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 פנינים לפרשה
 

בדרך כלל קוראים פרשת תצוה בשבוע שחל 
ובפרשת תצוה ,  משה רביויום השה לפטירת

וסף לכך . לא מצא שמו של משה רביו
מקיימים מצות זכירת מעשה עמלק בשבת 

האם יש קשר בין עיים , זאת או בקרובה לה
  ?אלו

מסביר השפת אמת כי לולא שעמלק קרר את 
, וטאים את חטא העגלעם ישראל לא היו ח

י חטא העגל תגלגלו הדברים שלא מופיע "וע
' שמשה אמר לה, שמו של משה בפרשת תצוה

ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחי א "
מי אשר חטא "עה לו ' מספרך אשר כתבת וה

ומפרש הדעת זקים מבעלי " לי אמחו מספרי
שבגלל זה מחק שמו מפרשת תצוה לפי ' התוס

וכן . פילו על תאי היא באהשקללת חכם א
מסביר השפת אמת שכמו שחטא העגל 
שתלשל מהתקפת עמלק כן כל החטאים 
שחטאו ישראל במדבר הם בבחית עבירה 

יוצא איפוא שגם . גוררת עבירה מחטא העגל
מיתת משה תלויה בעמלק ולכן ברוב השים 
הפשוטות יוצאת פרשת זכור בשבת פרשת 

סתלקותו של תצוה לומר לך שעמלק גרם לה
  .משה רביו

  
ישראל ויקחו אליך - ואתה תצוה את בי"

שמן זית זך כתית למאור להעלת ר 
  )כ, כז("                                               תמיד

כבר דיברו בזה המפרשים מדוע לא זכר שמו 
אכן שמע א . ה בפרשה זאת"של משה רביו ע

ר "אדמודבר כבד ועלה אשר שמעתי בשם 
א מוילא "הגר, אור ישראל וקדושו, ג"רשכבה

משום דשבעה באדר ופל תמיד , והוא. ה"זללה
רק לפעמים רחוקות (בשבוע של פרשת תצוה 

). יקרה שפרשת תצוה ופל אחר שבעה באדר
הצופה ומביט עד , והשם יתברך ויתעלה שמו

ידע מראש כי בשבעה באדר , סוף כל הדורות
לזאת לא זכר שמו , ה"יסתלק משה רביו ע

  .כדי לרמז על זה, בפרשה הזאת
ל דבסדרא הזאת יש מאה "א ז"ועוד אמר הגר
עיין בסוף (והסימן הוא מיכאל , ואחד פסוקים

משום דהעלם משם , והטעם הוא). הסדרא
הסתר מהאות , דהייו. הוא מאה ואחד' משה'

והסתר , דמייו ארבעים', מם הוא גם כן מ
הוא ' והסתר מאות ה (ין הוא שיןמהאות 

זאת לרמז . כלומר הכל למין מאה ואחד, )'א
שאף על פי שהחיצויות של משה רביו , לו

שהיא התורה , דהייו הרוחיות שלו, ה"ע
וכל ימי , עוד חיה עמו, הקדושה שלימד לו

  . לא ישבותועולם
  ) קהלת יצחק–רבי יצחק רייטבארד (    

 

  )כ, כז("      כתית למאור להעלות ר תמיד"
יוחן משום ' אמר ר) ט"מחות צ(מובא בגמרא 

אפילו לא קרא אדם אלא : שמעון בן יוחאי' ר
לא ימוש , קיים, קריאת שמע שחרית וערבית

. לכאורה קשה להבין. ספר התורה הזה מפיך
איך חשבים מספר הרגעים של זמן אמירת 

הה אמר : ההסבר הוא? ליום ולילה, ש"ק
הגם שהכהן לא ". לות ר תמידלהע"במורה 

אלא רק רגע אחד " תמיד"העלה את האור 
בלבד אלא בשביל שהמורה דלקה כל היום 
מכח הרגע הזה חשב לתמיד הוא הדין 

אם קוראים קריאת שמע . בקריאת שמע
בכווה ובהתלהבות של יראת שמים הדלקת 

, שמר הלהט שבלב כל היום, באותם הרגעים
  )ם"חדושי הרי(       ". ילהיומם ול"וזה חשב ל

  
  )כ, כז(                           "להעלות ר תמיד"

מעשה סים היו במורה משהיו מדליקים 
אותה בראש השה לא היתה כבה עד השה 

ר מגור את כי "שאל האדמו) תחומא(הבאה 
חיים מבריסק הלא היו צריכים לקיים כל יום 

י "ים עפמצות הדלקת המורה ותירץ רבי חי
ן שמן  בר דולק חייב ם שפסק כי הות"הרמב

אם כן ) ג"ב ה"הלכות שבת פי(ר יעמשום מב
גם בבית המקדש תו טיפה אחת שמן בכל 

 .  יום לתוך מורה וקיומה בזה מצות הדלקה
  )פיים יקרים(               

  
 –בהעלותך "י "בפרשת בהעלותך כתב רש

היתה לפי המורה שעליה ) מדריגה(מעלה 
י לא "ולכאורה מדוע רש" עומד הכהן ומטיב

הזכיר דבר זה גם בפרשתיו שאמר בה 
ואפשר לומר כי המורה ? "להעלות ר תמיד"

