
5:166:296:477:09

5:316:316:457:07

5:226:306:467:08

5:326:316:457:07

5:156:306:477:09

5:336:316:467:08



 180

0722-51-9696
a560708000@gmail.com



  
  
  
  
  
  
  

  

  







  



  
  
  
  
  
  
  

  

  



  





  
  



 

 

- 

 !ְּבָיְד 'ְּוַנֲהֹפ הּוא'ַה 
ְוָאֹנִכי ר ״ֶׁשֶּנֱאַמ ן, ִמַּניִ ה ַהּתֹוָר ן ִמ ר ֶאְסֵּת  :״לֲחזַ  ָאְמרּו

י ִמִּסְפֵר  ָידּוַע ה זֶ ק ָּפסּול ַע א״. ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּו
ר ַהְסֵּת ל ״ֶׁש ב ְּבַמּצָ ם ֶׁשּגַ ב, טֹום ֵׁש ל ַהַּבַע ם ְּבֵׁש ת ֲחִסידּו
 -ת ְּברּוָחִנּיּו אֹות ְּבַגְׁשִמּיּו ׳רֶהְסֵּת  ְּבתֹור ֶהְסֵּת ׳ -ר״ ַאְסִּתי
ם.ָׁש ר ִמְסַּתֵּת ״ה ַהָּקּבָ  - 'יָאֹנכִ 'ֶׁש ִלְזּכֹר ם ָהָאָד  ָצִרי 

א יֹוצֵ ל ַהָּגדֹוד ַהּסֹו, ׳דסֹוא ָיצָ ן ַייִ ס ִנְכנַ ׳ם ַהּפּוִרים ְּביֹו
 ְּכמֹו, ּוְבַעְצמֹו ִּבְכבֹודֹו״ה ַהָּקּבָ א ִנְמצָ ר ֶהְסֵּת ל ֶׁשְּבכָ 

ר׳ ֶאְסֵּת ת ְמִגּלַ ן ׳ִעְניַ ה ֶׁשּזֶ י׳, ֵלוִ ת ַּׁש ְקֻד ׳ּבִ ת ַּבֲאִריכּור ֶׁשְּמבָֹא 
ם ּגַ  -ה ַהְּמִגּלָ ה ַמֲעֵׂש ל ֶׁשּכָ ם, ְורֹוִאית ַהִּנְסָּתרֹות ֶא ם ִמַּגִּלי

ְלַהְׁשִמיד ל ״ֶׁש ה ַהּנֹוָרָא ה ַהְּגֵזָר ל ֶׁש ר ַהֶהְסֵּת ל ֶׁש ם ַהֲחָלִקי
ה ּוִמּזֶ א. הּו ָּברּוא ֵמַהּבֹוֵר ח ּוֻמְׁשּגָ ן ְמֻכָּוד״, ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹג 

ם ַהַּגְׁשִמִּיית ַהַהְסָּתרֹול ֶׁשְּבכָ ם, ָהִעְנָיִניל ְלכָ ם ָאָד ד ִיְלַמ 
 .ִעּמֹו״ה ַהָּקּבָ א ִנְמצָ ם ְוָהרּוָחִנִּיי

ם ָּבֶה ה ֵהִפיָח ה, ּוְתִפּלָ ת ַּתֲעִניל ַע ר ֶאְסֵּת ה ְּכֶׁשִּצּוְָת 
ל ֶׁש  ְלַצְלמֹוה ְּבִהְׁשַּתֲחָויָ  ֶׁשִּנְכְׁשלּוְלַאַחר  ,הֲחָדָׁש ה ְקוָ ִּת 

 ֶׁשְּבתֹום ָלֶה ה ִגְּלָת , ֲאַחְׁשֵורֹוׁשת ִמְּסֻעַּד  ְוֶנֱהנּור ְנבּוַכְדֶנַּצ 
 ְכֶׁשַּיַעְסקּו״ה, ּוַהָּקּבָ ר ִמְסַּתֵּת ל ּוִמְכׁשֹוה ְנִפילָ  אֹותֹו

ת ֻטְמַא ל ְוכָ ר, ַהֶהְסֵּת ל ּכָ  לֹוח ִיְפַר ד ִמּיַ ה ּוְתׁשּובָ ת ְּבַתֲעִני
ר ְּבֵסֶפ ר ְמבָֹא ן ּכֵ ה. ָהיָ א ְּכל ִּתְתַּבֵּט ע ָהָרָׁש ן ָהָמ ת ּוְקִלַּפ 

 ל׳.ִיְׂשָרֵא ת ִּתְפֶאֶר ת ֲעֶטֶר ׳
ְוַהָּיִמים  -ה ָׁשנָ ל ְּבכָ ה ָּבָא  זֹות ֶׁשִהְתַּגּלּור, ְואֹוֵמ ף ּומֹוִסי

ט ְמַע ם ִע  ר,ָהֵאֶּלה ִנְזָּכִרים ְוַנֲעִׂשים ְּבָכל ּדֹור ָודֹו
ת ִמַּקָּבלַ ר יֹוֵת ה ְּגבֹוָה ה ְלַדְרּגָ  ְלַהִּגיַע ר ֶאְפָׁש ה ְּתׁשּובָ 
ת ֻמֶּטלֶ ק ַר ם ָהָאָד ל ַע ן. ֵמָרצֹוה ַהּתֹוָר ת ֶא ל ְלַקּבֵ  -ה ַהּתֹוָר 

״ה ַהָּקּבָ א ִנְמצָ ר ְּביֹוֵת ל ֵפ ָּׁש ַה ב ַּבַּמּצָ ם ּגַ י ּכִ ה ַהְּזִכיָר ת חֹובַ 
ה ְּתׁשּוָבט ְמַעה ַיֲעֶׂש ק ּוְכֶׁשַרה, ִלְתׁשּוָבֹוְררּוְמעֹוִעּמֹו

ד ּוִמּיַ , ְּתׁשּוָבתֹול ְלַקּבֵ ן ְוָרצֹום ַרֲחִמיי ַׁשֲעֵר  לֹו ִיָּפְתחּו
 - םְוַנֲהפֹו הּוא ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו ַהְּיהּוִדים ֵהָּמה ְּבׂשְֹנֵאיֶה 

ם.ְוָהרּוָחִנִּיים יַהַּגְׁשִמִּי

  ַוִּיְתלּו ֶאת ָהָמן
אסתר גזרה תענית שלשה ימים, ביום השלישי 
לבשה אסתר מלכות ונכנסה לאחשורוש והזמינה את 
המן לסעודה הראשונה, בעת הסעודה בקשה אסתר 
לעשות למחרת שוב סעודה עם אחשורוש, בסעודה 

 המן.זו צוה המלך לתלות את 
 באיזה ימים צמו? ובאיזה יום נתלה המן?

 למחרת הצום -ט"ז ניסן 
שלשת  ; פדר"א נ)(אסת"ר ח,ז; ט,ב; י,ד מדרשלפי ה

, בט"ו שהוא שלישי )1ימי הצום היו: י"ג י"ד ט"ו ניסן
יום הסעודה  -לצום היתה הסעודה הראשונה, בט"ז 

 השניה נתלה המן.

 בשלישי לצום -ט"ז ניסן 
שצמו בי"ד ט"ו  כותב )'ויעבר מרדכי'על פסוק (רש"י 
(מגילה  בט"ו שהוא שלישי לשילוח אגרות .ט"ז ניסן

נכנסה אסתר לאחשורוש להזמין את המן,  )טז, א
היתה הסעודה  )2שלישי לצום -למחרת ביום ט"ז 

 .)3השניה, ולערב נתלה המן

 ט"ו ניסן
" ְׁשַנת ַהֶּמֶלךְ ַּבַּלְיָלה ַההּוא ָנְדָדה בתרגום על פסוק "

מפרט דברים שקרו באותו לילה, בין הדברים כותב 
, כלומר שהלילה בין שבליל זה נהרגו בכורי מצרים

. לפי זה למחרתו שתי הסעודות היתה ליל ט"ו ניסן
הסעודה השניה היתה בט"ו ניסן, ובו ביום נתלה 

 .)4המן
 

ויום" צריך להבין כיצד צמו "שלשת ימים לילה לפי זה  )1
" ששב וישב מרדכיולכן אמרו " )2י"ג. יום אם התחילו ב

לשקו ותעניתו, כי יום שלישי לצום היה. ולכן מצאו המן 
 -שלומד דיני קמיצה עם התנוקות, שזה ענינו של יום 

טו, א. ולכאורה כוונתו  מגילה )3יום תנופת העומר. 
לפי זה  )4 שלפנות ערב של ט"ז (עם סיום הצום) נתלה.

היה בי"ד ביאה ראשונה של אסתר לפני המלך ש נמצא
עי' (, 'יום השלישי'ניסן, וצריך להבין למה זה נקרא 

הפור היה בי"ב ש בירא ליה. ושמא י"ל דס)מהרש"א טו, א
ואולי  ,גם יש להבין מה שתרגם 'שלישי לפסח'[ניסן. 

 .]יום (הקרבת ה)פסח הואהכונה ליום שלישי ש



 

 

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

 (מהר"א מבעלזא) המכפר על המחשבה.
 

האש מלמעלה  .ּוִבֵער ַהּכֵֹהן... ְוָהֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד 
האדם ועבודת כבר יוקדת היא רק מצפה להכנת 

 פרי תבואה)  אך( . -שיעורר ויבעיר מלמטה 
 

כל המדבק עצמו  .ִיְקָּדׁש ָּבֶהם ִיַּגע ֲאֶׁשר ּכֹל ... ַאֲהרֹן ִּבְבֵני
נעשה הוא עצמו   בחינת  -בצדיקים 

 (תפארת שלמה) קדוש.
 

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

  (נועם אלימלך) אלא תורה.

הטעם שלא היו כלי זמר וניגון  .ַלֲעׂשֹות ִּכְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש
בסעודה, כי אחשורוש רצה שהיהודים יתגעלו בפתו 
וביינו, וכיון שהניגון מעוררת הנפש חשש שלא ירצו 

 )(בשם מנות הלוי לטעום ממאכליו.
 

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

עם  ד(כדאיתא במדרש שהמן מצא את מרדכי לומ
, 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".

  
 התורה צריכה להיות לנחת רוח לפני ה'

ם את ְוָלָאׁשָ ְנָחה ְוַלַחּטָ . ֹזאת ַהּתֹוָרה ָלֹעָלה ַלּמִ
ֶבת ָהָאָדם ַהּלֹוְמָדהּ  ַמְחׁשֶ לּוָיה ּבְ ִאם , ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּתְ

ָמּה ָעָליו ֶנֱאַמר  יִקים "לֹוֵמד ִלׁשְ עֹוָלה  "ֵיְלכּו ָבםַצּדִ ׁשֶ
ָנתֹו , ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוחַ  ּוָ ר ֲאָבל ִאם ּכַ ָחִליָלה ְלַקְנּתֵ

אֹות ַעל ֲאֵחִרים ִעים "ֲהֵרי ָעָליו ֶנֱאַמר  ,ּוְלִהְתּגָ ּופֹוׁשְ
ם לּו ּבָ ׁשְ ֶבת לֹו ְלֵחְטא, "ִיּכָ ְוֶזה ָהֶרֶמז . ְוִהיא ֶנְחׁשֶ

סּוק  ּפָ ְלֶמֶדת ַעל ְיֵדי ָהָאָדם ָיכֹול " ֹזאת ַהּתֹוָרה"ּבַ ַהּנִ
ְנָחה"ִלְהיֹות ִלְפָעִמים  ִהיא עֹוָלה " ָלעָֹלה ְוַלּמִ ׁשֶ

ַרךְ ְלֵריַח ִניחֹוַח ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְלַמְעָלה   ְלָפָניו ִיְתּבָ
את "ְוִלְפָעִמים ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות , [מנחה לשון נחת] ְלַחּטָ

ם  )ם הרה"ק רבי ישראל מרוז'יןבש (נר ישראל " ח"ו.ּוְלָאׁשָ

 
ָח  מ¿ ƒ ּׂ̆ י‰ ַ‰ ƒ‰ ‡ ַע ≈„ ּיו… ∆ ׁ̆ רּוך¿  ּכ¿ ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ ‰ַ ∆ ׁ̆

ָ̂  ‰ּו‡ מ¿ ƒָכ ‡ נ ָב ל ּב¿  רּ„ָ
ּנַת ְראֹוָתם ַיַחד ׁשֹוׁשַ ֵמָחה, ּבִ ֵכֶלת ַיֲעקֹב ָצֲהָלה ְוׂשָ  ּתְ
ָכי. ַהַּתְכִלית ִהיא ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם ְוִיְרֶאה  ָמְרּדְ

ֶׁשְּבָכל ָּדָבר ָּבעֹוָלם ֵיׁש ִניצֹוץ ָקדֹוׁש ַהְּמַחֶּיה 
ח"ו, ם ִמְתַּגֵּבר ַעל ָהָאָדם ִמַּדת ַהִּדין אִ ְוַגם , אֹותוֹ 

ִיְסַּתֵּכל ֶׁשְּבתֹוכֹו ִנְמָצא , ִּבְבִחיַנת ֶהְסֵּתר ָּפִנים
ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְמַגֶּלה . ַהְּמַחֶּיה ּוְמַהֶּוה אֹותוֹ ה' ַחּיּות 

ַהִּניצֹוץ  ֶאת ַהֶהְסֵּתר ּוַמֲעֶלה ּוְמַחֵּבר ֶאת אֹותוֹ 
ְוַעל ֶזה . ּוַמְמִּתיק ֶאת ַהִּדיִנים, ןִּבְמקֹורֹו ָהֶעְליוֹ 

ִּכי ַּכֲאֶׁשר ", ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני"ֶנֱאַמר 
ִנְמָצא ְּבָכל "ת ָהָאָדם ִמְתּבֹוֵנן ְּבָחְכָמתֹו ֶׁשַהֵׁשי

ְּבִחיַנת  -"ד הּוא ַמְכִניס ֶאת ָהאֹות יּו, ָּדָבר
"ד, ִעם יּו" ִּתירַאסְ "ְוֶזהּו , ַהָחְכָמה ְלתֹו ַהֶהְסֵּתר

קּות ֻמְסֶּתֶרת ְלַגְמֵרי ֲאַזי ִנְקֵראת  ֲאָבל ִאם ָהֱא
א יּו" ֶאְסֵּתר"אֹוָתּה ְּבִחיָנה  ְוִהֵּנה ֲעָמֵלק "ד. ְּב

ֶׁשֶּזה ְמַרֵּמז ַעל ֶהְסֵּתר ַהָּפִנים ", ַמר"ְּבִגיַמְטִרָּיא 
" ְּדַכיָמְר "ְוַהִּתּקּון ָלֶזה הּוא , ַּכֲאֶׁשר ַמר לֹו ְלָאָדם

"דכ" ַמְמִּתיִקים ַעל ְיֵדי  "ַמר"ֶׁשֶאת ַהִּדין ְוהַ 
ְּכלֹוַמר ָּבֶזה ", ַמר"ֶׁשֶּזה ְּבִגיַמְטִרָּיא "י", ְּפָעִמים 

ַהָחְכָמה ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְננּות ֶׁשה' "ד ֶאת יּוֶׁשַּמְכִניס 
ּנַת ַיֲעקֹב ָצֳהָלה ְוֶזהּו . ִנְמָצא ּבוֹ  ֵמָחהׁשֹוׁשַ ַמה  ְוׂשָ

ְראֹוָתם ַיַחד ? ַהָּדָבר ֶׁשֱהִביָאם ִלְכַלל ִׂשְמָחה ּבִ
ַכי ֵכֶלת ָמְרּדְ ְּכֶׁשָראּו ֶאת ַהַּתְכִלית ְּכלֹוַמר  ּתְ

 .ְלַהְמִּתיק ֶאת ַהִּדיִנים ַעל ְיֵדי ָמְר־ְּדַכ־י

איתא  .ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה
בילקוט ראובני אין צו אלא לשון עבודה זרה, 

דהנה אמרו במדרש דעולה והוא תמוה. ונראה 
מכפרת על הרהורי הלב, ולכאורה הלא מחשבה 
רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה ולמה 
צריכים כפרה על הרהור. אך אמרו בקידושין 
שמחשבת עבודה זרה שפיר נחשבת כמעשה, 
ובעינן עליה כפרה, לכן קודם שאמר "זאת תורת 
העולה" שבאה לכפר על מחשבה רעה, הקדים 



 

 

מר "צו" בלשון עבודה זרה לומר שהעולה וא
באה לכפרת עוון זה של עבודה זרה דייקא, שרק 
עליה צריך כפרה על הרהור מה שאצל אחרים 

 אינם נחשבים לעבירה. 
לר' יצחק מאיר שווארץ (אמרי יצחק 

 ) דומ"ץ בפראגמירשט

 
יש  ן.ִמי הּוא ֶזה ְוֵאי ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ּכֵ 

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

לעשות בו כטוב בעיניך", אם כן מה השאלה "מי 
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 

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

 בטלה כולה.
 )הגה"ק ר' יוסף רוזין מראגעטשוב (צפנת פענח 

מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור 
צריך ביאור מה הכונה שלא ידע  המן לברוך מרדכי.

