוס נהרג, או נפגע קשה,
  (ווי העמודים)

  סיפור - וד קצת יסורים" "הבו לי ע

ומחלות פקדו אותו ואת אנשי ביתו, פרנסתו לא היתה  סבל, אשר יסורים, מכאובים שונים סיפר רבי שבתאי יודלביץ זצ"ל. מעשה באדם למוד
יו ולהתייעץ מצויה לו בריווח, ועוד קשיים שונים ליווהו בימי חייו. יום אחד החליט כי ילך אל הצדיק רבי שלום שרעבי זצ"ל להתברך מפ

עמו על מצבו. כאשר הגיע לבית הרב נתבקש ע"י הרבנית להמתין עד שהרב יתפנה אליו. התיישב האיש באחת הכסאות שניצבו בחדר, וכיון 
שעייף היה מטורח הדרך שקע בשינה עמוקה. ובחלומו הוא רואה את עצמו מגיע לשמים והנה לפניו דרך שוממה, ודממה שוררת במקום. אט 

צועד במעלה הדרך, לפתע שמע מאחוריו קול רעש גדול הולך וקרב אליו. לפתע עוקפת אותו מרכבה גדולה מלאה מלאכים לבנים, אט החל 
חלקם גדולים ועצומים וחלקם קטנים וצנומים. כאשר תמה שיירת המלאכים הלבנים, החלה לעבור על פניו שיירה ענקית של מרכבות 

הדבר עורר את סקרנותו, הוא החיש את צעדיו, עד אשר הגיע לכיכר רחבת ידיים, ושם מצא את כל נושאות מלאכים שחורים מטילי אימה. 
  המרכבות חונות. המלאכים שירדו מהן פנו לעבר מרכז הכיכר ששם עמדו מאזנים ענקיות, והחלו לעלות עליהן.

ת דין של מעלה, וכעת דנים דינו של אדם, המלאכים האיש לא הבין מה מתרחש לנגד עיניו, מה פשר המחזה, עד שהוסבר לו, כי כאן הוא בי
העולים על המאזנים נוצרו מהמצוות ומהעבירות שעשה האדם בימי חייו. כאשר עושה האדם את המצווה בשלמותה נברא מלאך גדול וכבד 

כים הנוצרים ממעשי משקל, אך כאשר אין המצוה נעשית בשלימות נברא מלאך פגום, חסר איברים דק וצנום, והוא הדין לגבי המלא
מעשי העבירות, אלה שנבראו מעבירות שנעשו בכוונה תחילה או מתוך הנאה, נבראו כאן גדולים וכבדים. לעומתם, המלאכים שנבראו מ

  , הם צנומים וקטנים.עבירה שהיו בשוגג או באונס
כתוב שם של מצווה או של עבירה, על  לאחר  ששמע את דברי ההסבר פנה לעבר המרכבות, ואכן ראה שעל אחת מהן ישנו שלט שעליו

המרכבות שבהן היו מלאכים הלבנים היה כתוב: תלמוד תורה, תפילה, כיבוד אם ואם, גמ"ח, שמירת שבת ועוד. על המרכבות של המלאכים 
תמלאות במלאכים השחורים, היו שלטים שנשאו שמות עבירות, ביטול תורה, לשון הרע, חילול שבת, גזל... ובנתיים המאזניים הולכות ומ

בעוד הם מטפסים ועולים על המאזניים, התעניין האיש לדעת מי הוא האיש הנידון במשפט זה? והשיבו  לבנים מצד אחד, ושחורים מצד שני.
לו, כי הוא עצמו נידון במשפט. בעודו נדהם ונחרד, רואה הוא כי כמעט כל המלאכים כבר ניצבים על המאזנים, וההכרעה נוטה לצד 

הרי דינו כדין הרשעים, ועל כן החל רועד כולו מפחד הדין, והנה הכרוז  -ים השחורים, ידוע ידע כי אם זו תהיה התוצאה הסופית המלאכ
  מכריז ושואל, האם נשארו עוד מלאכים? והתשובה היא "לא"!