ח טפחים באמה "שהם י, אמות' היהת גבוהה ג
אמות ולכן ' וקומתו של אדם ג, טפחים' בת ו

מעלה כדי שיוכל אהרן היה צריך לעמוד על גבי 
אבל בפרשתיו מדובר על . להטיב את הרות

ימי המילואים ישמש משה ' שהרי בז, משה
ות כדאמרין ומשה היה גבוה עשר אמ, בכהוה

 היה זקוק אפוא בברכות פרק הרואה ולא
 )ספרים(                                         .למעלה

  
  )כ, כז(                "ויקחו אליך שמן זית"

  "שמך' קרא ה... זית רען"
  )טז, ירמיהו יא (

? מה ראה ירמיהו למשול את ישראל כזית
  והשמן , כל המשקין מתערבבים זה בזה, אלא

כך ישראל אים . איו מתערב אלא עומד
  ).ו"ר תצוה ל"מ. (מתערבים עם האומות

משלי (מובא בילקוט שמעוי : באור העין הוא
ופורים לא , ליבטלכל המועדים עתידים ) 'ט

כי בפורים ראיו מהותם וכוחם , יבטל לעולם
 להשמיד להרוג "הה אחרי גזרת . של ישראל

עמדו על דעתם ולא פו עורף לתורת , "ולאבד
ישראל ולא התערבו בין  הגויים כדי להציל 

כשתה רשות , וכשהפך הגלגל. פשם
ורבים : אמר, ליהודים להקם מאויביהם

עזבו את אלוהיהם , ייהדיםמעמי הארץ מת
אומות העולם . והתערבו בין היהודים

אך ישראל אים מתערבים , מתערבים בישראל
  )הרב יוסף פציובסקי(                  . בין האמות

  
 " יערוך אותו אהרן וביו מערב עד בוקר"

  )כא, כז(                
, מצות הדלקת המורה יתה לאהרן וביו

סמל החכמה והמדליק הוא והמורה היא 
דוגמא לרב המלמד את תלמידו ואומר הגאון 

ל שאפשר ללמוד מכאן "הרב משה פישטיין זצ
  .  כמה וכמה לימודים בהלכות חיוך

ממה שאמר שצריך להדליק עד שתעלה . א
 מאליה רואים שחייב הרב ללמד את תלמידו 

  . עד שיוכל להבין מעצמו ולהתגדל ביותר
מן הזית שלא היה בו שמרים ממה שצריך ש. ב

מעולם רואים שהרב צריך להסביר לתלמידו 
  .באופן זך וברור שלא יוכל לבוא לידי טעות

ממה שצריך ליתן חצי לוג שמן אף בלילות . ג
  הקצרים רואים שאף לתלמיד חריף צריך 

ללמד כמו לכל שאר התלמידים ולא לסמוך על 
כי מרוב קיצור עלול אף , תפיסתו המהירה

מיד החריף לטעות ולא יקלוט העין על התל
  .      בוריו

ממה שותים חצי לוג הן בלילות הקצרים . ד
והן בלילות הארוכים של שבת ראה שצריך 

לא רק את ברוכי הכשרוות אלא אף , ללמד
שהלילות , את התלמידים המתקשים בהבה

והלילות הארוכים , הקצרים כגד החריפים
בלמודם כגד התלמידים המתקשים 
   .והדורשים זמן רב יותר להבין את רבם

  )דרש משה(  

 
 "  ומלאת בו מלואת אבן ארבעה טורים"

  )יז, כח(                      
בעקידה כתב שאבים אלו היו קצתם יקרים 

לרמוז שיהיה לדיין שוה משפט , וקצתם בזול
  .של פרוטה כמאה מה

והיו שמות השבטים חקוקים עליהם 
לרמוז שלא ישא פי ) 'לעיל פסוק י (כתולדותם

יתרון  כאילו אין, כקטן כגדול ישמעון, איש
רק התולדה , לגדול שבשבטים על הקטן שבהם

וזה רמז , וזולת זה הכל שווין, התלויה בשים
 )   כלי יקר(                       .כון

  
  )כח, כח(    " ולא יזח החושן מעל האפוד"