בין ארור המן לברוך מרדכי, ומה התועלת בזאת. 
יש לומר דהנה לפעמים יש לאדם שנאה על 
חבירו בגלל שעשה לו מעשה רע, ותמיד הוא 

יש אדם  ולפעמיםררו מחמת שנאתו. ומקללו וא
הרואה חבירו מצליח בעושר או גדולה ושורה 

. והנה שונאו מחמת קנאהאצלו הברכה, והוא 
אמרו חז"ל גדולה לגימה שמקרבת לבבות, 
שאכילה ושתיה שאוכלים יחד זה עם זה, בכוחה 
לקרב הלבבות ולהסיר השנאה. וזה הכונה 
"מיחייב איניש לבסומי בפוריא" לאכול ולשתות 

ד שיסיר ממנו השנאה והקנאה, עים, עיחד עם רֵ 
ולא ידע לא מ"ארור המן" השנאה שיש על חבירו 
ומקללו ורואה אותו כהמן מחמת רע שעשה לו, 
ולא מ"ברוך מרדכי" שלא יתקנא בברכה שיש 
לחבירו, כמו מרדכי שהיה רצוי רק "לרוב אחיו" 
בגלל שנתקנאו בגדולתו, רק יהיה אהבה ואחוה 

  )להגה"ק ר' מנוח הענדל :מגילה ז(חכמת מנוח  ורעות.

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

, נותהפורים שלח אליו אחד המשכילים משלוח מ
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: "לתמיהת הנוכחים הסביר המלבי .שלו
הוא שלח לי את , אתו במדה כנגד מדהמתנהג 

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

 ך דרשת הפורים רב ף
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 
במדרש שהמן בדק בכל החדשים ומצא שבכל 

טוב או מצוה שיכול לעמוד ־םחודש יש איזשהו יו
לזכותם, 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, הלא גם באדר א' יש פורים קטן. השיב 

הקדמונים בעיקר לו הרב כי זה תלוי בחקירת 
מצוות השתיה, האם השתיה גורמת לשמחה 
שתבוא, או שהשמחה צריכה להיות קודם והשתיה 
היא רק היכי תימצי להוציא השמחה מן הכח אל 
הפועל, ונפקא מינה הוא שאם אינו שמח וטוב לב 
אם חלה עליו חובת משתה, לסברא א' חייב 
לשתות כדי לבוא לידי שמחה, ולסברא ב' כל זמן 

אינו בשמחה פטור מן השתיה. והנה הרמ"א פסק ש
" משמע וטוב לב משתה תמידלגבי פורים קטן "

, 'משתה'ורק אחר כך  ''טוב לבשקודם צריך להיות 
ולפי זה הקושיא במקומה עומדת, הרי טובי הלב 
חייבים לקיים מצות משתה, וזכות זה יכול לעמוד 

לא הלכו  לישראל. אך יש להוכיח כי המן ואחשורוש
כטוב לב בשיטת הרמ"א, באחשורוש נאמר "

" שטוב הלב בא מחמת היין, בהמן נאמר המלך ביין
שמח לאחר המשתה " -" ויצא המן ביום ההוא"

", אם כן סברו שאין חובת שתיה בפורים וטוב לב
קטן, לכן גזרו הגזירה, ודפח"ח.



 

 

 }ד{ ם'ֲחֵרִדי'ַה 
 םֲחֵרִדיר ֵסֶפ ל ַּבַע י ַאְזָּכִר ר ֶאְלָעזָ  ַרֵּבנּות ְלתֹוְלדֹו

 אֹוָרה זֹו ּתֹוָרה

ָהה ַּבַעל ַהֲחֵרִדים ָּׁש ְּבִדּיּוק ְּבאֹוָתּה ֵעת ֶׁש 
ְוָחְלָתה ָנְפָלה ִּבּתֹו ֶׁשל ַהּסּוְלַטאן ְלִמְׁשָּכב , ְּבקּוְׁשָטא

 ּוִמֶּזה ַּכָּמה ָיִמים ֶׁשָהרֹוְפִאים ִנְלאּו, ְּבַמֲחָלה ֲאנּוָׁשה
ַוְּתִהי ְצָעָקה ְּגדֹוָלה ְּבָכל , ִלְמצֹוא ָלּה ָמזֹור ּוְרפּוָאה

 .ֵּבית ַהַּמְלכּות

ִמּגֶֹדל ַצֲערֹו ,ַּבַּלְיָלה ַהִהיא ָנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶל 
ְוִנָּסה ְּבָכל ֶּדֶר , ָאָנה ְוָאָנהִהְסּתֹוֵבב ֵּבין ַחְדֵרי ַהַּבִית 

ְוִנַּגׁש . א ָעַזר ַהְרֵּבהַא ֶזה  ,ֶאת ַּדֲאָגתֹוִּבְמַעט ְלָהִפיג 
ִלְׁשאֹף ְמַעט ֲאִויר ַצח אֹוָתּה ְּכֵדי ּוָפַתח ֶאל ַהַחּלֹון 

 .אּוַלי ֶזה ֵיִטיב ִעּמֹו

ם ָּׁש ַהר ָּגבֹוַּה ִמ ֶצַלע ַאְרמֹון ַהּסּוְלַטאן ָהָיה ָּבנּוי ַעל 
ְוִהֵּנה ַמְבִחין , ַעל ָּכל ָּבֵּתי ָהִעירָהָיה ֶאְפָׁשר ְלַהְׁשִקיף 

ַהּסּוְלַטאן ְּבתֹו ַהֲחֵׁשָכה ֶׁשֵּמַאַחת ַהָּבִּתים ּבֹוֵקַע אֹור 
ְוָהָיה ִנְרֶאה ֵמָרחֹוק ְּכִאּלּו ְּדֵלָקה ּבֹוֶעֶרת , ָחָזק ְמאֹד

ִלְראֹות ְמָׁשְרָתיו ֶאת  ְוָׁשַלח, ֵרףָּׂש ּבֹו ְוַהַּבִית הֹוֵל ְלִה 
 .ַמה ּקֹוֶרה ָׁשם ַּבַּבִית

ָּמׁש ַּׁש ַה ְּכֶׁשִהִּגיעּו ְלָׁשם ַהְּמָׁשְרִתים ָראּו ִּכי ֶזה ֵּבית 
ְועֹוְררּו ֶאת ֵהם ָּדְפקּו ַּבֶּדֶלת , ֶׁשל ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית

ִלְראֹות ִמי ּדֹוֵפק  ִנַּגׁש ְּבֶבָהָלהְוהּוא , ָנתֹוְּׁש ָּמׁש ִמ ַּׁש ַה 
ֶּבָהָלתֹו ִּבְראֹותֹו ֶאת ַמה ָּגְבָרה , ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה ַוֲאֵפָלה

 .ַהּסּוְלַטאןְמָׁשְרֵתי 

ִסְּפרּו , ָׁשַאל ְּבקֹול רֹוֵעד?" ַמה ֶאְפָׁשר ַלְעזֹור ָלֶכם"
ְוֵאי , ר ַעל ַהּסּוְלַטאןלֹו ַהְמָׁשְרִתים ֶאת ַמה ֶׁשָעַב 

ְוהּוא ְׁשָלָחם , ֶׁשָרָאה ֶאת ָהאֹור ַהּבֹוֵקַע ִמן ַהַּבִית
 .ִלְבּדֹוק ַמה ָהאֹור ַהֶּזה

א ָראּו ָׁשם ּוָבְדקּו ְּבָכל ִּפָּנה ַא ַלַּבִית ֵהם ִנְכְנסּו 
ַא א ָראּו , ָׁשםְוִהְסַּתְּכלּו ַלֲעִלָּיה ֵהם ָעלּו  .ְמאּוָמה

ּוק ַהֲחֵרִדים יֹוֵׁשב ְוֵנר ְּבָידֹו ְוָעסִמַּבַעל חּוץ , ָׁשם ָּדָבר
ִּכי א ִהְסַּתֵּבר , ַהָּדָבר ָהָיה ְלֶפֶלא ְּבֵעיֵניֶהם. ְּבתֹוָרתֹו

, ִמֵּביתֹו ָהאֹור ֶׁשָרָאה ַהּסּוְלַטאןָהָיה ֶׁשֶּזה ָלֶהם לֹוַמר 
ִּכי ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע ִאי ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֶאת אֹור ַהֵּנר 

  .ִמֶּמְרָחק ָּכֶזה

, ַּכֲהָוָיָתןָבִרים ֵהם ָׁשבּו ֶאל ַהּסּוְלַטאן ְוִסְּפרּו לֹו ְּד 
ָׁשם ׁשּום ְּדֵלָקה ַרק ְיהּוִדי ֶאָחד יֹוֵׁשב ֶׁשֹּלא ָמְצאּו 

 .ְוֵנר ְּבָידֹוְולֹוֵמד 

הּוא ְוָׁשב ְוָאַמר ִּכי , ַהּסּוְלַטאן ִנַּגׁש ׁשּוב ֶאל ַהַחּלֹון
ְוֵהִבין ִמָּכ ֶׁשֵאין ַהָּדָבר ָּפׁשּוט , אֹור ָחָזקרֹוֶאה ֲעַדִין 

 .ְלָפָניו ֶאת ַהְּיהּוִדי ַהֶּזהְוָׁשַלח ֶאת ְמָׁשְרָתיו ְלָהִביא 

, ָהְלכּו ַהְמָׁשְרִתים ְוִהְבִהילּו ֶאת ַּבַעל ַהֲחֵרִדים
ֵהִׁשיב ַּבַעל , ְוַהּסּוְלַטאן ָׁשַאל אֹותֹו ֵמֵהיָכן הּוא

 .ַהֲחֵרִדים ִּכי הּוא ַמִּגיַע ֵמִעיר ְצַפת ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ָנה ַּבַעל ָע , םָּׁש ָׁשַאל אֹותֹו ַהּסּוְלַטאן ָמַתי ָיָצאָת ִמ 
ַהָּדָבר ָהָיה . ַהֲחֵרִדים ַהּיֹום ַּבּבֶֹקר ָיָצאִתי ְוַהּיֹום ָּבאִתי

ַהֵאי ִיָּתֵכן ָּדָבר ָּכֶזה ְלַהִּגיַע , ְלֶפֶלא ְּבֵעיֵני ַהּסּוְלַטאן
ְוהּוא ָׁשַלח , ְלתּוְרִּכָיהְּביֹום ֶאָחד ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

ַהִאם ֶאְצלֹו ְלָבֵרר ְלָהִביא ֶאת ַרב ַהחֹוֵבל ֶׁשל ַהְּסִפיָנה 
 .ְנכֹוִנים ִּדְבֵרי ַהְּיהּוִדי

ָׁשַאל אֹותֹו ַהּסּוְלַטאן  ,ַּכֲאֶׁשר הּוָבא ַרב ַהחֹוֵבל
ָעָנה ַרב ַהחֹוֵבל ֶׁשַהּיֹום ָיָצא , ָמַתי ָיָצא ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

, ד ּפֹהְוַהּכֹל ִּבְזכּות ַהְּיהּוִדי ַהָּקדֹוׁש ָהעֹוֵמ , ְוַהּיֹום ָּבא
ִמְּטִביָעה ּוִבְזכּותֹו ִהַּגְענּו ֻּכָּלּה ַהְּסִפיָנה ֶׁשִהִּציל ֶאת 

 .ֵהָּנה ְּבאֹותֹו יֹום

 alyayin.tsfas@gmail.com  לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת

 דפוס ראשון 'ספר 'חרדים
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 העולה תורת זאת לאמר בניו ואת אהרן צו את"
 ) ב, ו(  "... ואש המזבח תוקד בוהעולה אוה

 לדמות האדם דעל' הק ן"ברמב דאיתא אפשר לומר על דרך
 ממש, וזהו דמו את זורקים וכאילו אותו שוחטים כאילו בנפשו
 לאותו , שיאמרו"לאמר בניו ואת אהרן את "צו הפסוק פרוש
 עצם , כל"הוא העולה העולה תורת זאת" קרבן שמביא האדם
 הקרבן להיות היה האדם שעל לדעת" העולה הוא" הוא הקרבן

 היתה דייקא, שהאש '""בו תוקד המזבח ואש' הבהמה ולא
 .'ה לקרבן חשביי ואז קרבנו על ולא בו ליקוד צריכה

 )והעיון הדרש(
 

 "צו את אהרן ואת בניו" (ו, ב)
צוותא, רומז לחבר את האב ובניו שילכו בדרך  -"צו" לשו חיבור 

 אחד. 
 (אמרי חיים)

 
 "ואש המזבח תוקד בו" (ו, ב) 

כלומד: אם אש עבודת ה׳ יוקדת באדם, עליו להזהר שתהיה 
יוקדת ״בו״ בתוכו פנימה, ולא כלפי חוץ באופן שתפגע באחרים. 
וכדוגמא לכך מביאים את מה שסיפרו חז״ל בגמרא (סוכה כח) 
 על תלמידו של הלל הזקן, יונתן בן עוזיאל, שבשעה שישב ועסק
בתורה, כל עוף שפרח מעליו מיד נשרף. ונשאלת השאלה: אם 
כך גדולתו של התלמיד, במה התבטאה גדולתו של הרב (הלל 