מופיעה מרכבה ענקית של מלאכים שנבראו ושוב שואל הכרוז, אולי סבל היהודי יסורים בימי בחייו, ואם כן אפשר לצרפם לצד הזכויות, מיד 
את האדם מעוונותיו, ואז רווח  חורים, שכן יסורים ממרקיםמהיסורים שסבל, וכנגד כל מלאך של יסורים הורידו מהמאזנים כמה מלאכים ש

ראה שהכף  ,וריםלו מעט, כאשר ראה שמשקלם של השחורים הולך ופוחת וכפות המאזנים כמעט השתוו זו לזו. כאשר תמו גם מלאכי היס
נפלטה לפתע מפיו נוטה לרעתו, בצר לו  עוד מעט יוכרז פסק הדין, והכףדמשהו לצד העבירות, ומזה הבין שמצבו בכי רע, עדיין נוטה ב
   זעקה גדולה 

ק עכשיו הבין שהכל היה חלום, קם מקול הצעקה התעורר האיש מחלומו, ובבית הרב נבהלו מהזעקה וחשו לעברו ושאלוהו מה ארע? ר
  .ממקומו ופנה לעבר הדלת, הרבנית קראה אחריו, רצית לדבר עם הרב? והשיב כבר אין צורך, קבלתי את התשובה המתאימה מהשמים

  

  ?"תתקדמו אחורה בבקשה" יפה אפשר לשמוע את המשפט הבא:א
   נ"יניסים כהן : שם הזוכה  ..24וביום השני  25ביום הראשון הרויח   תשובה משבוע שעבר:

   

  דמשפחת שהרבני להולדת הבן הנכוומשפ'  הרב יואב אברהםל  - מרכז העיר
  
  

 
לשלו ניתן  לשמחות  דעות  והו לחידות  נות  שלישי פתרו יום  עד   037608833בפקס: ח 

שבועית חידה
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  בס"ד

  אמרי פי              
 יוסף פנחסי שליט"א מתורתו של הרה"ג 

 ועוד. אמרי פי, נוף, יפה ,מראהיפה  ,מח"ס יפה תואר 
 

 שאלות שנשאלו לרב שליט"א: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   זמני השבת
 צו פרשת:
 18:19:כניסה

 19:31יציאה:
 20:13ר"ת:

 

  בית הוראה בראשות
הרה"ג ר' יוסף 
 פנחסי שליט"א

 
 

שיש לו חנות, כיצד ינהג לגבי ברכת ביעור חמץ כשביתו  שאלה: אדם
 רחוק מהחנות, וכיצד ינהג כשביתו קרוב?

אם ביתו רחוק, יכוון בשעה שמברך בביתו שאינו רוצה להוציא תשובה: 
בברכה גם את החנות, ואז יברך שנית כשבודק בחנות.  ואם ביתו קרוב יוצא 

 ת.יד''ח בברכה עליו גם על הבית וגם על החנו
שאלה: רעל עכברים העטוף בשעוה, האם עוברים עליו בבל יראה ובל 

 ימצא?
כתב המשנ''ב דבר שיש בו תערובת חמץ ואינו ראוי לאכילה מותר תשובה: 

לקיימו, דהיינו שאינו ראוי לאכילת כלב. והחזו''א כ' אפי' ראוי לאכילת כלב, 
 כיון שנפסל מאכילת אדם מותר להשהותו.

ו סכנה שצריך לקחת תרופות חמץ בפסח כיצד ינהג שאלה: חולה שיש ב
 לענין החזקת התרופות בביתו כדי שלא יעבור באיסור בל יראה?