שחיבר רבי , "פריםדגל מחה א"כתוב בספר 
  :ט"כד הבעש, אפרים מסדילקוב- חיים-משה

ג "ציווי זה מאוהו מפרשי התורה בכלל תרי
  מצוות שאדם מישראל מחוייב לקיימן בכל 



 ואיך יקיים –כי התורה היא צחית , עת
  ?אותה האידא

שהיה מוח על לב (אלא שהחושן רומז ללב 
, ה"בגימטריא פ) בכתיב חסר(ואפד ) אהרן

  ל אחד מאתו מצווה ועומד לבל יזח וכ
דהייו שלא ייחלק , אצלו החושן מעל האפוד

   אלא יהיו תמיד פיו ולבו שוים,הלב מעל הפה
  
  )כ, כח(" משובצים זהב יהיו במלואותם"

האבים יהיו במלואותם משובצים , כלומר
והכתוב יצוה שיהיו האבים על הזהב , זהב

שתים והיו שבעים ו, והאותיות על האבים
  .אותיות כגד שבעים ושתים שמות

, התעוררות גדולה על מעלת התורהויש בכאן 
כי היא יקרה מפיים וכל חפצים לא ישוו 

, כי מפי שהכסף והזהב חמדת בי אדם. בה
על כן בא , והאבים היקרות למעלה מן הזהב

כי התורה עולה על כל , הכתוב לעורר
ם שהרי הזהב בסיס לאבי, הקיים כולם

וכן דרך , והאבים בסיס לאותיות, היקרות
כ "וא, לעשות בסיס מן הקלה לכבד

שבהם ברא העולם , האותיות עיקר הכל
 )רביו בחיי(      .      שכל הקיים מצאים בו

 
... והאבים תהיין על שמות בי ישראל"

  )כא, כח("                               פתוחי חותם
) א: סקין שתי שאלותל די"שואל המהרי

מדוע לא כתוב הפוך ששמות בי ישראל היו 
ומה הבאור שהאבים על שמות , על האבים
הרי דרכו . מהו פתוחי חותם) ב. בי ישראל

כעין מה (של חותם שמכיים כתב הפוך 
כדי שיצא כתב ישר כאשר ) שראה בראי

אך מה טעם לכתוב . יטביעו את החותם
הרי הוא לא יתן , פתוחי חותם באבי האפוד

ל דיסקין "אלא מחדש המהרי. להקרא כראוי
שאכן כתבו שמות בי ישראל הפוך כפי 
שכתב בחותם אלא שעשה הדבר בצד 

ולכן אמר שהאבים על , הפימי של האבן
ושא אהרן "שמות בי ישראל ואמר להלן 

" את שמות בי ישראל בחושן המשפט על לבו
ו הפימי של זאת אומרת שהכתב היה בצד

האבן ואולם כיון שהאבים היו זוהרות 
שקופות יתן היה לראותם מבחוץ ולכן 
הקורא העומד מול אהרן הכהן רואה את 

  .השמות באופן ישר
  )מ"ח ק"או" הר צבי"ל דיסקין מובא ב"מהרי(

 
ותת אל חשן המשפט את האורים ואת "

' התמים והיו על לב אהרן בבאו לפי ד
ישראל על -פט ביושא אהרן את מש

  )ל, כח(                         "תמיד' לבו לפי ד
תומים ואורים הוא גד שתי קדושות שתן 

המשכן . המשכן והכהים: ה לישראל"הקב
ובגדי כהים אמרו , אמר בפרשת תרומה

ה קידש את המשכן "והקב. בפרשת תצוה
ואת , בלוחות שתן מן השמים) שקידש(

מעלה באורים ותומים הכהים קידשן מל
ואמר בהיפוך , שהיו גם כן מעשה שמים

מלמטה ) ח, דברים לג" (תומיך ואוריך"
בים , וזכו ישראל לזה בים ובסיי, למעלה
) יח, שמות טו" (ימלוך לעולם ועד' ה"אמרו 

ובסיי זכו לאור התורה ולכן זכו לאורים 
אורים שמאירים דבריהם ותומים , 'ותומים

ילקוט שמעוי במדבר (' שמשלימים דבריהם
' מצטרפות ובולטות'וזהו ). רמז תשעו

מצטרפות הייו שמשלימות דבריהם שיוכל 
ובולטות הייו מאירים דבריהם , לקרותן

  ...שיוכלו לראותן
  ) אדרת אליהו–רבי אליהו מוילא (  

והיה על אהרן לשרת ושמע קולו בבאו "
  " ובצאתו ולא ימות' אל הקדש לפי ד

  )לה, כח(   
שאז ישמע קול הכהן , על פי צחות יש לפרש

אם הוא לתכלית דבר קודש לעורר לב ישראל 
אכן , לאהבה את השם הכבד והורא

בצאתם אל החצר החיצוה אל העם יפשטו 
כהותו לטובתו ולמען ' את הבגדים ולא תהי

עשות פרי תובה כי אחרי עבדו עבודתו 
כאחד הדם לא יתגאה ' בשדה הקודש יהי

אולם בעת , א יפסע על ראשי עם קודשול
ופשט "שרותו בקודש אמרה תורה הקדושה 

, בגדי קודש" את בגדיו ולבש בגדים אחרים
מידות טהורות אשר לא מצא עליהם שמץ 

  ) דברי שיר–רבי שמואל יוסף רביוב (       .דופי

 
ועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו "

  )לו, כח(      "           'פתוחי חותם קדש לה
ל שהציץ מרצה "י מה שאחז"אפשר לפרש עפ

אמם לפעמים צריך . על עון עזות פים
שיהיה בו באדם מידת העזות כשהמכוון הוא 

הוי עז כמר לעשות רצון  "–לשם שמים 
ופתחת עליו "והייו דכתיב , "אביך שבשמים

דהייו שמירת " פתוחי חותם קודש לה
 .ותהעזות תהיה קודש לה ולא לדבר הרש

  )חתם סופר(        
  
על מצח אהרן ושא אהרן את עון ' והי"

הקדשים אשר יקדישו בי ישראל לכל 
על מצחו תמיד ' מתת קדשיהם והי

  )לז, כח(                     " 'לרצון להם לפי ד
היה זה לרצון " על מצחו תמיד"וכי משום 

  '?לפי ה
אמר בזוהר הקדוש כי הרשעים ועזי , ברם
י ישראלהפכשהיו רואים את הציץ , ים שבב

ליבם שבר בקרבם והיו מפשפשים ' הי
  .במעשיהם ועושים תשובה

על "הציץ תון ' שעל ידי זה שהי, יוצא איפוא
, כך שיוכל כל אחד לראותו, "מצחו תמיד

 –" 'לרצון להם לפי ה"' גרם לכך שיהי
שאפילו הרשעים ועזי הפים היו חוזרים 

  ....לפי המקוםבתשובה ומתרצים 
  ) כתות אור–רבי מאיר אייזשטט (      

 
  )  א, כט(      "וזה הדבר אשר תעשה להם"

אם מקדשים את . דיבור צריך להיות מעשה
ורה ובתפלה ואיו מדבר ליצות הדיבור בת

 או רכילות או לשון הרע ודברים בטלים ו"ח
ה מדבוריו מעשה ככתוב "אזי עושה הקב

  )בית אהרן(                  .ושמים עש' בדבר ה
 

  לפורים
"הוא חדש אדר.. הפיל פור הוא הגורל"

  ) ז, ג(                 
כיוון שפל פור : "איתא) ג"די(מגילה ' בגמ

בחדש אדר שמח שמחה גדולה שפל הפור על 
חודש שמת בו משה ולא היה יודע שבאדר 

שמחתו של המן בעה מזה , "ולד משה
 משה הרועה והמהיג של שחשב שכיוון שמת

עם ישראל שוב הם כצאן ללא רועה וממילא 
כל לעשות ככל העולה על רוחו ואין מי שיגן וי

אבל טעות גדולה טעה שכן כבר . על הדור
" ובא השמש וזרח השמש"אמר הכתוב 

זרחה ... עד שלא שקעה שמשו של"ל "ואחז
ובכל דור ודור מעמיד לו ..." שמשו של

  . וחם להגן על הדור כולוה צדיקים שבכ"הקב
 ) ד סאסערגאן"ר דוד יהודא פרייר אב"הג(   

 

 "תתן לי פשי בשאלתי ועמי בבקשתי"
  )ג, ז(                  

לשוות ' לכאורה למה השתמשה בב
פשי ועמי "ולא אמרה " בקשתי"ו" שאלתי"

, אלא". פשי ועמי בבקשתי"או " בשאלתי
היא לזמן שאלה . הבדל יש בין שאלה לבקשה

ובקשה היא ) שבת פרק השואל' מס' ע(מועט 
תתן לי פשי "וזהו שאמרה אסתר . לתמיד

 הצלתי האישית היא בבחית –בשאלתי 
 דחית המות לזמן מועט שהרי בין –שאלה 

 –" ועמי בבקשתי"אבל , כה סוף האדם למות
כי הבקשה שלא יעשה כליה בישראל היא 

אים כלים צחית דור הולך ודור בא וישראל 
  )יערות דבש(                                   .לעולם

  
כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר "
 "וראיתי באבדן מולדתי... מצא את עמיי

   )ו, ה(              
" עמי"הלשוות ' לכאורה מה פשר ב

גזירת המן ואחשורוש , אלא". מולדתי"ו
היתה להרוג ולאבד את כל היהודים ומי 
שרצה להצל היה יכול לקבל עליו דת 