 הזקן)? 
אלא, אומר השפת אמת, גדולתו של הרב באה לידי ביטוי בכך 
שעוף הפורח מעליו לא נשרף כלל, שכן האש הייתה יוקדת 

 בקרבו פנימה, ומבחוץ לא היה הדבר ניכר... 
 (עפ״י מש״ת)

 

"ואש המזבח תוקד בו ולבש הכהן מדו בד 
 )ג-ומכנסי בד ילבש על בשרו" (ו, ב

ת דברי המדרש המבהילים, רבנו האור החיים הקדוש, מביא א
'שכל נפש מישראל שהרגו האומות על קידוש שמו, ה' לוקח 
מדמו של הנהרג, ורושם את צורתו על מלבושו, ולעתיד לבוא 
כשיבוא לנקום מהאומות, הקדוש ברוך הוא ילבש את אותו 
מלבוש, וינקום באומות העולם, על אשר הרגו אותם, והכל רק 

 ך'. מפני שהם מייחדים שמו יתבר
 ובזה מפרש רבינו הקדוש את הפסוקים בדרך רמז: 

הפסוק מרמז לאש הדינים והנקמות  ואש המזבח תוקד בו''
שיעשה ה' באומות העולם, 
ואז ינקום השם יתברך את 
נקמת עבדיו, 'כי באור הבוקר 
תעשן אף ה', ואש מפיו 
תאכל, על אשר עינונו בני 

ה' עוולה ויסרונו ביסורי נקמ

וזה הכוונה 'אש המזבח' היינו היסורים שהקדוש ברוך הוא ייסר 
את האומות, על שלא ריחמו על כלל ישראל, ולא היה די להם, 
שישראל במצב שפל יותר מהם, ולכן אש היסורין תוקד 'בו' 
כלומר בהקדוש ברוך הוא נעלם הנעלמים, שהוא המקנא ולובש 

 קנאה. 
הכהן, זהו רמז להקדוש ברוך הוא שנקרא  'לבש הכהן מדו בדו'

'כהן', ילבש את 'מדו בד' דהיינו לבושו שעליו חקוקים צורות 
נפשות ישראל, שהם נקראים 'בד' וכמו שכתוב 'הן עם לבדד 

 ישכון', וכמו כן שהם מאוחדים בעצמם ומייחדים שמו יתברך. 
וחד על שהרגו ' שינקום ה'  במימכנסי בד ילבש על בשרוו'

אנשים צדיקים שהם 'מכנסי בד' מלשון הכנסה, שהם מכניסים 
יחוד ואמונת ה' שנקרא 'בד', בלבבות ישראל, והם דבוקים בה' 

 יתברך 'על בשרו' שאין דבר שמפסיק בין ה' לבינם. 

 
"ולבש הכהן מדו בד ומכנסי בד ילבש על 

 בשרו" (ו, ג)
ב"ילקוט שמעוני" אומר, "שלא ילבש בגדי חול עימהן", כלומר, 
שהכהן לא ישתמש בבגדי הקודש לענייני חולין, שלא ינצל את 

 בגדי הקודש ומעמדו למטרות שאינן קדושות.
 

ל לא כ"ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו יא
 יניח ממנו עד בוקר" (ז, טו) 

אדם מביא קרבן תודה כהודאה על נס שנעשה לו, כגון: יורדי 
הים, הולכי מדברות, חבושי בית האסורים וחולה שנתרפא, שהם 
צריכים להודות, שכתוב בהן (תהילים קז) "יודו לה' חסדו 

שאל הצדיק  –ותיו לבני אדם ויזבחו זבחי תודה". יש להבין ונפלא
הרי התודה  –רבי אברהם מרדכי אלתר מגור בעל ה"אמרי אמת" 

היא קרבן שלמים ודינם של קרבנות השלמים שהם נאכלים 
בשני ימים ולילה אחד ומדוע נשתנה דינו של קרבן תודה להיאכל 

באה על  התודה כאמור –השיב הרבי  –רק ליום אחד? אלא 
ניסים חדשים חלקו גלויים ורובם נסתרים אם כן איך ניתן לאכול 
מקרבן תודה שבא כהודאה על הנס של אתמול על חשבון הנס 

 של היום?! 
 

 "וטומאתו עליו" (ז, כ)
אדם שנטמא טומאה חמורה כגון טומאת מת, טמא שבעת 
ימים, ולאחר מכן טובל במקוה ונטהר, ואילו בתוך השבעה ימים, 

 גם אם יטבול אלף פעם לא מועיל לו. 
ורבינו האור החיים הקדוש מסביר את עומק הדברים, שבתוך 

היא 'פנימית' בתוך הנשמה והגוף, ולכן לא  השבע ימים הטומאה
יועיל טבילה, ואילו לאחר 
שבעת ימים הטומאה רק 
חופפת מבחוץ על גופו, ולכן 
כתוב בפסוק 'וטומאתו עליו' 
שהטומאה רק מעליו מבחוץ 

 ואינה טומאה פנימית.

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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ומביא סיפור על אליהו הנביא, שהיה הולך בדרך יחד עם חסיד 

סרחת, ואותו חסיד שם את ידיו בחוטמו אחד, ועברו ליד נבילה מ
 מפני הריח, ואילו אליהו הנביא לא הרגיש בכלל בריח הרע. 

וכשהמשיכו בדרכם, היה אדם אחד בא לקראתם מרחוק, ואליהו 
הנביא שם את ידיו בחוטמו. שאל אותו חסיד את אליהו הנביא, 

 מדוע עכשיו סתמת את האף, ואילו אצל הנבילה לא?
נביא, שאותו אדם הוא רשע, והעבירות שעשה ענה לו אליהו ה

 יוצא מהם ריח מסריח יותר מהנבילה.
ומוסיף רבינו הקדוש, שמאדם צדיק, נודף ריח טוב, ובלשון 
קודשו: 'כי כל העובר עבירות ריחו נודף לרעה, ובהיפך יהיה 

 לאיש צדיק שלם שיעלה ממנו בושם כריח הגן'. 
וירח אליו יעקב אבינו 'וזה הפשט במה שאמר יצחק אבינו כשבא 

 כריח שדה אשר ברכו יח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בניאת ר
שהרגיש שעולה ממנו ריח טוב של קדושה, ולכן לא יתכן  ,ה''

 שזה עשיו הרשע.
 

"זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם 
ולמילואים ולזבח השלמים אשר צוה ה' את 

 (ז, לז) משה בהר סיני"
רבינו האור החיים הקדוש, מביא את מאמר רבותינו, שדרשו 
מפסוק זה, ש'כל העוסק בתורת הקרבנות מעלה עליו הכתוב 

 כאילו הקריב את הקרבנות, ואין צריך לשום כפרה אחרת'.
' שעל ידי העיסוק בתורת העולה, את התורה לעולהזולכן נאמר '

 כאילו הקריב עולה בפועל. 
מוסיף רבינו הקדוש ומחדש, שזה רק בתנאי אם לומד אולם 

שר צוה ה' את אתורה לשמה, וכפי שנאמר בהמשך הפסוק '
 ' שהלימוד לשמה יש בה כוח לכפר ולהגן. משה

ה יתנו כל זובפרשת כי תשא, מפרש רבינו הקדוש את הפסוק '
מצוות ה', עליו לעסוק  ' שמי שעובר עלהעובר על הפקודים

בתורה הקדושה הנקראת 'זה' וכמו שנאמר לא ימוש ספר 
 התורה 'הזה' מפיך.

ובלשון קודשו של רבינו הקדוש: 'באמצעות מה שילמדו בתורה, 
היא מגינה ומכפרת עוון, ומרבה זכיות, כאומרם 'ותלמוד תורה 
כנגד הכל', ואפילו היו ביד האדם עבירות רבות, 'זאת התורה 

ולה למנחה ולחטאת ולאשם' כאילו הקריב כל הקרבנות לע
  המכפרים'.

 

"זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם 
 ולמלואים ולזבח השלמים" (ז, לז) 

ה"חפץ חיים" מעורר היה תמיד בדבר הצורך הגדול שיש לכל בן 
 לקבוע לעצמו זמן מסויים ללימוד ענייני קדשים.  תורה

את דבריו המתיק במשל: בעת שנערכת חתונה לפני החופה 
טרודים כל המחותנים בשמחת הנשואין, כולם מסבבים את 
הכלה ושמחים עמה. קשה עד מאוד להוציא את הכלה ממקום 

מושבה ולהביאה אל 

לצאת מתחת לחופה, דבר אחד מזרז את הכלה ושושבינותיה 
אל החופה, כאשר מגיע מאן דהוא ומכריז בקול החתן עומד כבר 

 תחת החופה וממתין לכלה! 
ינינו אם אנחנו מוכנים בידיעת סדר הקרבנות אז יש יכן בענ

לסנגור של ישראל מה להמליץ לפני אבינו שבשמים, והוא טוען 
לפניו: הלא בניך מוכנים בידיעות התורה של הקרבנות ועומדים 

 רק לך! חושה נא לגאלם ושלח משיח צדקך!ומצפים 
 

"ואת כל העדה הקהל אל פתח אוהל מועד 
 ד)-ויעש משה כאשר צוה ה' אותו" (ח, ג

 וברש"י זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט את המרובה.  
כפרי אחד בא לפני הרה"ק רבי משה מקאברין זצ"ל בטענה: כל 

שנתוספו עוד זמן שהייתי יחידי בכפר הייתי מתפרנס ברווח, מ
 יהודים פרנסתי מתמעטת. 

ענה לו הרבי: כתוב בתהלים (לב, י) "רבים מכאובים לרשע, 
והבוטח בה' חסד יסובבנו", 'רבים' העובדה שיש הרבה יהודים 
במקום אחד 'מכאובים לרשע' זה כאב לרשע, אבל 'והבוטח בה' 
חסד יסובבנו' הלה חושב את זה לחסד שהוא נמצא עם עוד 

 יהודים.
 

 "ותקהל העדה אל פתח אוהל מועד" (ח, ד)
רבינו האור החיים הקדוש מבאר, שהפסוק בא להודיענו שנעשה 

אלף איש,  600נס, ובפתח אהל מועד נכנסו כמות אנשים של 
 אמה.  50למרות שמדתו היתה סך הכל 

וזה שמספרת התורה 'ותקהל העדה אל פתח אהל מועד' שכל 
עם ישראל הצליח להיכנס ולעמוד בפתח אהל מועד, כי 

 הרוחניות והקדושה אין לה גבול ומידה.
 

 "וישחט" (ח, כג). 
"וישחט, הנגינה שלו שלשלת, שהוא מסלסל בנגינתו, ומכאן 

 כנראה הרמז למנהג, שעל פי רוב השוחט הוא גם חזן. 
היה בסטופניץ היה חזן ר' מרדכי, אחיו של ר' מאיר מאפטא, ו

מקורב ל"חוזה מלובלין". פעם שאלו "החוזה": ר' מרדכי! מדוע 
שגור בפי העולם שחזן הוא פתי, אמר לו ר' מרדכי: אמרו חז"ל 
במסכת סוטה (דף לב, ב) אמר ר' יוחנן משום רשב"י: מפני מה 
תיקנו תפילה בלחש, כדי שלא לבייש את עוברי עבירה 

לא חילק הכתוב  המתוודים בתפילתם על עבירות שבידם, שהרי
רש"י: שהרי לא קבע  מקום בין קורבן חטאת לעולה. ופרש

עצמו, כדי שלא יבינו שהוא חטאת קום בפני מלשחיטת חטאת 
תבייש. לכן תיקנו תפילה בלחש שלא לבייש את אלה יו

שמתוודים בשעת תפילתם, ובא החזן ואומר בקול רם מה 
 שאומרים הכל בלחש ולכן הוא שוטה. 

 ן)(מעשי לובלי

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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     א העולה על מוקדה"ו"זאת תורת העולה ה

 ב)  (ו,
מעשה היה אצל הבעש"ט. שהלך עם מקורביו לבית המדרש, 
וכיון שהגיע לפתחו נעמד, אמר, אי אפשר להיכנס בבית זה, 
שהוא מלא וגדוש בתורה מלוא החלל. תמהו מלויו מאי משמע. 
י הסביר להם הבעש"ט, כתיב "זאת תורת העולה", כלומר, איזוה

תורה העולה ופורחת לעילא, "היא העולה על מוקדה", תורה 
שנלמדת לשם ד' בהתלהבות ובאש. ובתיקוני זוהר, איתא 
שתורה אשר אין לומדים אותה בדחילו ורחימו "לא פרחת 
לעילא". וזאת התורה שלומדי בית המדרש דנן לומדים נשארת 
נו בין כתליו, האויר דחוס מרוב תורה, עד שאין מקום בשביל

 נות הנצח)י(ממעי להיכנס פנימה. 
 

 "צו את אהרון" (ו, ב) 
 .אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות (רש"י)

ראשי  מידת הזריזות היא בניין אב להרבה מידות נכונות ומפתח
לבניין אישיותו של האדם השלם כך כתב בעל "אורחות צדיקים" 
(שער הזריזות) כי מידת הזריזות היא תכשיט לכל המידות והיא 

ומוסיף בעל "אורחות צדיקים" הזריזות היא  .מתקנת את כולן
מידה גדולה לתורה ולמצוות וגם לעניין תקנת העולם הזה והיא 

 .רךמידת הצדיקים לעבודת הבורא יתב
’ בספר "צדיק יסוד עולם" מסופר כי באחת השבתות ביקר ר

אריה בבית הסוהר המרכזי ב"מגרש הרוסים" כדי להתפלל עם 
בתום התפילה ניגשו אליו כל  ,אסירי ציון ולקרוא לפניהם בתורה

שלום" והוא כדרכו השיבם האסירים כדי לברכו בברכת "שבת 
 בלחיצת יד חזקה בחיוך מלבב ובמאור פנים.