בדרך כלל התרופות מעורבות עם חמץ, וכבר הארכתי בספרי "ידבר תשובה: 
פי" (ח"א עמ' קל''ז, עיי''ש באריכות מה שכתבתי), שמותר אף לחולה שאין 

ותם, וכ''כ הגרש''ז אויערבך להקל, וכ''כ הגרע''י בו סכנה לאוכלם וכ''ש להשה
בשו''ת יחוה דעת, והציץ אליעזר, ובאג''מ. אולם באול''צ כ' אם התרופה ראויה 
לאכילה לרוב בני אדם אסור גם לחולים לאוכלה אלא יכרכנה בנייר או יערבנה 

וח בדבר מר  ויבלענה, ואם א''א בשום אופן ויש סכנה אין דבר העומד בפני פיק
נפש. וכן אם התרופה ראויה לאכילת אדם ישלו לדאוג שהתרופה לא תהיה 
ברשותו ויפקירנה בשדה במקום שאינו משתמר או יתן לגוי במתנה גמורה ויקח 

 כל פעם פחות מכזית.
שאלה: האם תה צריך הכשר מיוחד לפסח, והאם מותר להשתמש בכורכום 

 בפסח?
אע''פ שהיה פעם חשש כמו בתה ובכורכום אין שום חשש חמץ ותשובה: 

 שכתב הרמ''א (סי' תס''ז ס''ח), כיום אין את החששות האלה והם מותרין.
 שאלה: קערות ותבניות העשויות מאלומיניום האם צריך הכשר לפסח?

יש מחמירים מחשש שמורחים עליהם חמץ, אולם כיון שטעמו פגום תשובה: 
 הדבר מותר לספרדים.

 מברך עליהם המוציא או מזונות?שאלה: המטגן מצות בפסח האם 
דעת השו''ע והמשנ''ב ועוד הרבה אחרונים דאם בישלם בקדירה או תשובה: 

טיגנם במחבת במשקה דחשיב כבישול ואף אם יש בכל א' מהם כזית או יותר 
  ברכתם מזונות. 

אמנם כ' עוד המשנ''ב שפירורי מצה שגיבלם ביין או בדבש אין ראוי לאוכלם 
דה. וביאר השש''כ ששם איירי שלא גיבל את הפירורים אלא אלא בתוך הסעו

במיעוט דבש ולכן לא נחשבים כפת הבאה בכיסנין בוודאי. וכ''כ החזו''א דאם 
 גיבלן בהרבה שמן דינם כפת הבאה בכיסנין. 

 (מתוך הספר "אשרי האיש" ח''א)                                                

 
ם אברכים שמקבלים משכורת מהכולל לימודם שאלה: הא

 נחשב כתורה לשמה?
אבות פ''ד מ''ה) מצאתי שכתב בס' מדרש שמואל (תשובה: 

רבינו ישראל ז''ל, וכ''כ ר''ח בן עטר בס' ראשון לציון  בשם
(דף קב.), ובזהר הק' (פ' לך לך רפ''ב), אותו רווק שגר 
בשכונתו של רשב''י ורצונו ללמוד תורה ע''מ שיתעשר אמר 
רשב''י קראו לו בשם ר' יוסי בעל הנכסים, וישב ר''י ועסק 

י  היכן העושר שהובטח לי, בתורה אחר זמן שאל את רשב''
ורשב''י רצה להענישו (ולפי הנ''ל משום דזה היה אחר שלמד) 
אלא שיצאה בת קול ואמרה שראוי להיות גדול בישראל, עיין 
בפלא יועץ שכתב שמכאן מוכח דאין לשתף בתורה בעל הבית 

 שמעונין להשתתף עימו כיששכר וזבולון, עיי''ש.
''ר נראה דלא דמי כלל די''ל דכאן הרי ולענ''ד אחר נשיקות עפ

לפני שלמד רצה ומטרתו לשם כסף, משא''כ אדם שלומד 
ומטרתו רק ע''מ ללמוד ומעוניינים לתמוך בו, י''ל דשרי 
כיששכר וזבולון והוי כמדליק מנר לנר שאף שהתומך זוכה 
לא מחסיר מהת''ח, וזה מבואר באור החיים הק' פרשת כי תשא 

כו' הנדיבים אשר יחצו כספם לעמלי התורה על הפ' זה יתנו ו
ישוו להם בצל החכמה בצל הכסף להודיע כי המחזיק יטול בעד 
מחצית כספו ולא ינוכה מחלקו של הת''ח שנמצא כל א' יטול 
מחצית השכר, וכ''כ הר' חיד''א (בס' ראש דוד פ' משפטים 
ובמדבר קדמות מערכת מם אות לו) בשם מהר''ם גלאנטי. 