אלא שתמיד ימצאו באומה . הפרסים
אלה הכשרים : סוגי אשים' בכללותה ב

ולעומתם , שיסכימו ליהרג ולא ימירו דתם
כתות ' כגד ב. סיוןאלה שלא יוכלו לעמוד ב

איככה אוכל וראיתי : "אלו דיברה אסתר
 הם הכשרים -" ברעה אשר ימצא את עמי
ואיככה אוכל ", שלא יעזבו דתם ואמותם

 הם החלשים -" וראיתי באבדן מולדתי
ועל אלה "  ואבדתם בגויים"שיאבדו בבחית
  . שולדו כמוי לעמי- אמרה מולדתי 

  )בית הלוי  (                                
  
  
  
  "אורה ושמחה וששן ויקר"

שמחה זה … אמר רב יהודה אורה זו תורה
ויקר אלו תפילין … ששן זו מילה… יום טוב

  ):.מגילה טז(
ל היא שאם גזירת המן "כוות דברי חז

, ו מתקיימת"להשמיד את היהודים היתה ח
לא היתה ליהודים אפשרות להמשיך לקיים 

  . את המצוות
טלה הגזירה וליהודים היה כעת שתב

שמחתם היתה , אפשרות להמשיך ולקיימם
  ).כד הקמח(גדולה 

, למרות שגם קודם לכן היו ליהודים תורה
המצאותו , מכל מקום, מילה ותפילין, חגים

של עמלק בעולם מעה מהם להתדב במצוות 
  ).ל"מהר(אלו 

ל הסביר את כוות "הרב גדליה שארר זצ
לפי פילת המן ל שאמם גם "דברי המהר

אולם קיומו של . היו מצוות אלו קיימות
עמלק בעולם גרם שהיהודים לא היו יכולים 

את שמחת , לראות בבירור את אור התורה
את הששון שבמילה ואת היקר , החגים

כאשר היהודים זכו לס הסתר . שבתפילין
הם זכו גם לראות את , של ימי הפורים

  .התוכן הסתר של מצוות אלו
ית עמלק הקתה להם את היכולת מחי

הרוחית לראות את תוכן של מצוות אלו 
. בעומק שהיה מכוסה מהם עד לאותה שעה

משלימות ההשגחה כל , כביכול, כשם שחסר
 שבע -טז. שמות יז(זמן שעמלק קיים 

ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד "הקב
כך , )י שם"רש(שימחה שמו של עמלק כולו 

 חלק מעומקן של מצוות אלו ,גם חסר כביכול
  .כל עוד עמלק קיים בעולם

  
  



 

  

  "מתות לאביוים"
מדוע תיקו מתות , ביאר בעל אמרי אמת

וביאר כי אחשורוש תן , לאביוים בפורים
אבל היהודים לא , ליהודים רשות לבוז בז

כמו שאמר ובבזה לא , השתמשו בזכותם
, והיה זה סיון גדול לעיים, שלחו את ידם

  . התקיו להם מתות לאביויםולכן
  

  "  תחפושת פורים"
הרי , מה המקור למהג להתחפש בפורים

ויש לומר שהוא ? מהג ישראל תורה היא
הם לא , )מגילה יב(ל "לזכר מה שאמרו חז

מה  שהשתחוו לצלם בימי (עשו אלא לפים 
ה לא עשה עמהם אלא "אף הקב) בוכדצר

ם יהיו שלפי, לכן מתחפשים בפורים. לפים
  ).בי יששכר(ראים כגויים 

  
      "משלוח מות"

ביאר החתם סופר למה רק בפורים תקו 
וכתב לבאר , משלוח מות ולא בשאר חגים

דבזמן אחשורוש הרי רק לפים השתחוו 
מצא שכל , ב"מגילה י' לצלם כמובא בגמ

יהודי בזמו לא אכל אצל השי שחשש שמא 
א לא ששמ(הוא מומר ואסור לאכול אצלו 

לכן תיקו שכל אחד יאכל , )רק לפים עשה
שמוכיח שכולם היו בלבם . ממאכל חבירו
 . ה"אמים להקב

  
  

  רמזים וגימטריאות
  

  "מות הלוי"מספר 
 קסו ויש רמז – 166פסוקי המגילה הם 

  :לעיים הללו
' וכו" המן העץ"? המן מן התורה מין.  א
  )ב"גמרא חולין קלט ע(

 – 166מלה עצמה  עם ה165העץ גמטריא 
  .קסו

 בתורה בפרשת בשלח  המיליםמספר . ב
 ה" ס47 –" ובפרשת זכור "119" ויבא עמלק"

  !!! כמין פסוקי המגילה166
כי טוב ' ו בתהילים הודו לה"   מזמור קל.ג

:  מילים ובו רמוז ס פורים166יש בו ' וכו
ואחר כך " ויפרקו מצרו כי לעולם חסדו"

  .ז לסעודת פוריםרמ" ותן לחם לכל בשר
  .166 יעלזו חסידים בכבוד גמטריא .ד
  כמין 70כי כן צוה המלך כן גמטריה . ה