אריה שואלם אם יש "פנים חדשות" בקרבם ’ "כרגיל היה ר
השיבוהו  ,לשאלתו .דהיינו האם הובאו לכלא אסירים חדשים

ואמרו לו כי בפינת החדר הסמוך ישנו אדם רזה וצנום  ,בחיוב
 ,אריה לבקרו’ ר אב .היושב תוהה ובוהה וממרמר בבכי כל הזמן

השיבו האסיר "הכיצד לא אבכה?  ,שאל לשלומו ולסיבת בכייתו
ולפתע תפסוני שוטרים בריטיים  ,הלכתי לתומי ברחוב

ולי הורים זקנים ותשושים  ,ואנכי חף מפשע ,והשליכוני לכלא
ולבטח דואגים הם היכן נעלם  ,שאינם יודעים כלל שנאסרתי

אף שאלו  ,קשו שיחדל מלבכותאריה ניסה לעודדו ובי’ ר ,בנם"
למקום מגורי הוריו השיב האסיר כי הם מתגוררים במאה שערים 

לתאר רק יכול הוא  ,שמות לרחובות ןוכי אי ,שליד העיר רחובות
 .ונקב בשמות הוריו ,את סמטאות שכונתו שכונת "שעריים"

 יהיה בעזרך!" ’ בך והריה את ידו והשיבו "הסר דאגה מליא’ לחץ ר
אריה מהאסירים ניגשו האסירים לתימני בודד זה ’ רמשנפרד 

אריה ומה אמר לך?" השיבם ’ ושאלוהו "מה שוחח עימך ר
 ,האסיר דברים כהוויתם
 ,חבריו למאסר נדו בראשם

והיו שאמרו לו כי ברכה 
לבטלה בירכו הרב שהרי עד 

אריה ’ צאת השבת ישכח ר
 .את שם הוריו ואת מענם

ל האסירים בראותם קל לשער מה גדלה השתוממותם ש
למחרת היום זוג תימנים קשישים המשרכים דרכם בחצר הכלא 
’ בבואם לבקר את בנם התברר כי מיד עם צאת השבת עשה ר

וטרח טרחה מרובה כדי למצוא את  ,אריה את דרכו לרחובות
הורי האסיר ולגלות את אוזנם כי ביקר את בנם ואל להם לחשוב 

 .כי נעלמו עקבותיו
 .ו רבותינו זריזות מה היאכך הבינ ואכן

הרמח"ל בספרו "מסילת ישרים" (פרק ו) בביאור מידת הזריזות 
כותב "ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך צריך שיתגבר 
נגד טבעו עצמו ומתגבר ויזדרז שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו 
ודאי הוא שלא יצליח" והא מה שאמר התנא (אבות ד) "הוי עז 

 רץ כצבי". כנמר קל כנשר

 
 "והנותרת ממנו יאכלו אהרן ובניו" (ז, ט)

עקב גזונדהייט בעל התפארת יעקב, רבה של וורשא, ערך רבי י
שיחה עם אחד האדמורי"ם של ווארשא, ותוך כדי שיחתם העיר 
לו רבי יעקב, שלכאורה הוא הרבי, מתקיים ומתפרנס 
מעבירותיהם של ישראל, מן ה"פדיונות" שהוא לוקח מבעלי 

 העבירות, האמורים לכפר בהם על עוונותיהם. 
'מן הנותרת', מן  –ף הכהנים התפרנסו כך השיב לו הרבי, שא

 הקרבנות, שבאו לכפר על חטאים מחטאים שונים. 
ועל כך היה הרה"ק בעל הדברי חיים מצאנז אומר: שלכן תיקנו 
תפילה מיוחדת בשביל הרבי, החי ומתקיים מצרותיהם של 
ישראל: "ויתיהב לנו מזונא ופרנסתא טבתא בלי צרה ועקתא" 

 –ין לו ריבונו של עולם פרנסה טובה מזו (זמירות שבת), שיזמ
שלא יהא צריך להתפרנס מצרותיהם של ישראל ולצפות עד 
שיבוא אליו יהודי מטופל בדאגות ובצרות לשפוך לפניו את לבו 

 (אמרות חכמה)ויביא עמו "פדיון".     
 

 "וכל מנחה בלולה בשמן" (ז, ט)
 מעשה בפיקח אחד שעבר ברחוב, ושמע קול קורא אליו:

 "מנחה" בוא והצטרף למנחה פשוטה. 
נענה ואמר: אילו הייתה לך מנחה בלולה בשמן, האם גם אז היית 

 קורא לי לבוא ולהצטרף? 
וכך אומרים בשם רבי ישראל סלאנטער זצ"ל: פעמים רבות 
שמעתי שקוראים ליהודי העוברים על יד בית הכנסת "קדושה" 

קראו לעוברים "קדושה"! אך לא נזדמן לי לשמוע שהסועדים י
 ושבים "סעודה, סעודה"!

 

 "אם על תודה יקריבנו" (ז, יב) 
 פירש רש"י אם על דבר הודאה, על נס שנעשה לו וכו'. 
על נס של נפסק בשו"ע, ש

רבו צריך לברך, כשם שהוא 
מברך על נס של אביו (או"ח 
ריח, ו), ומיירי ברבו מובהק 

 (מ"ב סק"כ). 
רבינו הגר"ח מוולאז'ין אמר, 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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  נפלאיםסיפורים 
 צו פרשת

 
היה מברך "ברוך שעשה לי נס במקום הזה" בבואו לגשר שעל  כי

נהר ראמנאווא הסמוך לסלוצק, משום מעשה שהיה. פעם עברה 
שם זקנתו של רבינו הגר"א יחד עם בתה התינוקת, הלא היא אם 

נפלו השתיים אל תוך  ,הגר"א, והיתה הילדה מוטלת בעריסה
ת, שצפה הנהר, ולאחר עמל רב הצליחו להציל רק את התינוק

 עם הכר של העריסה. 
אמר הגר"ח: קורא הדורות מראש שלח את ישועתו מן השמים, 
 ,כי ידע שמן הילדה הזו עתיד לצאת פרי צדיק, ובזכותו ניצלה

והוסיף ואמר, כי הנס שנעשה במקום הזה נעשה גם לו, כי אם 
ח"ו היתה טובעת בנהר מאין היה זוכה ללמוד תורה מפי רב גדול 

 (עליות אליהו) רבינו הגר"א. ונורא כמו 
 

 "אם על תודה יקריבנו" (ז, יב)
 ?' הואהכיצד נחוש שכל מה שיש לנו מ

מלך שקצב לאדם האהוב עליו את פרנסתו ואת  ,על דרך משל
פרנסת אנשי ביתו למשך שנה, ונתן לו מעות כדי שיקנה בהן בכל 
 יום את הנצרך לו ולביתו. אדם זה בכל יום היה יוצא לשוק כדי
לקנות מצרכים, אולם לפני שהלך לשוק הוא היה פונה לארמון 
המלך, שוהה שם זמן מועט, ואחר כך הולך לשוק. לשאלת חבריו 
מדוע הוא נוהג כך מידי יום ביומו, ענה אותו אדם, אני עושה זאת 
כדי לחזק בלבי את ההרגשה שהכל בא לי מיד המלך, וכן כדי 

מוציא מכיסי לא שלי הן,  שבני ביתי יראו וידעו שהמעות שהנני
אלא הן ניתנו לי במתנה מאת המלך. לכן, לפני קניית המאכלים 

 דם ליד בית המלך, כדי שכולם ידעו שהכל בא ממנו. והנני עובר ק
הנמשל מבאר את דברי הגמרא (במסכת ברכות דף י ע"ב) 
שאמרה שאדם האוכל בבוקר לפני שקיבל עליו עול מלכות 

בא  ,שמים בתפילה, נחשב כגאוותן, וההסבר הוא, כל אשר לנו
מידי ד' יתברך, ועל ידי התפילה אנו משרישים אמונה זאת 

על ידי קבלת עול מלכות שמים אנו מודיעים לעולם  ,בלבנו
 ' הוא. המלואו שלא ידינו עשתה כל זאת, אלא חסד ו

לעומת זאת, אדם שאוכל לפני התפילה, משכיח מלבו את 
עוצם ידי עשו לי ', והוא כאילו מכריז "כוחי וההזכרון שהכל בא מ
דברים ח, יז), ולכן, הוא נחשב כמתגאה את החיל הזה" (

 (בן איש חי) וכמחשיב את עצמו לבעל יכולת. 
 

 ה יקריבנו וגו'" (ז, יב)"אם על תוד
אם על דבר הודאה על נס שנעשה לו כגון יורדי הים והולכי 
מדבריות וחבושי בית האסורים וחולה שנתרפא, שהן צריכים 

 להודות (רש"י).
חז"ל תיקנו לומר בכל יום  ,אומר רבי צבי הירש קיידנובר זצ"ל

מזמור ק' בתהילים, שהוא "מזמור לתודה". כיוון שאדם צריך 
הודות בכל יום על הניסים שעושה לו ה', ולהביא קרבן תודה כי ל

אין בעל הנס מכיר בניסו (נדה לא) וכשאומר מזמור זה, יחשוב 
 בלבו כאילו הוא מביא קרבן תודה לבית ה'.

ומי שזכה שהשי"ת יציל אותו מלסטים או מאש ומים, או שהיה 
ניכר חולה ונתרפא, חובה עליו לעשות איזה מעשה טוב, שיהיה 

שהוא עושה זאת במקום 
 קרבן תודה, לכבוד הקב"ה.

צדקיהו בן בוא וראה מה שהעיד על עצמו הרב החסיד רבי 
 בהקדמת ספרו "שבולי הלקט":הרופא אברהם 

חליתי במחלה קשה ורבו  –אזכיר כאן נפלאות שעשה ה' עמדי 
עלי מכאובים, וקרוביי רחקו ממני כי הייתי עליהם למשא. לבי 

בזוכרי שאני עומד לצאת לדרך רחוקה, והצידה  פחד בקרבי,
 שיש לי (תורה ומצוות) היא מעטה.

כאשר ראו האנשים שעומדים לידי שהגעתי למצב של גסיסה, 
 הוציאו החוצה את אשתי וצאצאיי כדי שלא יראו במיתתי.

אלא בזכות  ,לא בזכותי ,אבל ברגע האחרון עשה ה' עמדי נס
ונר דולק , ם נמוך עומד לפניפתאום ראיתי אד ,אבותי הקדושים

 הוא כיבה את הנר במהירות ומיד הדליק אותו שוב., בידו
אמרתי לו בבקשה אדוני, אמור לי פשר הדברים שאתה עושה 

 לפני בנר הזה".
את הנר זה שכיביתי  ,השיב האיש "הנר הוא רמז לנשמה שלך

מהר, מרמז  וזה שהדלקתי אותו ,מרמז שימי חייך כבר נגמרו
וידוע תדע שהיו במשפט שלך  ,ך רפואה במהרהשתהיה ל

ובאתי  ,ם ושקלו במאזניים את הזכויות שלךמיימינים ומשמאילי
ל הרחמן הוסיף ימים על ימיך כיוון שאתה עתיד -לבשר לך שהא

 לזכות את הרבים, ובעוד שלושה ימים תתרפא מחולי זה".
מיד התחזקתי וכתבתי פירוש על התנ"ך, וקראתי לו "שבולי 

 .ט"הלק
ההודאה מביאה להכרה בחסדי ה', והאדם חייב להודות להקב"ה 
על הניסים והנפלאות שבכל יום ויום. בעל "שבולי הלקט" 
לימדנו כיצד מודים להקב"ה, מהי המרגלית הטובה ביותר בה 
בוחר ה' כתודה. ספר "קב הישר" שהפך למורה דרך לרבים כדאי 

 (אור דניאל) .ממוותהיה בשבילו להצילו 
 

"ויעש משה כאשר צוה ד' אותו ותקהל העדה" 
 (ח, ד) 

נוהג היה לומר: מי שעושה כאשר צוה  ארבי מנחם מנדל מוורק
ה', תיכף מתקהלים העדה סביבו ומכתירים אותו לרבי. ורבי 
מנחם מנדלי מקוצק היה אומר: משה רבינו לא זכה עד כאן 

כן י ל"ותקהל העדה" שבני ישראל יקהלו יחד ו"יסעו" אליו, מת
משה רק לאחר שראו "ויעש משה כאשר צוה ה' אותו, ש ?זכה

ואילו כיום נוסעים אל הרבי,  ,מקיים את כל מה שהקב"ה מצווה
אף על פי שאין יודעים כלל, אם אמנם כל המעשים שהוא עושה 

 הם "כאשר צוה ה'". 
בא לפני השרף מקוצק ושפך לבו: אני  אמנחם מנדלי מוורקרבי 

בי מתום ובכל זאת הריני נוהג כ"רבי" ואנשים גרוע מכולם, אין 
רבים באים אלי, ובכך שאני מטעה את הציבור, עוד עתיד אנכי 
לתת את הדין, בגלל כל יהודי שנוסע אלי. פייסו הרבי מקוצק 
בדברים: מה לעשות הדבר היה כבר גם בעבר, כתוב: "ויעש משה 

ום כאשר צוה ה' ותקהל העדה" אם הצדיק עושה רצונו של מק
בו אם יהודים קמים יש נמשכים ממילא הלבבות אליו, מה אשם 

 מעצמם ובאים אליו מרוב תשוקה.
 

ם
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  ט"תשעפורים 
 
 

 

"'ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" 
 כן תהיה לנו' מתוך הרחבת הדעת. אמן

שקיבל  חידוש גדול, מביא מרנא ורבנא בעל החתם סופר זי"ע
מאת רבו הקדוש בהאי לישנא (מובא "דרושים ואגדות חתם 
סופר" עמ' רמה):"קבלתי מרבי הרב מהו' מענדלי ליליג זצ"ל, 

דמיין, -שהיה רב בבית המדרש דקהילה קדושה פרנקפורט
שקיבל מהגאון בעל 'שב יעקב' זצ"ל, שכל העוסק בתורה 
[בפורים] בין מגילה דלילה למגילה דיומא, מובטח לו שהוא בן 

 עולם הבא. כך קבלתי סתם, וטעמא לא ידענא". 
 הרב שמואל צבי גנץ שליט"א) –('ספרא דמלכא' 

 
נותנים לו!". וזו דרגה גבוהה יותר בפורים נאמר "כל הפושט יד, 

 מיום הכיפורים שבו משוועים ומעתירים ולא תמיד נענים.
לכן, אומר החידושי הרי"ם, ציוו חכמים להשתכר ויסיחו דעתם 

פן ישאלו שלא כהוגן ויבקשו  מן ההזדמנות פז להיענות בכל ענין,
 יותר מדי.

 
הגה"צ רבי סיפר גודל מעלת וקדושת הזמן של קריאת המגילה. 

גודל מעלת  אהרון טויסיג שליט"א סיפור נורא, בו רואים את
 .הזמן של קריאת המגילה

יצחק מספינקא זי"ע היה מספר בכל שנה  הרה"ק בעל החקל
אחר שגמר עריכת הסדר בליל ב' של פסח, שאביו הרה"ק בעל 
האמרי יוסף זי"ע היה רגיל לספר אחר שגמר העריכת הסדר 
בליל ב', מעשה שהיה עם אברך אחד שערך את הסדר בליל 
השני ואמר שיר השירים והאריך בסיפורי יציאת מצרים, ועדיין 

ה ולא רצה ללכת לישון, התיישב בדעתו שהיות לא חטפתו שינ
שביום ב' דפסח הוא זמן של "סעודת אסתר" (אז ישבה אסתר 
ואחשוורוש למשתה היין, ואז התחננה לפניו שיבטל את 

 הגזירה). לכן יקרא עכשיו את המגילה. 
כשסיים לקרות את המגילה, ראה שבאה אליו "רוח" וביקשה 

ך, איזו שייכות יש לך אלי ומה "תיקון" לעצמה. שאל אותה האבר
רצונך ממני? התחילה הנפש לספר כי ישנן נשמות שהרבו 
לחטוא כ"כ בזה העולם, שאף אחרי שקיבלו את העונש שלהם 
בשמים, בכל זאת, אין ביכולתם להיכנס לגן עדן עד שתהיה להם 
זכות מיוחדת. אבל בכל שנה בשעת קריאת המגילה פותחין 

כל אחד להיכנס. וחודשים רבים לפני זמן  שערי גן עדן, ואז יכול
הקריאה עומדות אלפים ורבבות נשמות בשער ומחכות 

ון שקריאת המגילה אינה אלא שעה ולפתיחתו, ואולם מכי
שעתיים או שלוש, על כן מי שמספיק להיכנס קנה עולמו, ומי 
שנשאר בחוץ נאלץ לחכות עד שעת הקריאה של השנה הבאה. 