זה מש''כ בשו''ת מנחת יצחק(ח''ו סי' ק'), וראה וראה עוד ב
קובץ אגרות לחזו''א (סי' מ''ז), שעשה נוסח שטר הסכם בין 
יששכר לזבולון, וראה עוד בזה בשו''ת חבלים בנעימים (ח''ג 

 חחו''מ סי' צ''ח) ובשו''ת שרגא המאיר (ח''ב סי' ע''ג).
ף אולם כדברי הפלא יועץ משמע בס' מעשה רב בשאילתות שא

שיקבל מחברו עזרה בכ''ז עדיף לוותר ע''ז ולעבוד בחצי יום 
 לצורך פרנסתו כי סו''ס יהא יותר נחת רוח להשי''ת, עיי''ש.

ומדברי רוב האחרונים משמע דאפשר לחלוק השכר כיששכר 
וזבולון, אלא דהגמ' אמרה (סוטה כא.) עה''פ אם יתן איש וכו' 

גדל, אבל בלאו זהו כשלא עוזר לו בתחילה רק לבסוף כשנת
 הכי שרי, ועיין רמ''א יו''ד (סי' רמ''ו ס''א) ודו''ק.  

אברכים המקבלים משכורת מהכולל לימודם נחשב לסיכום: 
כתורה לשמה, וכ''כ בהליכות עולם (ח''ח עמ' שמ''ח) שעדיף 
ללמוד תורה כל היום ולקבל משכורתו מהנהלת הכולל ואף 

''ל "כל המקיים את אם המשכורת זעומה. וכבר הבטיחו חז
התורה מעוני סופו לקיימה מעושר". ונאמר: "והבוטח בה' 

 (מתוך הספר "יפה מראה" סי' ט''ו)חסד יסובבנו". אמן.   

 4 'עלון מס

משה בן מרוורי  איש העניו והישר ר' העלון מוקדש לע''נ
                     ת.נ.צ.ב.ה. ב' סיון תשע''ד  נלב''ע ז''ל

העלון מוקדש לרפואת ר' יוסף שלום בן נרג'ז 
 שח''יובת



  בס"ד

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
                       

 
 

 . אחדשה''ט וברכת רפואה שלמה ובריאות איתנה. לכבוד מו''ר הרה''ג ר' יוסף פנחסי שליט''א
 וברצוננו לשאול האם מותר להתפלל כך ?יש חלונות הפונים כנגד ציור פני אדם ובשעת התפילה אנו עומדים כנגדו  בבית המדרש בו אנו לומדים

 ותודה רבה בברכה        יורנו מורנו ושכרו כפול מאת ה'.                                                                            
 כולל "עטרת מרדכי אליהו", רחובות ת''ו.אברכי                                                                                                

 בענין ציור פני אדם ישנם ב' נידונים: 
שלו, ואם יש שם  לבבואה אסור להתפלל נגד מראה אפי' עיניו סגורות דמחזי כמשתחוה" וז''ל: הנה כ' השו''ע והובא בבא''ח פ' יתרו י''דא. 