הימים שבו היה המן ראש השרים עד שתלה 
  .על העץ

 מילה ראשוה במגילה ויהי מילה אחרוה .ו
מרדכי :  כמין314זרעו שהם ביחד גמטריה 

  .'שדי'היהודי ושם השם 

  
 

  הליכות והלכות
  ת אסתר דיי תעי

השה שפורים חל במוצאי שבת ויום ראשון 
כיון שתעית אסתר , ישם שיוים מכל שה

באדר וזה יוצא בשבת לכן ' זמו ביום יג
ולא ( את הצום ליום חמישי מקדימים

  ).הקדימו ליום שישי מפי כבוד שבת
כל הדיים הרגילים שישם בתעית ציבור 

מוד ישם ביום זה דהייו שהצום מתחיל מע
השחר וגמר בצאת הכוכבים וכן כולם 

חייבים להתעות אשים ושים ורק שים 
מעוברות ומיקות ישאלו שאלת רב לגבי 

והגים בזמן מחה לתת  .חיובם ביום זה
ביום זה מעות זכר למחצית השקל שהגו 

  .לתת בבית המקדש בחודש אדר
 10 -לפי מהג הספרדים ותים ערך שוה ל

) דשבמקמשקל מחצית השקל שזה (גרם כסף 
ובי אשכז הגו לתת שלש מחציות של 

זכר ) כגון חצי דולר(מטבע ההוג במדיה 
לשלש תרומות שמוזכרות בפרשת המשכן 

  .ויש להקפיד לומר זכר למחצית השקל
כסף זה יתן ללומדי תורה כיון שלימוד  

במקום קרבות שהקריבו במקדש הוא תורה 
  .)מעשר כספיםאין לתת כסף זה מכספי (

וכתב בספר קב הישר כל מי שצריך רחמים * 
על איזה דבר יקח פאי לעצמו ביום תעית 

למצח "בתהילים ' אסתר ויאמר מזמור כב
ואחר כך ישפוך שיחו לפי " על אילת השחר

ויזכיר זכות מרדכי ואסתר אשר בזכותם ' ד
ה ויפתח לו שערי רחמים "יעתר לו הקב

  .ויקבל תפילתו ברצון
  
  יי שבת זכור ד

זכור את "שבת זו קראת שבת זכור על שם 
 מצוה מן התורה ."אשר עשה לך עמלק

לקרוא פרשה זו במין ועם ספר תורה כשר 
לכן יש להוציא את הספר הכשר , ומהודר

 וראוי שיכיו ספר שעבר בדיקת ,ביותר
  .מחשב

יש לכוון לפי הקריאה לצאת ידי חובת מצוה 
  צריךש אומרים שגםדאורייתא של קריאה וי

לכוון לברכות התורה של הקורא ולצאת גם 
אין לקהל לקרוא בלחש עם . בהן ידי חובה

הקורא כיון שיוצא רק בקריאה בספר תורה 
  .כשר

חלקו הפוסקים אם חייבות שים בקריאת 
פרשת זכור והגו השים להשתדל לשמוע 
פרשה זו בציבור וראוי להוג כן 