י עומד על שערי גן עדן ובגלל הדוחק הרב והנה, זה כמה שנים הננ
לא הצלחתי להיכנס, ובשנה האחרונה סגרו את השער בדיוק 
כשהגיע תורי להיכנס, והתיישבתי בדעתי שלא אזוז ממקומי עד 
שיקראו את המגילה בשנה הבאה. ויהי לפתע בעמדי שם ומחכה 
שיגיע הזמן להיכנס, שמעתי שקוראים את המגילה בליל פסח, 

חלתי מיד הת
לדפוק על שערי 

חוני יגן עדן שינ
להיכנס שהרי 

קוראים את המגילה, יצא אלי שומר הפתח ואמר: הן אמת 
שקוראים כעת את המגילה אבל אין זה זמן קריאתה! השבתי לו, 
ן ומאי נפקא מינה אם זמן קריאה הוא עכשיו או לא, הרי מכיו

שקוראים את המגילה מחוייב אתה להכניסני. עוד אנו 
כחים, יצא הקול מבית דין של מעלה לאמר: האמת היא מתוו

כדברי השומר שקריאת המגילה אינה מועלת אלא בזמנה, אבל 
אם יפסוק האברך שקורא כעת את המגילה, שהנך יכולה 
להיכנס, אזי יפתחו לך השער ותכנסי! ועכשיו אני מתחננת אליך 
, אנא! הצילני מרדת שחת!... ומיד פסק האברך לתת לה להיכנס

ותיקן את נשמתה כדי שתוכל לנוח בשלום ובשלווה בגן עדן. עד 
 כאן סיפור המעשה!... 

כשהיו "זקני החסידים" מספרים את הסיפור הנ"ל, היו רגילים 
לומר: כי רבינו בעל האמרי יוסף זי"ע היה דייקן גדול בסיפורי 
עובדות, ולא היה מדרכו לספר שום סיפור מבלי שיזכיר את שם 

, או שיגיד בשם תלמידי הבעש"ט. ובסיפור זה, בעל המעשה
שסתם ולא פירש מי היה "האברך" הזה כנראה שכוונתו היה על 

 עצמו, אך מפאת ענוותנותו לא הזכיר מי היה אותו אברך!...
 

 ״אם על המלך טוב ייכתב לאבדם״ (ג, ט)
גאון רבי חיים מוואלז'ין לסעודת פורים, מסופר, שפעם הסב ה

שבמהלכה הגיעו עניים רבים לקבל מתנות לאביונים, וכל 
הפושט יד נותנים לו. אחד העניים יהודי זקן, לאחר שפשט יד 
וקיבל מטבע אחת, ביקש מרבי חיים מטבע נוספת, בהבטיחו: 

אשמיע באוזניך חידוש מעניינא דיומא". נעתר  -"אם תיענה לי 
י חיים, ואז שאלו הזקן: היכן נרמז במגילה מה שאמרו חז"ל לו רב

במדרש שגזירת הכליה בימי המן נחתמה בטיט ולא בדם, ומשום 
 כך עלה בידי מרדכי לבטל את הגזירה על ידי התשובה והצום?

ומיד גם השיב: הדבר נרמז בלשון הפסוק "אם  -כך שאל הזקן 
ב): "כי המן בן על המלך טוב ייכתב לאבדם", וכן להלן (ט, כ

המדתא האגגי צורר כל היהודים חשב על היהודים לאבדם", ואת 
"לאבדם" יש לקרוא לא=בדם, כלומר: שהגזירה לא נחתמה 

 בדם, אלא רק בטיט.
רבי חיים התפעל כל כך מחידוש זה, ובביקורו הקרוב בווילנא, 
סיפר זאת לרבו הגר"א, שהתרגש ואמר לו: 'הזקן שאמר לך דבר 

 הזקן שגילה זאת למרדכי הצדיק, וזהו אליהו הנביא!' הוא -זה 
 (כמוצא שלל רב)

 

 ג)י(ו,  "אם מזרע היהודים מרדכי"
אמרה זרש להמן 'אם מזרע היהודים מרדכי', ותיבת מזרע נראית 

ולה לומר בקוצר אמרים 'אם מהיהודים כשפת יתר, דהיתה יכ
 מרדכי'.

מבאר ה׳תפארת שלמה' (רמזי פורים ד״ה אם מזרע) בדרך רמז, 
שבני ישראל 
דומים לזרעים 
בשדה , ואף 
כאשר הם 

נרקבים וכלים 



 

 ~2 ~ 

  

  ט"תשעפורים 
 
 

 

"'ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" 
 כן תהיה לנו' מתוך הרחבת הדעת. אמן

כזרע הזה אינם מתייאשים לעולם, ואדרבה, רקבון ושפלות זו 
 גורמים להם לצמוח ולגדול כאילנות הללו שתחילת בריאתם

 מדבר שזרעו כלה. 
 וזהו מחיית עמלק להתחזק מהמצב השפל ביותר.

 
קראו לימים האלה פורים על שם  ל כןע"

 הפור" (ט, כו)
וקשה מדוע לא קוראים לימים האלה ״פור״ ומדוע ״פורים״, ויש 
לומר שהשם פורים כולל כל הימים טובים פ'ורים ו'פסח ר'אש 

 השנה יום הכיפורים מ'תן תורה.
 (חיד״א)

 

"על כן קראו לימים האלה פורים על שם 
 )ט, כו( הפור"

ולכאורה, אם קראו לימים האלה על שם ה"פור" לשון יחיד, 
 מדוע קראו להם "פורים" לשון רבים?

שיכור אחד שלא רצה שבניו ילמדו ממנו להשתכר, אמר להם 
אתם רואים את שני סימן שידעו מתי צריכים להפסיק לשתות. "

האנשים שנמצאים במדרכה ממול?" שאל אותם, "כאשר תראו 
 שיש שם ארבעה אנשים תדעו שצריכים לחדול מהשתיה".

 "אבל אבא", נענו בניו, "יש שם רק אדם אחד"...
כך נפרש בדרך צחות: על "כן" (כ"ן בגימטריא יי"ן), בשל היין 

ה "פורים" על הרב ששותים היהודים בחג זה, קראו לימים האל
 שם הפור. כל בקבוק נדמה להם כשניים...

 )עניגק(ישראל 

 
 ״ורצוי לרב אחיו״ (י, ג)

 ולא לכל אחיו, מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדרין (מגילה טז:)
ס על מה שפרשו ממנו בכתב סופר הביא בשם אביו החת״

מקצת סנהדרין משום שהיה בטל מלימודו. והקשה, הלא ודאי 
מה שביטל מן התורה היה על פי דין, שהרי הצלת נפשות דוחה 

 כל התורה כולה, ואיזו טענה היתה עליו.
ותירץ כי אמנם כן, ודאי נהג מרדכי כדין, אבל מכל מקום אין 

כדו' שתדחה את ממציאים לאדם מן השמים מצות פיקוח נפש ו
לימוד תורתו, אלא אם כן בשמים אין שבעים רצון כל כך 

 מתורתו, ולכך פירשו הסנהדרין ממרדכי.
 ודברי פי חכם חן, והדברים עמוקים.

 
בוז', שהיה עשיר מפלג ובקש למצוא חן יז'עאחד מבני העיר מ

ז'יבוז', שלח אליו סכום כסף גדול עבעיניו של רבי ברוך ממ
כמשלוח מנות, 

הרבי סרב אך 
לקבלו ואמר: 
״בשעת קריאת 

המגלה, עלה 

במחשבתי להסביר את דברי חז״ל 'הקורא את המגלה למפרע, 
לא יצא'. למפרע מלשון פרעון, הקורא את המגילה בשביל 

 שיפרעו לו ממון על־כך, לא יצא ידי חובתו״...
 

 "וישכם אברהם בבוקר"
ה איתא בספה״ק שיש חמשה ימים בשנה שצריך לקום בהשכמ

יותר מכל השנה, ואלו הם תשעה באב, ראש השנה, יום כיפור, 
שענא רבא, פורים, הדבר נרמז במילה אברה"ם בסופי התיבות וה

ם כיפור', ה' של ימים אלו א' הושענא רבא', ב' תשעה באב', ר' יו
 ם'.ראש השנה', מ' פורי

 (מטה משה)
 

 משלוח מנות ולא קבלת מתנות
ביום הפורים, ממש עם שקיעת החמה, נכנס אחד מאנשי בריסק 
לביתו של מרן הגרי"ז הרב מבריסק זצ"ל, ובידו משלוח מנות 

 עבור הרב.
ואולם, טרם קבל ממנו הרב את המשלוח, יצא מביתו והסתכל 
לעבר השמים, לראות האם עדיין לא שקעה השמש. הסובבים 

 התפלאו, אבל הרב הסביר את מעשהו:
איני רוצה במתנות מאף אחד, כנאמר שונא מתנות  למעשה

יחיה. אולם שונה הדבר בפורים, אז האנשים מביאים משלוח 
מנות, אם כן כל מה שלא שקעה החמה אזי עדיין פורים הוא, ומה 
שהביא הוא עדיין בגדר משלוח מנות, ומתר לי לקבל ממנו. אבל 

י חפץ אם כבר שקעה השמש, הרי זו מתנה רגילה, ומתנות אינ
 לקבל.

 
ראו פעם אחת עם הארץ כשהוא יושב ומגרד בסכין כל שם 
"המן" הכתוב במגילת אסתר המודפסת בסוף החומש. גערו בו: 
איך אתה מקלקל את המגילה? תמה עם הארץ: הרי כתוב 
יך במפורש בתורה "מחה תמחה את זכר עמלק", אם כן צר

למחוק את שם המן מן הספר! אמרו לו: מילא שמו של המן ראוי 
למחוק אותו, אולם בזה אתה מגרד ועוקר גם את המילים 
הקדושות שמעבר לדף מול תיבת המן?! אמר להם אותו עם 

 הארץ: הרי אמרו חז"ל 'אוי לרשע ואוי לשכנו'...
 

עם הארץ אחד שאל את חברו: משה רבנו כידוע נולד ביום ז' 
ר, אם כן יוצא שיום הברית מילה שלו חל בי"ד באדר שהוא באד

פורים, והשאלה היא במה התחילו אז, אם במגילה או בברית? 
חברו ה"גאון" עיין, יגע ומצא, ענה ואמר לו: העיר גושן מסתמא 
היא מוקפת חומה מימות יהושוע בן נון, ואם כן אין מקום כלל 

 ו ולא ביום י"ד...לשאלתך, כי שם קורים את המגילה ביום ט"
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 הּתֹודָ ן ָקְרּבָ  - ַצוָּפָרַׁשת 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א חיים פנחסיהרב אליהו 

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ה'תשע"ט 'באדר  "זט

 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה      יהודה אריה בן רחל ברכה 

 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב
משפ' שטרית           רחל ברכה בת פדילה דליה

רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי     

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

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית

 מאיר בן שרית ואליהו        מיטל בת מלכה  
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית            סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 ואושרית בת שושנה              דניאל בן שרה 

 דגנית בת שושנה            נעמה בת יפה       
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
    נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה    

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    

בן רבקה    רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 אליהו בן רחל        זהבה בת שושנה רייזל    
     נעימה בת שרה

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים

 

734 

17:16 

17:34 

17:35 

17:35 

18:29 

סערות, שודדי ים וכו'. ועל כן כשמגיע לחוף 
ורואה רק את . מבטחים, מודע לכך שניצל

 . אופן ההצלה שלו
 

ורבן לעתיד לבוא, נראה שיש אופי שונה לק
תודה, שכן אז ראייתנו תהיה ברורה יותר, 

 . והעולם יהיה בהיר יותר
 

נוכל לראות לא רק את ההצלה האישית 
שלנו, לא רק את הטובה הפרטית שלנו, 
אלא נוכל לראות את החסד והרחמים 

 שבכל המאורעות כולם!
 

יש בכך  -כאשר אדם מודה כיום על הצלתו
על  הוא מודה מידה מסויימת של אנוכיות.

הצלתו שלו, ומה עם אחרים שהיו במצבים 
 זהים לשלו? האם גם הם ניצלו? 

 

אולם לעתיד לבוא נוכל לראות שכל מה 
הכול  -שקורה בעולם, איתנו ועם אחרים

ועל הכול ראוי לנו להודות,  -לטובה אמיתית
לעתיד  (פסחים נ ע"א):וכפי שאמרו חז"ל 

 .על הכול יברך הטוב והמטיב -לבוא
 

שיש לברך על  ,אנו נכיר בחוש -או אז
הרעה כשם שמברכים על הטובה, כי 

והכול  -לאמיתו של דבר, אין רע בעולם
אינו אלא טובה, אף שלעיתים אין אנו 
יכולים לראות את הטובה הזו בעינינו, עיני 

 !בשר ודם

18:27 

18:28 

18:28 

19:12 

19:10 

19:11 

19:11 

 צופרשת  פניני עין חמד

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
ז"ל גורג'יה בן משה

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 אורי חיים בן שליולילד 

רבי פנחס ורבי לוי : "מובא (ט, ז)במדרש רבה 
לעתיד 'ורבי יוחנן בשם ר' מנחם דגליא: 

וקורבן תודה  ,לבוא כל הקורבנות בטלין
ההודאה  ,כל התפילות בטלות .אינו בטל
 '.אינה בטלה

 

לעתיד לבוא יתבטלו כל הקורבנות  כלומר,
קורבן תודה ימשיך  -מלבד אחדכולם, 

  להיות מוקרב בבית המקדש גם אז.
 

אולם נראה שיש הבדל מהותי בין קורבן 
שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים,  ,תודה

 לקורבן תודה שיהיה לעתיד לבוא.
 

(ברכות נד מי מביא קורבן תודה? בגמרא  ,כיום
: : "אמר רבי יהודה אמר רבמובא ע"ב)

יורדי הים, הולכי  :ארבעה צריכין להודות'
מדברות ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה 

 חבוש בבית האסורים ויצא". 
 

הרי לנו, שכיום אנחנו מודים לבורא עולם 
כאשר נמצאים במצבים בהם אנחנו מודעים 

 לכך שניצלנו מצרה.
 

אותם הולכי מדבריות, שהדרך שבה הם 
מסוכנת עקב  ולכים ממקום למקום היאה

חיות רעות, שודדים ושאר סכנות, ולכן 
כשמגיעים למקום יישוב הרי הם מודעים 
 שבזמן שהלכו בדרך היו בסכנה ממשית

וניצלו מצרה ורואים רק את נס ההצלה 
 .הפרטי שלהם

 

וכן שאר המקרים. אם אדם נפל למשכב 
וחלה, הרי הוא מודע למצבו הרפואי. ועל כן 

הוא מבין , כשעולה ממיטת חוליו ומתרפא
 שניצל מצרה זו.