בולטות מותר להתפלל כנגדם ציורים בכותל או בבגדים הפרושים כנגדו אם הם בולטות אסור להתפלל כך אפי' בעיניים סגורות ואם אינן 
ניו של אדם אלא יש ליזהר מטעם זה שלא לצייר בכותל ביהכ''נ ציורים נגד פ ועפי''ז כ' המשנ''ב (סי' צ' ס''ק ע''א) ". עכ''ל.סגורות בעיניו

אף שהחלונות פתוחים, אולם יש בזה איסור משום למעלה מקומת איש אדם. והנה בנידון שאלתכם אם זה למעלה מראש אדם היה מקום להתיר 
ואפי' עצימת דמחזי כמשתחוה להם, וכ''כ בשו''ת אול''צ (ח''ב פ''ז אות י''א), ובאורחות רבינו עמ' נ''ז שהגר''י קנייבסקי זצ''ל הקפיד מאד בזה 

 עיניים לא מהני בזה.
, ועוד שתדיר ועוד ראיתי בס' חסידים (סי' תל''א) כשבא אדם לעשות חלונות לביתו לא יעשם כנגד התועבות, שאם יפתח נראה כמשתחוהב. 

  .פונה כנגד עבודת אלילים, וכתיב "אל תפנו אל האלילים". ע''כ.  מבואר כשהחלון סגור מותר
ראה כמשתחוה לצלם כמבואר בלבד שאין לו צלם בפניו שלא יינו נעבד ושא ובעניין להשתחוות לפסל אין כאן כיון דשרי להשתחוות לאדם

 .בתוס' (שבת עב: ד''ה רבא) לחד שינוי דלהכי לא השתחוה מדרכי  להמן דשני צלמים היו על ליבו. וע''ע בתרה''ד (סי' קצ''ו) וכאן עמד קנה
                                                                                      אם החלונות פתוחים אסור אף שזה למעלה, ואם החלונות סגורים מותר.  ון דידן:למסקנא בניד

                                                                                                         
 בברכת                                                                                                                          

 "יגדיל תורה ויאדיר"                                                                                                                 
 יוסף פנחסי                                                                                                               

 

 
 "צו את אהרן ואת בניו לאמר"

ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון  פרש''י בשם ר''ש
כיס, וכ' "אור החיים" כי חסרון כיס לכהן שירצה להקריב 
קרבנות אחרים שיש לו זכות בהם, מה שאין כן העולה שכולה 
כליל ואין לו בה אלא העור, על כן באה התורה לזרזו שיעשה 

 מלאכתו באמונה.
ן הגדול מכאן שהתורה ירדה לכוחות נפש האדם ואף הכה

שמחשבת פיגול פוסלת עבודתו עבודת הקודש, עכ''ז מסוגל לא 
 לעשות מלאכתו נאמנה עבור נגיעת ממון.

ובס' קב הישר כ' "כלל זה נקוט בידך אדם שנזהר מממון גזל 
ומשאו ומתנו באמונה, ובפרט אדם שאינו רוצה להנות מממון 

 כי עיקר וכו',דע לך כי אדם זה צדיק וישר בודאי חבירו 
ביושר וממונו  וכל אדם שמתנהגהיראה והצדקות היא בממון 
ועליו נאמר ''יגיע כפיך כי תאכל  בכשרות, זהו צדיק גמור

 אשריך בעוה''ז וטוב לך בעוה''ב".
וכן אמרו במכילתא "כל הנושא ונותן באמונה מעלה עליו הכתוב 

 כאילו קיים כל התורה כולה".
חייט במקצועו ונהנה ור' צבי הירש כותב ראיתי יהודי שהיה 

מיגיע כפיו שציוה לפני פטירתו כי יעשו מהשולחן ששימש לו 
לצרכי עבודתו ארון לקבורה, והמידה שמודד האריגים יתנו בידו, 
וכשתמהו על צוואתו נימק דבריו ואמר, השולחן והמידה יהיו לי 
למליצים טובים, ויעידו עלי בבי''ד של מעלה כב' עדים שלא 

אף פיסת בד משיירי האריגים שהביאו לי  שלחתי ידי לקחת
לקוחותי לתפירת בגדיהם, וכי נשאתי ונתתי באמונה.  

 וכן ביאר הח''ח הפס' "ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עימה"
מגזל ומרמה היא אם קנין כספו באלו מברכת ה' ומיגיע כפיו ולא 

תעשיר ונותנת לו נחת רוח מעושרו שלא יקבל עצב וצרות 
                                    מעושרו.