ן  עובדיה  שאם והוסיף בספר חזו.לשים
אשה  לא  י כולה  לבא  תקרא זכןר מחומש 

  )רק  טוב חשים(
  

  דיי קריאת המגילה 
השה שקריאת המגילה במוצאי שבת יש * 

להזהר שלא להביא את המגילה בשבת 
מחשש מכין משבת לחול ולכן או שיביאה 

סדר התפילה . במוצאי שבת או ביום שישי
ק את במוצאי שבת זו כמו פורים רגיל ור

ההבדלה עושים לאחר קריאת המגילה וסיום 
ויש שהגו לברך בורא מאורי האש  .התפילה

  .בלבד לפי המגילה ויש שלא הגו בזה

אשים שים וקטים שהגיעו לגיל חיוך * 
בזמן הברכות יש . חייבים לשמוע המגילה

לעמוד ולאחר מכן לשבת ורק שליח הציבור 

  .עומד משום כבוד הציבור

קפיד לשמוע כל מילה מהמגילה יש לה* 
ואם לא שמע אפילו מילה אחת לא יצא ידי 

לכן יש להקפיד שכל אחד יחזיק . חובה
ולא יקרא ) אפילו מודפסת(מגילה בידו 

יעקוב בעייו תוך הקשבה מתוכה אלא 
  .לשליח ציבור

  .אין לדבר באמצע הקריאה* 

הבאת קטים לבית הכסת מטרתה * 
אולם קטים . להלחכם למצוות שמיעת מגי

שבאים להכות את המן ומפריעים לקהל 
לכן .  לשמוע את המגילה ראוי שלא להביאם

ההיגו בהרבה בתי כסת קריאת מגילה 

לשים כדי שיוכלו לבוא ולשמוע בשקט 
  .כאשר הבעלים משגיחים על הילדים בבית

לא יברך כלל , לפי הלכות הספרדים* 
 ויש) בן איש חי(הקורא לשים בלבד  

אומרים שיברך רק שעשה סים ושהחייו 
דעת (ויש מתירים לברך הכל ) דעת אור לציון(

ולכן ראוי להשתדל שיקרא ") יחוה דעת"ה
אדם שלא יצא ידי חובה בקריאה מוקדמת 

לפי מהג . ויוכל לברך כל הברכות בשלמות
, "לשמוע מגילה"האשכזים והגים לברך 

את ין ואין מברכ".  החייו"וש" שעשה סים"
 ויש חולקים .לאחר קריאת המגילההברכה 

  וכן מברכים
  

  מצוות היום
וחיוב וסף , בלילה: קריאת המגילה .א

  .לקרוא ביום
פירושו לתת צדקה : מתות לאביוים  .ב

החיוב הוא לתת לכל הפחות לשי .  לעיים
עיים ולתת לכל עי מתה ששיעורה לא 
 תבאר ויש אומרים כסף לקית שיעור שלש

בן איש ) ( גרם170מחיר של כ(ביצים לחם 
שתי מתות . וכל המוסיף הרי זה משובח). חי

צריך לתת משלו והשאר יוכל לתת מכספי  
  .מעשר

חייב אדם לשלוח מות : משלוח מות .ג
ימלי הוא לשלוח שתי ילרעהו והחיוב המ
כשתי מות חשבים . מות לאדם אחד

ריך צ.  או שי סוגי מאכלים,משקה ומאכל
" בן איש חי"וכתב ה, אוכל המוכן לאכילה

וכל המוסיף לשלוח , שיתן בשי כלים פרדים
. בין בכמות  ובין באיכות, הרי זה משובח

כתב המשה ברורה כי מוטב להרבות 
, במתות לאביוים מסעודתו ומשלוח מות

  .שאין שמחה מפוארת מלשמח לב עיים
 חייב לעשותה ביום ולא: סעודת פורים. ד

בלילה ולעשות הסעודה לכבוד היום וכון  
וירבה ביין , לאכול לחם ובשר בסעודה זו 

מן הדין היה ראוי . יותר מהרגלו עד שיירדם
לסעוד בבוקר מכל מקום הגו לסעוד אחר 

יש להתפלל תפילת מחה לפי . הצהרים
  .הסעודה שמא ישתכר ויירדם

 במגילה: שים חייבות בכל מצוות היום* 
במשלוח מות ,  במתות לאביוים,וםלילה וי

  .ובסעודה
ויש להזכיר לשים לא לאכול סעודה בבקר 
לפי קריאת המגילה רק מותר לאכול משהו 

  .קל ולא סעודה ממש
על "בתפילות ובברכת המזון מזכירים * 

  .אם שכח איו חוזר, "הסים
  .יש ללבוש בגדי שבת בפורים* 
        
  

  מעשה חכמים 
 של איש האשה גלתה בחלומו

, שהצילה ממוות' הצלה'
וביקשה ממו להציל את כדה 

  ה'המתכון להתחתן עם גוי
הרב זילברשטיין מעיד שהתאמץ לפות 

הרב ישעיהו זאב , המעשה- בעצמו לבעל
המפורסמים ' הצלה'אחד מאשי , ערפס

, כדי לשמוע את הפרטים במדויק, במוסי
והוא מביא את הסיפור בצורה ששמעו מהרב 

  . ללא כל הוספות,ערפס
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, ח"בימי הסליחות שלפי ראש השה תשס
חלמתי חלום באשמורת , מספר הרב ערפס

, והה אי רואה לפיי אשה זקה, הבוקר
 10-ה לפי כ'והיתה זו האשה שהוזעקו אלי

, ותו לה חמצן', הצלה'בקריאת , שים
עד , זמן מסוים-והצלחו להחיותה לפרק

  .שפטרה לבית עולמה
והה היא ,  הופיעה עתה בחלומיהזקה

רוצה ... שכדי  הבחור, אומרת בשפה ברורה
ואי מבקשת ממך , ל"רח, ה'להתחתן עם גוי

שתלך ותדבר עימו ותסה להשפיע עליו 
ואף תזהיר אותו , ולשכעו שלא יעשה זאת

  .שיימע מצעד זה
מי אתה ומה אתה , ואם יאמר לך הכד
 שכאשר אי מגלה לך, שתאמר לי מה לעשות
הוא קורא , ה ההיא'הוא מדבר עם הגוי