ובאותו האופן אדם המפליג ממקום למקום, 
 :ובמשך ההפלגה מודע לסכנות קיומיות, כגון

 (ויקרא ז, יב) "ִאם ַעל ּתֹוָדה יְַקִריֶבּנּו"

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

 ן דליה אפרת וב"בבלהצלחת אברהם גורג'י 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוהצלחת 

 להצלחת אלי ברוט ומשפחתו 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל



 

 

 
 איסור עורלה וכן מה דין כאשר יהודי וגוי שותפים בעצי פרי? באלו עצי פרי קיים  

 
 

 רבנות מקומית מבשרת ציון: להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי,

 

שו"ע (יו"ד סימן רצד ס"ח). וכתב בשו"ת מהרי"ט ח"א  מקורות: איסורו נוהג בכל מקום ובכל זמן, בין בארץ ישראל ובין בחוץ לארץ.
(סימן כה) איסור עורלה נוהג בארץ ישראל מדאורייתא ובחוץ לארץ הלכה למשה מסיני. וכ"כ האור שמח (פ"ב מתרומות ה"א) והרב ישועות 

הזה בארץ ישראל אלא מדרבנן או  מלכו (פ"ט ממעשר שני), וכן הוא בפשטות דברי השו"ע (שם). ויש אומרים, שאין עורלה נוהגת בזמן
 מהלכה למשה מסיני כחוץ לארץ. ראה משנה למלך (פ"י ממאכלות אסורות הי"א) ובספר ארעא דרבנן (סימן שכא).

  

כאשר הישראל שותף עם הגוי, צריכים להתנות ביניהם בתחילת השותפות, שהגוי אוכל שנות עורלה, וישראל אוכל ג' 
שו"ע (שם סי"ג) וכתב, ובלבד שלא יבואו לחשבון כמה פירות אכל הגוי, וכנגדן יאכל הישראל,  מקורות:שנים הבאות אחריהן כנגדן. 

 מפני שהוא כמחליף פירות עורלה. וראה להרמ"א (שם).
 

 ולדעת הרמ"א יש להתיר אף אם לא התנו בתחילה.
 

שו"ע (שם  מקורות:ו אמר מאיש פלוני קניתי. גוי שהיה מוכר פירות ואמר של עורלה הן או של נטע רבעי הן, אינו נאמן ואפיל
 סכ"ח). אולם באופנים כדלהלן הגוי נאמן: היכא דהוי מילתא דעבידא לאגלויי, או אומן דמירתת על אומנותו, או דאיכא רגלים לדבר.

 

שו"ע (יו"ד סימן  מקורות:אם האילן צמח מאיליו, או נטעו אדם במקום אדמת טרשים שאינה ראויה לעיבוד, פטור מן העורלה. 
רצד סכ"ז) במקום טרשים פטור. ולא חילק בין רשות היחיד לרשות הרבים. וכמ"ש הרחיד"א בדעת מרן (ברכ"י שם אות יח). והביא עוד 
הרחיד"א (שם אות יט) דברי הירושלמי דזורע במקום טרשים לא חשיב זריעה. והטעם נראה, דבמקום טרשים אינו מגדל פירות בכמות 

מו בקרקע רגילה, ואין דרך ליטע או להחשיב עץ כזה, הלכך אפילו נטע בידים בטלה דעתו. והגדרת מקום "טרשים" כתב החזון איש ואיכות כ
(עורלה סימן א ס"ק יט, לו) שאין הדבר תלוי במקום הזריעה שהוא טרשים, אלא דווקא אם כל האופק שסביב האילן הוא מקום טרשים. 

היישוב, חייב בעורלה. וע"ע בשו"ת דברי דוד ח"ד (יו"ד סימן נד אות י) שכתב דבמקום טרשים אף בתוך  וכאשר נוטע במקום טרשים תוך
 היישוב פטור.

 

 אולם כאשר האילן צמח מאיליו במקום יישוב, חייב.
 
 

 

לעיתים להחלטה שלנו עלולה להיות השלכות לדורות, ולעיתים אף לדיראון עולם. להלן סיפור מופלא, המעובד מתוך 'קול 
דודי דופק' לגאון הרב שלום שבדרון זצ"ל ובו ניתן ללמוד על עניין זה. מעשה בגבאי באחת העיירות, איש נכבד, בעל 

  (ה'חפץ חיים') זצ"ל.י ישראל מאיר בעמיו, שבא פעם לראדין, אל הכהן הגדול הגאון רב
 

". והוא גורש מביתו אינני רוצה להביט על פניך כלל! צא מביתי!כשנכנס בדחילו ורחימו אל הקודש פנימה, אמר לו הרב: "
בבושת פנים. היהודי נבהל לשמע הדברים, ולא הבין מדוע קיבל יחס שכזה, ניגש אל הצדיק ושאל: "רבי, מה עשיתי, על 

 מה ומדוע גורשתי מביתך?". 
 

אתה אשם בכך ששלושה מיליון יהודים נחנקים, נאנקים, ומובלים לכפירה תחת שלטון השיב לו ה'חפץ חיים': "
". חיל ורעדה אחזו ביהודי אתה האשם בהן! -ם! ובכל שאר הצרות הרעות הגדולות, שעוברים עליהם הבולשביקי

 בשומעו אשמה כה נוראה יוצאת מפי כהן גדול. 
 

תמה ושאל: "מדוע הרב מאשים אותי במעשים אלו חלילה? לא זו בלבד שאיני אשם, ולא סייעתי חלילה לרעה, אלא אף 
כמו כל היהודים, על כך!". נענה ה'חפץ חיים' ואמר: "אכן, עכשיו אתה בוכה, אבל מה עשית  אני מתאנח ובוכה כל הימים,

בעבר? כלום גם אז בכית?!". למראה פניו של הגבאי המשיך הרב והסביר: "תרענן את זיכרונך. לפני שנים רבות אתה 
 היית גבאי של תלמוד תורה בעיירה פלונית, והיה שם ילד יתום מאביו". 

 

זה ילד שובב, שהיה קשה לסבול את תעלוליו. כשפקע כוח הסבלנות שלכם, שקלתם והכרעתם להרחיקו. בך הייתה "היה 
! האם אתה זוכר מה היה שמו של הילד? ואתה הוא זה שפסקת, שיגרשו אותו מתלמוד התורהתלויה ההכרעה, 

 אלצה לרשום אותו לבית הספר של גויים". לייבל'ה טרוצקי! וכיוון שגירשתם אותו מתלמוד התורה, לקחה אותו אימו, ונ
 

נו...", סיים ה'חפץ חיים', "עכשיו תאמר האם אתה יודע מה נעשה ממנו? הוא ליאון טרוצקי, מנהיג הבולשביקים! "
אתה, הלא הוא היה בעל כישרון, ואילו לא הייתם מגרשים אותו מהתלמוד תורה,  הוא היה יכול להיות ראש ישיבה גדול, 

ים מישראל,  ואילו עכשיו, כשגירשתם אותו שלא כהלכה, נהיה עוכר ישראל. נמצא, שאתה הוא זה שאשם בכל ולהציל רב
 אותן צרות רבות ורעות, שהמיט ליאון טרוצקי על שלושה מיליוני יהודים! ועתה, איני רוצה לראותך! צא מביתי!".

 

 
 

 

 ק ג'ֵחלֶ  -ה עֹוְרלָ  -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה
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. נקרא בשם דוד )1804(נולד בשנת ה'תקס"ה  -האדמו"ר הרב דוד שפירא מדינוב זצ"ל
(שהעיד על עצמו כי מעולם לא היה לו כלל על שם החסיד המפורסם ר' דוד מליז'נסק זצ"ל 

ר' יצחק אייזיק אייכנשטיין מזידיטשויב שאל את ה'בני יששכר': "מהיכן לקח   נעורים).חטאת 
(כשהכוונה על מחותני שתי נשמות יקרות כאלה לשני בניו, שהמה נשמות בלא גופים?" 

נשמות אלו משך מעולם ה'בני יששכר' השיב כי  רבינו ועל אחיו, ר' אלעזר מלאנצהוט).
אף שמעולם האצילות קשה מאוד להמשיך ק אייזיק: "על כך אמר ר' יצח האצילות.

 ".נשמות, אבל אם ה'בני יששכר' אמר כך, ודאי כן הוא
 

ענוותן מופלא. עשרה שנים נישא, והם גרו בכפר קטן סמוך לבערשט. -בהיותו כבן שתים
. על הקודש. מלומד בניסים. רבים פנו אליו ונושעו. רבינו אף החיה מתים-בעל רוח

החסידים כי השר שלום רוקח מבעלז אמר לרבנית על רבינו: "אם מניחים בן  גדלותו שמעו
כזה יכולים לישון במנוחה בקבר". בפעם הראשונה שהיה רבינו אצל הרה"ק מריזשין 

, כשאחז את ידיו אמר לו תיכף: "אתם בנו של הצדיק מדינוב, רצוני (שהיה אז סגי נהור)
כת ישבו שני הצדיקים והמתיקו סוד במשך לדבר עמכם ביחידות", ואחר שפנה הקהל לל

ועל שם  )1840(י"ח טבת ה'תר"א -שעה ארוכה. החל לכהן כאדמו"ר לאחר פטירת אביו ב
 70-. חי כ)1874(י"ט אדר ה'תרל"ד -העיר נקרא שמו עד היום ר' דוד'ל מדינוב. נפטר ב

 שנים. ציונו בדינוב ליד אביו.
 

(בעל האדמו"ר ר' צבי אלימלך  אביו: מצד אביו).(איטה  סבתא: (מצד אביו).ר' פסח  סבא:
האדמו"ר ר' ישעיהו נפתלי הירץ מדינוב,  בניו:מרת חנה מירל.  אימו: ה'בני יששכר' מדינוב).

 האדמו"ר ר' מאיר יהודה מבוקווסק והאדמו"ר ר' צבי אלימלך מבלאז'וב. 
ר' אלתר משה חיים בן רבי יעקב יוסף מגלגוב, ר' טוביה ממיידאן, ר' יהודה רוקח  חתניו:

האדמו"ר ר' ישראל מרוז'ין, האדמו"ר ר' שלום  מרבותיו:מדינוב ור' מנדל מרופשיץ. 
 צמח דוד.• מספריו:מבעלז ור' שמעון מירוסלב. 

ד לתפילה. ובעל בית המזיגה עיר קטנה הסמוכה לדינוב גרו מעט יהודים ולא היה להם ביהמ"ד מיוחב
קבע מקום בבית המזיגה שלו לתפילת הציבור. והיה שם גוי שיכור אחד שרגיל היה להפריע 
לתפילתם, ותמיד חשב מזימות שונות להפריע ולא יכלו לו. פעם אחת הגיע זמן התפילה והגוי לא רצה 

מכה על ניגש אליו ונתן לו המרזח. מאחר שבעל בית המזיגה לא הצליח להוציאו, לפיכך -לצאת מבית
 לחיו בחוזקה, ונפל הגוי פגר מת.

 

נבהלו היהודים מאוד מזה, כי ידעו אלו עלילות וצרות צרורות עלולות לבוא עקב מיתת הגוי. לפיכך 
המזיגה עם שני שליחים על גבי עגלה כדי -הורידו את הגוי למרתף ונעלו אותו, ומיד יצא בעל בית

רגיש הכול ברוח קדשו, ציווה לפני כן לגבאי בייניש, שיסגור הדלתות להגיע לרבינו. הצדיק, שה
 והחלונות ואל יניח לשום אדם להיכנס אליו. 

רה"ק ר' יחזקאל שרגא הלברשטאם זצ"ל (ה'דברי יחזקאל' משינאווא ומייסד חסידות שינאווא זיע"א) נסע פעם לשבות בצל רבינו ה
 כי בעתבשבת פרשת יתרו. כאשר חזר משם, סיפר לאביו האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז (ה'דברי חיים' זיע"א) בהתפעלות, 

. אמר לו אביו: "אם תרצה, גם אני יכול להראות לך זאת", וכאשר קריאת עשרת הדיברות ראה קולות וברקים כמו בעת מתן תורה ממש
 קראו עשרת הדיברות בפעם הבאה, הראה לו גם אביו התגלות כזו, שראה אצל רבינו.

שהוא ישן רבינו מקטרת, ונכנס הרה"ק ר' צבי ואמר, עם אחת כשהיה אצל הרה"ק המקובל צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב זי"ע עפ
 מרגיש ריח של קטורת, ורוצה לדעת, מי זה המעשן.

 

בראזנאי. מצאצאי הרב  )1739(נולד בשנת ה'תצ"ט  -הגאון הרב אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא
. עלה ונתעלה במעלות התורה והקדושה ועבד את בוראו כאחד מן ('בעל הלבושים')מרדכי יפה 

ולא הסיח דעתו אפילו רגע מדבקותו בבוראו, וכפי עדות של רבים מגדולי דורו שרפי מעלה, 
 אשר הפליגו בגודל מסירות נפשו לעבודת השי"ת במעשיו, ללא הפסק במשך כל ימי חייו.

רסם כאחד מגדולי הרבנים בדורו וכצדיק היה מוכן בכל רגע למסור נפשו בעד הבורא. התפ
מיוחד במינו. נוהג היה לעסוק בגמילות חסדים עם עניים, ואף היה לווה כסף מגבירים עשירים 

  גאון בנגלה ובנסתר.לצורך כך. 
 

כמעט בכל יום היו לו כאבי שיניים, עד שלא יכול היה ללמוד ואף התעוור בעין  -בעל ייסורים
סירב לשמש במשרת רבנות רשמית או  באהבה ובהודאה לבורא עולם.אחת וקיבל את הכול 

בכל משרה אחרת, בשל ענוותנותו ובשל רצונו לא להתבטל מלימוד תורה, והימנעות 
ממחלוקת, ולצורך מחייתו עסק במסחר דרך עראי. ציווה, שלאחר הסתלקותו לא ידברו עליו 

ביהו אותו כמה אנשים עד התקרה ממש שום שבח כלל, ושיקיימו בו ארבע מיתות בית דין ושיג
ויזרקו אותו בכוח גדול דווקא על הארץ בלי שום הפסק סדין או קש, וככה יעשו שבע פעמים זו 

(וכוונתו הייתה אחר זו. הרה"ק ר' נחמן מברסלב זי"ע סיפר על רבינו: "צדיק אחד ממדינת ליטא 
שעבר את העולם רבה: היכה באצבע צרידה טרם הסתלקותו והכריז בשמחה  על רבינו)
 שנים. ציונו בהוראדנא.  55-). חי כ1794י"ח אדר ב' ה'תקנ"ד ( -". נפטר בבשלום

 

(מח"ס 'בעל המקובל ר' אריה לייב הלוי אפשטיין  מרבותיו:מרת רבקה.  אימו:ר' משה.  אביו:
ועות (מח"ס 'ישר' יהושע העשיל כ"ץ ריינס  מתלמידיו:הפרדס' ורבה המפורסם של קניגסבורג). 

כפי שמובא בצוואתו  ילדיו:ר' משה איויער.  חבר:-תלמידר' אליעזר הכהן רוזובסקי.  יהושע'),
יסוד ושורש • מספריו:היו לו בנים אך לא זכה לגדלם: ר' אריה לייב, ר' משה, ר' יוסף. 