(מתוך הספר "אמרי פי")                                                   

  
 

מסופר על ר' אברהם גלאנטי שבא לפני רבינו האר"י ואמר לו יסתכל נא 
מר במצחי ויראה אם רשום בו שמץ עוון ואם יש אני משביעו בשם הקדוש 

''ל, רואה אני שרשום במצחו שמץ שיאמר לי מהו, נסתכל האר"י במצחו וא
גזל, השתומם ר' אברהם ואמר אם יש בי עוון גזל אנא אני בא, הלך לביתו 
אבל ועצוב לבוש שק ואפר וקרא לכל הפועלים שהיו אורגים בגדים 
במפעלו, ראו הפועלים את הרב והנה הוא חגור בשק ואפר ונשתוממו, א''ל 

ס לגיהנם ע''י עצמי, לכן מהיום הרב דעו שאני בשר ודם ואיני רוצה להיכנ
ואילך אם תדקדקו הרבה בשכרכם לקבל ממני מה שמגיע לכם עד סוף 

 הפרוטה האחרונה תמשיכו לעבוד ולא איני רוצה שתעבדו יותר.
השיבו הפועלים איזה חשבון עלינו לעשות הרי מיום שעבדנו אצל מר ראינו 

וך ואף אחד מאיתנו ברכה בכסף שקיבלנו מידך ויש לנו לאכול לשתות ולחס
לא עושה חשבון מצומצם מהמשכורת שנתת לנו ומהעבודה שאנו עובדים, 
אמר להם הרב אכן נודע הדבר כנראה שזהו מכשול הגזל שבידי שלא עשינו 
חשבון מהכסף שאני חייב לכם, ועתה אני מניח כסף לפניכם וכל אחד יכול 

' אברהם הניח לקחת כפי שירצה ותמחלו לי על כל מה שעבר ביננו, ור
לפניהם את הכסף, אבל לא רצה א' מהם לקחת אפי' פרוטה אחת, חוץ מאשה 
אחת שהושיטה ידה ולקחה שתי פרוטות, וכולם ענו ואמרו "אנו מוחלים לך 

 במחילה גמורה עד סוף פרוטה האחרונה".
עמד הרב והלך לבית מדרשו של האר''י, יצא רבינו האר''י לקראתו ואמר 

אותו הצער על ספק גזל שראיתי רשום במצחו, אמר לו  לו נצטער מר כל
ר' אברהם, וכי קל הדבר ספק איסור גזל עכשיו ישוב ויסתכל במצחי אם 
עדיין רשום הסימן, נסתכל האר''י במצחו ואמר עכשיו אינו רואה כל סימן, 
אז גילה לו האר''י שספק הגזל היה בשתי פרוטות שהושיטה האשה ולקחה 

 ית באריגתה ומגיע לה יותר בשכרה. ע''כ.כיון שהיתה מומח
ואעפ''י שלא נהג עימה שלא כדין ולא רימה אותה, רק שלא דקדק לראות 

 שמא מגיע לה יותר כפי מלאכתה נרשם במצחו ספק גזל, 
   כה נזהרו חכמינו מחשש וספק גזל ואף מחשש טעות.

פי")(מת "אמרי הספר וך

 מכתבים שנשלחו לרב שליט''א 

 ניתן לשלוח שאלות לכבוד הרב שליט''א בכל ד' חלקי השו''ע, וכן תגובות לעלון, ובעז''ה יפורסמו בשבועות הבאים.
 בהלכה, בהשקפה, ובאגדה.וכן ניתן לרכוש את כל ספרי הרב שליט''א 

 בית עבור l.com ateretme @ gmaiאו למייל:  4477562-54-153ירושלים או בפקס:  11 כתובת לשליחת מכתבים: רחוב מנחת יצחק
 052-7684941ניתן להתקשר לפלאפון:  תרומות והנצחה להארות והערותהוראה. 
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