ה יודעת את 'הגוי, ורק היא, לעצמו בשם אחר
  .השם הזה

וכדי , כדי להסתיר את זהותם, הם עשו זאת
השם הזה , שאף אחד לא יעלה על עקבותיהם

והכד לא גילה זאת לאף , הוא סודי בייהם
הוא יבין , כשתגיד לו את השם הזה. אחד

ואולי ישתכע בכך לחזור בו ', שיש דברים בגו
  .אמרה הסבתא, מדרכו הרעה

  
  'דברים מרעידים'תתכון לשמוע 

  ותפעם , רעם- התעוררתי כהלום, ויהי בבוקר
. והחלטתי לא להזיח את הדבר, רוחי בקרבי

מיד לאחר התפילה התקשרתי למשפחתו של 
  .וביקשתי לדבר עם בם, הבחור

 ,ההורים אמרו שבדרך כלל הוא איו בבית
מה שהוכיח לי , הוא מצא' במקרה'ועכשיו 

, על סיעתא דשמיא מיוחדת שיקלעה בדרכי
  .ואולי יש בכך רמז שהצליח במשימה זו

ולומר לו , אמרתי לבחור שברצוי לפוגשו
הוא הבין מן הסתם על מה . 'דברים רצייים'

ובתחילה סירב , אי מעויין לשוחח איתו
צייים את כל הדברים הר'באומרו ש, להפגש

  ...'כבר אמרו לו
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

דברים 'כשאמרתי לו שיתכון לשמוע 
, בהל, שיגלו אליי אודותיו' מרעידים ביותר
  .והסכים להפגש

ש מעולם "אמרתי לו שיש עבורו ד, כשפגשו
והחילותי לספר לו את דבר החלום , האמת

  .שבו יגלתה אליי סבתו
ותמה האם אלו , הבחור פרץ בצחוק, כצפוי

, אז-או. שעליהם דיברתי' יייםהדברים הרצ'
גיליתי באוזו את השם הסודי שלו עם 

וכמעט פל מהכסא , והבחור השתתק, יה'הגו
  ....עליו ישב

זו פעם ראשוה בחיי שאי תקל במעשה '
שכן בטוחי שאף אחד בעולם איו , שכזה

  .אמר בקול רועד', יודע מהשם הזה
  

  בדיוק בזמן' החלום הי
וסיפר , ליבו- ר את סגורמאותו רגע פתח הבחו

, ה החלו כבר לפי שתיים'שקשריו עם הגוי
ורק אז לשאתה , לגייר אותה' ובכוותו הי

, אבל לבסוף הסתכסכתי איתה, 'לאשה
  .'והקשרים שלו התפוגגו

חשבתי , המשיך לספר, רק לאחרוה ממש
ולכן כדאי ', חילול השם'שאולי יש בכך 

  ...לשלוח לה מכתב כדי לגמור בשלום
איי מבין מדוע , וכיון שכך היו פי הדברים

.. סבתי לא באה להזהירי כבר לפי שתיים
  .תמה הבחור

הרב ערפס מספר שאמר לבחור שיתכן מאוד 
שהסבתא שלו היא זו שפעלה וגרמה לפירוד 

   יתכן –ומה שבאה עכשיו בחלומי ", שבייהם
שהיא רואה שדוקא עכשיו עלול להתרגש 

,  והמכתב שברצוך לשגר לה,עליך סיון וסף
ויגרום שוב לחידוש , ייצור פעולה הפוכה

  .פחת-וידרדר אותך לעמקי פי, הקשר בייכם
לכן איעצך שתחשוב היטב לפי שהיך "

כי אולי מדובר בפעולה , שולח את המכתב
תורה ומורה -וכדאי שתשאל דעת, מסוכת
  ".הוראה

לא סיימתי את פגישתי עם הבחור בסיכום 
  , עברו שבועיים והבחור מתקשר אליי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ומודיעי שאכן הסבתא חזתה מראש את
עד , א אכן לא ישלח את המכתבמשותף שהו

  .שיתבהרו העייים
והחלום היה בדיוק , הסכות הצפויות לו

אם הייתי שולח את .. בזמן המתאים
יתכן מאוד שהייתי כס לסכה , המכתב

  .אמר, גדולה מאוד
, ה אליוה התקשר'הבחור סיפר שהגוי

ויסתה להציע לו התקשרות , ביוזמתה
אבל ברוך השם הפעם הייתי חזק , 'מחודשת

וגיליתי לה את דברי סבתי , ואיתן ברוחי
התרגזה , וכשהיא שמעה את כל זה, בחלום

 ....'מאוד והלכה לדרכה
  )תצד-תצב' ברכי פשי עמ(

  
  

  פורים שמח
  

 העלון לעילוי נשמות
  ל"זצוק לכה יגןיעקב בן מ

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
   בןל"זצוקישראל מאיר 

  לחיים טובים וארוכיםתבדלשרה 
  ה.ב .צ..ת