 פירוש על הזוהר. -קרני אור•ספר מוסר קבלי ופירוש על התפילה  -העבודה
ין פעולותיו הכבירות לתורה ולחסד, פעל הרב לטובת עניי ארץ ישראל במסירות נפש. ובהקשר לכך מסופר עליו שנסע להמבורג, ב

זו. באותם הימים העברת כספים ממדינה למדינה נחשבה כבגידה. הרב נתפס  שבגרמניה, כדי לזכות את תושבי העיר במצווה חשובה
ונאסר למשך תקופה של שנה וחצי, ורק לאחר השתדלויות מרובות ומאמצים אדירים שוחרר ממאסרו. מיד לאחר מכן המשיך הרב 

ברוב צדקתו: "האם בגלל סיכון זה אניח בהתרמת כספים ושליחתם לארץ ישראל. כשהעירו לו על גודל הסכנה שיש בפעולותיו אלו, השיב 
 ליהודי ארץ ישראל לגווע ברעב? אין עניי ארץ הקודש צריכים לרעוב בגין סכנה זו!".

חסדים לעניים, והיות שבביתו אין כל, היה לווה מעשירים ובתוך זמן ההלוואה לווה מאחרים עד -רכו בקודש הייתה לעסוק בגמילותד
ן. אירע פעם שהיה דחוק מאוד ולא יכול היה לקיים את הבטחתו לפרוע את הלוואתו בזמן. היה זה סכום שהיה בידו לשלם למלווה הראשו

עצום בסך חמש מאות ר"ט. שלח אליו העשיר בעל החוב להזכיר לו כי כבר הגיע יום הפירעון והוא זקוק לכסף. השיבו רבינו: "עדיין לא 
 פנה היום". 

 

ה' יתברך בברכת 'שומע תפילה', כי אם חלילה לא ישלם ביום המדובר, יהיה נעילת דלת בפני בעת תפילת המנחה בכה והתחנן לפני 
לווים וגם חלילה חילול ה'. והנה, תיכף אחר גמר תפילת המנחה בא אליו עובר אורח, ואמר: "אתם ר' זיסקינד? שמעתי שאתם מן 

תחזירו לי". כשיצא האיש  -את המעות שלי, ובעת שאשוב מדרכי הנאמנים. מאחר ואני צריך לנסוע למרחקים, מבקש אני להפקיד אצלכם 
ספר רבינו את הסכום ומצא בדיוק סך חמש מאות ר"ט ומעולם לא חזר האיש לדרוש את כספו. הגיב על כך רבינו: "בוודאי היה זה אליהו 

 הנביא זכור לטוב". 

והליכותיו בקודש, אשר בכל תנועה היה מייחד לעשות נחת רוח צוואתו הקדושה אותה כתב לבניו, אנו למדים על מדרגותיו המופלאות ב
לבורא יתברך שמו. וכך כותב רבינו (סי' י): יי... קודם ברכת המזון, אחר אכילתי ביחידות בביתי הקטן מסוגר, כפי שידעתם, הנה מרוב 

ונתי, לכן קודם שהתחלתי ברכת המזון פחדתי פן יבוא איזה אדם וינקוש על הדלת באמצע ברכת המזון שאפתח לו, ויבטל אותי מכו
התפללתי להשי"ת בזה הלשון: 'יוצרי ובוראי, הציל אותי שלא יבוא שום אדם אצלי בעת ברכת המזון, שלא תבוטל כוונתי הטובה'. ואחר 

לפניך יוצרי  ברכת המזון, אם לא היה לי ביטול משום אדם, נתתי הודאה גדולה להשי"ת בשמחה עצומה על זה בזה הלשון: "מודה אני
 ובוראי שהצלת אותי מביטול הכוונה בברכת המזון". (צוואה סימן לב).

עיירה ורובלוב שעל הגבול שבין רוסיה הצאריסטית ופרוסיה, חי יהודי בשם ר' אליעזר ב"ר שלמה הי"ד שהתגורר לאחר מכן בהוראדנא. ב
צריה נתקלה בדרך הליכתה ונפלה לתוך בור שנכרה ליד תל חול ר' אליעזר הלך פעם בפרוס ימי הפסח של שנת ה'תק"נ, וראה שאישה נו

והתל נפל על הבור וכיסה אותה. כשראה זאת, ניסה להציל אותה ולהוציא אותה מתוך מפולת החול ועד שהספיק לעשות כן נחנקה בבור. 
ג אותה 'על מנת להשתמש בדמה לחג נוצרים שעברו אותה שעה וראו את האישה המתה ואת היהודי העומד על ידה, העלילו עליו, כי הר

הפסח הקרב'. כמובן שמיד אסרו את היהודי ושפטו אותו. בית הדין שלא היה ידוע באהבת ישראל לא חקרו את הנושא וגזרו את דינו 
 למיתה אכזרית, וכתנאי לביטול פסק הדין נתנו לו את הברירה להמיר את דתו, ובזה ייפטר לגמרי מן העונש.

 

כמובן, יהודי הוראדנא השתדלו להמיר את גזר הדין אולם כל מאמציהם לא הועילו להעביר את רוע הגזירה. רבינו חשש, שמא היהודי לא 
יעמוד בניסיון הקשה והאכזרי הזה, ולכן השתדל להשיג רישיון לבקר אותו בבית האסורים. שם השפיע עליו וחיזק את רוחו לקדש את שמו 

היהודי ר' אליעזר ב"ר שלמה הי"ד בניסיון. יום ההוצאה לפועל של גזר דינו נועד ליום שני של חג השבועות (יום טוב  הגדול. ואומנם עמד
שני של גלויות). הגויים שבהוראדנא התכנסו בהמוניהם להיות נוכחים במחזה ולראות במו עיניהם עונשו של 'יהודי פושע' זה, ואילו יהודי 

ד שמא יתנפלו הגויים על היהודים וינצלו את המצב כדי לרצוח את היהודים. אולם רבינו שם נפשו בכפו, הוראדנא התחבאו בבתיהם מפח
הכנסת באמצע התפילה, וסיכן את עצמו לעבור בין הגויים צמאי הדם, הוא שמע את המוצא להורג מברך ברכת קדוש השם -עזב את בית

 עשה אזכרה לנשמתו של הקדוש. כפי שלימד אותו, וענה אחריו אמן, וחזר לבית הכנסת ו

 

"לזצא ְמהֹוְראדנָ ד ִזיְסָקיִנְ ר ֲאֶלְּכַסְנּדֶ ב ָהרַ ן ַהָּגאֹו -ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכיםִאם   



 

 

  
 

 
לקרוא לכלה, ולבקש ממנה לגשת אל המחיצה?!". הכלה 
התרגשה מאוד כשראתה את הצדיק. רבינו אמר: "הלא 
קרובתי את, חייב הייתי לבוא. למשפחה יפה נכנסת", ובירך 

 בלי די, כשהכלה דומעת ומתייפחת ועונה 'אמן'. 
 

ברכב התרווח רבי משה. "כבר לא נותר הרבה זמן לישון", 
הפטיר, "אבל יש דברים שחייבים להיעשות". הנהג שאל את 
הרב: "בדרך לאולם אמר הרב שאין זו משפחה. והראיה, 

 שהרבנית לא באה". 
 

והרב סיפר: "לפני מספר ימים ישבתי ולמדתי. הרבנית נכנסה: 
שתבוא, בירכתי אותה  'הגיעה כלה ורוצה להתברך'. הוריתי

בכל ליבי ושבתי לתלמודי. כעבור מספר רגעים נכנסה 
הרבנית, וסיפרה, שהכלה עומדת בפרוזדור ומתייפחת. אינה 
יודעת מה העניין, והכלה מסרבת לומר. ביקשתי ממנה 

 שתיכנס.
 

נכנסה, כשהיא בוכה וסיפרה שהיא ירושלמית והוריה עניים 
שידכו אותה עם בחור מרודים. אין להם פרוטה לפרטה. 

אמריקאי ממשפחה אמידה, שהודיע לה שכל ההוצאות עליו, 
 בתנאי שהחתונה תיערך בארצות הברית.

 

בלית ברירה הסכימה, אבל אין לה כאן איש. בכיה גבר. היא 
נכנסת למשפחה זרה וענפה, מלוכדת ומאוחדת, והיא תלושה 

ב יגיע ובודדת... שאלתי: 'ומה בידי לעשות?!'. השיבה: 'שהר
לחתונה ויציג עצמו כבן משפחתי, מיד יעלה ערכי בעיניהם 

 ויתייחסו אליי בכבוד ובהערכה'. 
 

תמהתי: 'איך אשקר ואגנוב את דעת הבריות, חלילה?'. 
אמרה: 'רבי, וכי יש לך אדם בישראל שאין לו גואל?!. אם  כך 

רחוקה'. הוציאה מתיקה הזמנה  –קרובה אני, גם אם קרובה 
... הנה כי כן, הובהר איך הציג עצמו כקרוב לכלה. ונתנה לי"

 ובאמת 'מחותן' היה משני הצדדים בשווה...
 

נשארה שאלה אחת: "הרב הגיע, להציג עצמו בפני משפחת 
החתן כקרוב של הכלה ועשה כן, ושמחו בו, והשעה התאחרה, 
והוא זקוק להחליף כוח לקראת יום המחרת, וכל דקה יקרה! 

עכב ולשלוח לקרוא לכלה, להמתין לה מה ראה רבינו להת
 ולברכה? הלא כבר התברכה מפיו!". 

 

"הלא תבין", הסביר רבינו בנועם שיחו, "היא ביקשה שאבוא, 
היה חשוב לה שאבוא, תלתה בכך תקוות רבות למעמדה 

שעתיים תסתיים -ומקומה במשפחתה החדשה. בעוד שעה
 החתונה, ולבטח תשאל את בעלה אם הייתי, ותשמח". 

 

"אבל בינתיים, תהיה לחוצה ולא תדע האם הגעתי. למרות 
שמסביבה משמחים אותה ומחוללים סביבה, אבל אינה 

אם אני יכול לחסוך ממנה שעה רגועה, אינה שמחה לחלוטין. 
 "...של מתח, לא אעשה זאת?!

הגדה של  -מקרבן לתורה'להלן סיפור, המעובד מתוך '
סיפר הרב אהרון טויסיג שליט"א, שיש בו כדי אותו  -פסח 

ללמדנו עד כמה רבותינו ביקשו לעזור לזולת ככל יכולתם 
 גם כאשר הדבר בא על חשבונם.

 

סיפר אחד התלמידים, שהסיע את פוסק הדור הגאון מרן 
רבי משה פיינשטיין זצ"ל בהתנדבות, במשך תקופה ארוכה, 

 מדוקדקים. שכידוע, זמנו היה דחוק ורגעיו מדודים ו
 

באחת עשרה בלילה עלה על יצועו, ובשלוש לפנות בוקר קם 
לסדרי לימודו, ההוראה בישיבה, המון תשובותיו בהלכה, 

 עריכת ספריו הרבים וכו'.
 

באחת הפעמים הגאון השתתף באסיפה חשובה עם מנהיגי 
יהדות ארה"ב. ביניהם היו הגאונים רבי אהרון קוטלר ורבי 

הללו ליבנו את הטעון ליבון, הכריעו  יעקב קמינצקי זצ"ל.
בנושאים שעמדו על הפרק, ובשעה עשר ביקש רשות 
להיפרד. נכנס לרכב, וביקש לנסוע לאולם שמחות פלוני 

 כשהוא אומר לנהגו, ששם נערכת החתונה.
 

"בן  -התעניין הנהג: "חתונת תלמיד?", ורבינו ענה: "לא" 
בן משפחה, משפחה?". ורבינו השיב: "אילו היה מדובר ב

הייתה הרבנית מצטרפת". הבין הנהג שמדובר במקורב, 
מעשים שבכל יום. לפעמים רבינו השתתף בשלוש, ארבע 
ואפילו חמש חתונות בערב. נכנס, איחל וברך, שימח וריגש, 

 ופנה לשמחה הבאה.
 

לאחר נסיעה הם הגיעו. החנה את המכונית ויצא ללוות את 
תו. המחותן חרד לקראתו, רבינו. איזו התרגשות עורר בכניס

ורבי משה הרעיף עליו ברכות מאליפות. "אני מצד הכלה", 
הציג עצמו. "קרוב שלה, ומכיר אותה אישית. זכיתם באוצר, 

 דעו להעריך אותו!", והנהג שומע ומשתאה.
 

לא ידענו שהרב מקורב, אילו ידענו המחותן יצא מגדרו: "
"בשמחה הייתי  ", ורבינו ענה:היינו מזמינים אותו לחופה!

משתתף, אבל אני בא מאסיפת רבנים חשובה בענייני 
 הכלל. עזבתי לפני שהסתיימה ומיהרתי לכאן!". 

 

מיד ליווה אותו לשולחן ה'מזרח', ושלא כמנהגו ישב זמן רב. 
תור ארוך השתרך לאחל לו 'מזל טוב', שהרי קרוב משפחה 
 הוא, וכל אחד מהמוזמנים הציג עצמו, פירט את קירבתו

 והביע שמחתו, שעכשיו מחותן הוא עם גדול הדור. 
 

רבינו מתברך ומברך בסבלנות ומאור פנים, וממתין 
בסבלנות עד שהחתן והכלה יצאו מחדר הייחוד. ואז, לצלילי 
התזמורת, קם ורקד עם החתן. ההתלהבות הרקיעה 
שחקים. שב ושיבח באוזני החתן את הכלה וייחוסה, 

 ת. אישיותה ומידותיה המופלאו
 

לאחר מכן פנה לילדה קטנה וביקש ממנה: "תוכלי בבקשה 

תַלּזּולַ ה ְּדָאגָ   

     ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                               שמואל בן שמחה דרזי זצ"להרב זצ"ל         עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
   יצחק בן ברקו דב ז"ל     מאיר מורד בן שושנה ז"ל       קטוריה בצרי זצ"ל הרב מנחם בן וי    הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל       הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                

ע"ה               שרה בת נרקיס רייזל  שושנהבת  זהבה                     אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"ל                   ע"ה        מיכל רבה בת שרה
עמירם בן דבורה ז"ל               אביגדור בן ג'ולי ז"ל     אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   משה בן רוזה ז"ל                         נעמי בת כתון ע"ה  ע"ה 

יצחק בן חביבה ז"ל                    ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל   מסעוד בן יקוט ז"ל         ז"ל   אביחי בן אסתר בת בלה ע"ה                                מרים 
אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                   דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל        מזל בת שמעון                                          נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרתדב בן יצחק ז"ל                                  חי זיזי בן קלרה ז"ל                          דוד בר חסיבה ז"ל                                                                     ע"ה שני בת אסתר ע"ה   
ע"ה    רחל רפאת בת השמת ע"ה  הז"ל                              סוליקה בת עיש יוסף בן סעדה                                                                מסודי בת חביבה ע"ה                            רפאל בן אסתר ז"ל

ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                                 יונה בן סעדה ז"ל                                  שמעון בן שמחה ז"ל 
ז"ל                       מאיר בן נעמי ז"ל     לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל     ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                             מרדכי ע"ה                       ברכה בת 

ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל         זילפה בת רנדה ע"ה                                                              יעקב בן נעמה ז"ל                                אורה בת נעימה ע"ה  
אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                                 שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                  

עפאת בת השמת ע"ה              כל נשמות עם ישראל                           אברהם בן דינה ז"ל    אלון בן סעדה ז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                        

 לע"נ

 תנצב"ה



  
  850: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 19:07 :רבינו תם 18:31: צאת השבת 17:31: הדלקת הנר
  .)ירמיה ז(כה אמר : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""צוצו""פרשת פרשת  
  ].ו, ו ["אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"

 שהוא עוסק – ואולי בגלל –למרות , השכל מופלא- נושא בחובו מוסר, מכתב שהגיע אל רבינו המרא דאתרא
                  , וסרי שאפשר לשאוב מהמכתב מתקשר לכמה תחומיםהפן המ... בפרויקט התקנת בתי כסא ציבוריים

, וזאת לפי עדותו של כותב המכתב,  שנה22- תחילתו של האירוע היה לפני לא פחות מ .ובעיקר לנושא התפילה
  .י זילברשטיין שאלה שהציקה לו בעניין גזל"ובא לשאול את הגר, שהיה אז בעל תשובה טרי

עליך לעשות צרכי , ואם ברצונך לתקן זאת", הרבים- שמדובר בגזלפסק, א ירד לפרטי הדברים"לאחר שהרב שליט
. ל לעסוק בהקמת בתי כסא ציבוריים במקומות בהם מצוי קהל רבאוהרב יעץ לש .התשובה- אמר לבעל, "רבים

  .הכסא-המאריך בנחיצותו של בית' המקור לעצה זו הוא מתוך דברי המשנה ברורה בסימן ד
. מה בפרויקטים שכאלה-ולא האמנתי שאצליח להזיז דבר,  כיצד אעשה זאתלא ידעתי, כששמעתי את הדברים"

  . מספר האיש במכתבו–? "יכול לפעול בכך, וכי מה אני הקטן
והחל לברר על אתרים מרכזיים ברחבי , החליט להכניס את עצמו לנושא, אבל כיוון שעניין הגזל הציק לו במאוד

החל לשקוד על שיגור מכתבים , אחר שאיתר כמה מקומות כאלהל .בהם חסרים בתי כסא ציבוריים, ארץ ישראל
  .והאחראים מתוקף תפקידם על התקנת בתי כסא והפעלתם, לכל הגורמים המעורבים בכך
כן העלה -כמו. 'דן'ול' אגד'והיעד לשיגור המכתבים היה ל, מרכזיות של האוטובוסים-חלק מהמקומות היו תחנות

  .ל"והיעד למכתביו הפעם היתה הקק, טיול מרכזיים-במקומותהאיש במכתביו כמה אתרים ביערות ו
. אבל הוא לא התייאש, אף אחד לא טרח להגיב לבקשותיו ולהפצרותיו בעניין, תובבתחילתה של התכת, כצפוי

  ...פנה אף למשרד מבקר המדינה, ומשלא התקבלו תשובות, המשיך והמשיך בשיגור המכתבים
    , כצפוי, וגם כאן. הניבו בסופו של דבר תגובות ראשוניות, ל"ות הנהמכתבים המרובים שנערמו אצל החבר
  .והטילו את האחריות על גופים אחרים, העדיפו החברות להימלט מאחריותן לנושא

עליו להטריח את עצמו , הוא הבין שאם הרב הורה לו לעסוק בצרכי הרבים. אבל מיודענו לא נמלט לשום מקום
                   , ח מקצועי"על מנת שיוכל להכין דו, עיניו-  ולראות את הדברים במו,ולנסוע שוב ושוב למקומות הללו

  .הגישו לגורמים הרלוונטייםלו
ואת כל המסקנות שלו , כדי לדעת באמת מי מחויב בעניין, בירר את התקנות ואת החוקים, הוא לא נח ולא שקט
יש כאן אדם שאיכפת לו על מנת שיבינו ש, לחץ שוב ושוב על מנהלי החברות, במקביל .הגיש בצורה מפורטת

  .והוא לא התכוון להרפות מהדרישה ומהעלאת הנושא על סדר היום, מהנושא
ובשלב מסוים אף הודיעו לו שהוחלט לבנות את , לקחו את העניין ברצינות, משראו המנהלים עם מי יש להם עסק

  .מבוקשו לטובת הציבור
וכל זה לא הניח את ', אנחנו נעקוב אחר הביצוע'או ', העברנו הנחיה מתאימה'התגובות היו בנוסח , גם הפעםאבל 
  .כדי להווכח שהעבודה אינה מתנהלת בעצלתיים, והוא החליט לעקוב בעצמו אחר מהלך העניינים, דעתו

                    במקומם לשירות כסא אכן עומדיםהועל כך שבתי , עד שבסופו של דבר התבשר האיש על סיום העבודה
לשון עקש 'י "ומסביר רש', נפתולי אלוקים נפתלתי'הבשורה הזו באה לאחר שהאיש קיים בנפשו את  .הקהל הרחב

ל "רק מנהלי החברות הנ .' הסכים על ידי–גם יכולתי . 'וכו', והפצרתי פצירות ונפתולים הרבה, נתעקשתי, ופתלתול
  .ועד כמה לא התייאש בבקשותיו אלה, ה מכתבים שלחכמ, יוכלו להעיד כמה הפצרות הפציר בהם האיש

ממש כיוון שהתהליך הזה היה ', לפרסומי ניסא' –י זילברשטיין היא "התשובה אל הגר- של בעלוכותרת מכתב
  .אי אפשר להאמין שאכן הפרויקטים הללו עומדים על תילם', בעיניים טבעיות'ואם מביטים על העניין , בבחינת נס

שיעזור השם יתברך לשבים כאשר אין די , 'בתחילת הספר', שערי תשובה' את דבריו של הבהמשך מצטט הכותב
לא האמין שיהא בכוחו להביא את הדבר לידי גמר , עד שהחל לפעול ולעבוד, שגם הוא, ומסביר', טבעם משגת

  !טבעית-ת עזר לו בצורה על"והנה השי, מוצלח
אבל יש מקרים , הכל מודעים לכוחה של התפילה. ין התפילהבעני, היא, אחת המסקנות שנוכל ללמוד מסיפור זה

  .ומזניח את התפילה, הוא מתייאש, ועדיין לא נענה, שכאשר האדם התפלל פעמים רבות
אבל הוא כבר .  ימלאו את בקשתו עד תום–וכשזו תגיע , ה ממתין רק לעוד תפילה אחת שלו"ויתכן מאוד שהקב
  .ל כךחבל מאוד ע. וחבל... התייאש מלהפציר

ויתחנן על נפשו בבקשה , ובמילים משלו, ה בתפילה נרגשת"צריך לפנות אל הקב, חלילה, כל אדם המצוי בעת צרה
וכי אני יכול להביא בתפילתי את , יש והאדם חושב לעצמו. עד שייענה. ולא יבעט חלילה, יפציר ויפציר, פרטית

  !?כדי להביא את המשיח,  של אדם כמוניוכי איזה כוח יש בתפילות! ?בכוחי הדל! ?אני? משיח צדקנו
שהאיש לא האמין בתחילה שיש בו כוח , ל"שהרי ראינו גם בסיפור הנ. ואינו יודע שהכל תלוי בכוח ההפצרות שלו

  .נענה מן שמיא, ולא התייאש משיגור המכתבים, אבל לאחר שהפציר והפציר, להביא פרויקטים כאלה לידי ביצוע
.)ברכי נפשי( הודיהכוח הטמון בכל יוזה הוא 

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

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"טומי רפאל בן אנה הי, ו" יקוט רבקה בת רחמה הי,ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו"י השמואל בן רונית, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



  ].לז, ז[ "זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמיםם"
  זילברשטייןיצחק הגאון ר"מו בפני הבאה השאלה את העלה, ל"בחו הקהילות לאחת כרב לכהן שנשלח חכם תלמיד
                     . מאוד קשה היה שלהם בית- השלום שמצב זוג בני אלי הגיעו, לקהילה להגעתי הראשון בשבוע כבר :א"שליט
, שולי עניין על קטנה מריבה כל. בביתם המשפחה חיי את שממררות, ומריבות קטטות ביניהם מתנהלות יום שמידי סיפרו
  . 'בית שלום'ל עצה להם שאתן מתחננים והם, גדולה למריבה מהרה עד הופכת
                אצלי יש :סוד לכם אגלה - תמימים כאנשים רושם שעשו, הזוג לבני אמרתי -  תשמעו. מבריק רעיון במוחי נצנץ

 את מהם להפיק כדי אך, כסף אין חינם המים בקבוק את לכם אתן... בית לשלום המסוגלים מבורכים מים! 'קדושים מים'
 עומד מכם שאחד פעם בכל: במים' השימוש הוראות 'את להם והסברתי המשכתי. בהם להשתמש איך לדעת יש, התועלת
  .המים את ירתיח...ש לאחר רק אבל, הקדושים מהמים כוס ישתה וקודם תלונתו את ישהה, השני על לצעוק או לרטון
 טבעם מחמת פורצות שם המריבות הנראה שככל, הבחנתי אלא, ישועות פועל או כמקובל פנים להעמיד חלילה התכוונתי לא

  . המריבה תוקף את תמזער, מה-לזמן שהבלגה ויתכן, סבלנות בחוסר קטן דבר כל על להתקצף
             , קפדנים כהנים משום חכמים שתיקנוהו, "מקושר גט "תקנת ידועה שכן: המקורות מן שאבתי הזו לעצה הרעיון את
 כהן שהרי, גרושותיהם את להחזיר יכלו לא שוב מרוגזם וכשנרגעו, נשותיהם את ומגרשים, בקלות כעס לידי באים שהיו
                 , הגט כתיבת שבמהלך שיתכן באופן ,ממושך כתיבתו שתהליך, "מקושר גט "לעשות תיקנו, כך משום. בגרושה אסור
                     ". מיד תדבר שלא רוחך ועצור אחד לילה כעסך תלין: "נאמר חסידים ובספר . אשתו עם ויתפייס הבעל יירגע

 לא שמעולם עצמו על וקיבל, הכעס שעת...ל מיוחדת חליפה שתפר, מקלם הסבא של המופלאה הנהגתו את לציין ומעניין
  . הזו החליפה את ילבש טרם יכעס

 בסנהדרין הגמרא כדברי, ויותר יותר בוערת המריבה אש, איפוק בחוסר לאלתר ומגיב עצמו את מרסן אינו כשאדם, ומאידך
, היתה אחת צפרדע שבתחילה, הצפרדע במכת שראינו וכפי". רווח דרווח כיון, דמיא דבידקא לצינורא דמיא תיגרא האי.) "'ז(

 מכה בכל כי המצריים שראו שעה, ל"זצ הסטייפלר כך על ואמר. נחילים נחילים מתזת והיא אותה מכים המצרים והיו
 הכעס מדת מה אבל, אתר על להפסיק צריכים שהיו נותנת הדעת הלא, צפרדעים של נחילים מתזת היא הצפרדע את שמכים
 שוב ולהכותה בה ולהתנקם להוסיף שיש שכן וכל שכן כל הרי, להתיז מוסיפה והיא אותה שמכים מכיון, אדרבה - אומרת
 מצרים ארץ כל שכוסתה עד להכותה והוסיפו בקרבם בערה חמתם כך, צפרדעים והשריצה שהוסיפה ככל לפיכך... ושוב

, לחשוב עוצרים לא המלחמה ובבולמוס, השכל עיני את סוגרת הריב מהומת. מריבה בעלי של דרכם היא וכך. בצפרדעים
  .כפליים סופגים מכה כל שעל י"אעפ ומתלהמים מתלהטים

 הבית בשלום מסויים שיפור שחל וסיפרו הזוג בני שבו חודש כעבור. פעולתה את פעלה' סגולה'ה - לספר ח"הת ממשיך - ואכן
. תמורה שום ללא (להם שנתתי כמובן... נוסף בקבוק להם שאתן, מבקשים הם וכעת. מעט דעכה המחלוקת ואש, שלהם
               ,בבית לקטטות כסגולה' הקדושים מים'מה להם שנתתי, נוסף זוג עם גם אירע וכך). ביתי מברז מילאתי הבקבוק כשאת
  . הקטטות להשקטת סייע הדבר שם וגם
  ). בניסים מלומד(' ן"מלוב'ו' מקובל'...כ בקהילה שמי יצא זמן וכעבור, נשמר לא הסוד הנראה ככל
                 , מסכתות שתי שלמד על אותו מכבדים והעולם, אחת מסכת שלמד שמי, הירושלמי דברי ידועים: היא שאלתי כעת

, תורה בכבוד שנהנה מפני הוא הירושלמי שטעם רביא 'שאל חיים' ת"ובשו. 'בלבד אחת מסכת יודע אני 'להם להודיע מחוייב
  . חינם ליהנות שלא כדי, להודיע צריך ולכן, הוא גדול דבר והכבוד, הכי בר לאו והוא
  ?קדושים אינם שלי והמים, בקבלה יד כלל לי שאין', מקובל'ל אותי שמחזיקים לאלו להודיע חייב אני גם האם
              ,)אליהם התוודע טרם (עמו לאכול הקדושים השבטים את יוסף שכשזימן, מסופר מקץ בפרשת :א"שליט ר"מו השיב
               : י"רש ופירש, )ג"ל, ג"מ בראשית" (תוכצעיר והצעיר כבכורתו הבכור לפניו וישבו", תולדתם סדר לפי אותם הושיב
 םא בני, וזבולון יששכר ויהודה לוי שמעון ראובן: "לפניהם וקורא, )'ינחש נחש 'שבו (לו שהיה המיוחד בגביע מכה היה יוסף
          ,אם לי אין ואני םא לו אין זה: "אמר לבנימין שהגיע כיון. כולם וכן, "תולדותיכם סדר שהוא, הזה כסדר הסבו, אחת

             "!רעהו אל איש האנשיםיתמהו ו", ומשתוממים הגביע ידי על הניחוש של המופלא בפלא רואים האחים ". אצלי שבי
 שני יסב בכור ראובן, בדברים וקוסם כמנחש אלא, בגביע מכה היה לא, קוסם עצמו ועשה הגביע יוסף נטל: "המדרש ולשון

 האנשים ויתמהו - לפיכך... מולדתם דרך, כולם וכן, שמעון ראובן ואחר, בראש יסב והוא לאחיו גבר שיהודה מפני, ליהודה
 אותו שיחזיקו כוונה לו היתה שלא כמובן אך, מרובה להתפעלות' מופתיו 'רואי אצל גרם הצדיק יוסף ".רעהו אל איש
 הוא מהתהליך חלק ואם, חטאם על וכפרה לתשובה אחיו את להביא היתה מטרתו כל אלא', נפלאות פועל 'וא' מקובל'ל

  .לעשות יש כך, המיוחד בגביע בשימוש
 מוכן אינו אופן ובשום', וכדו מקובל של לתואר ולזכות מכבוד ליהנות כלל מתכוין אינו הקהילה רב – נאמר בשאלתנו וגם

 שמדובר להודיע ולא לשתוק רשאי ולכן, בית ושלום מחלוקות להשקטת להביא היא מגמתו כל אלא, מהאנשים כסף ליטול
  .) מתוקופריו(! רגילים במים

אל תקרי הליכות אלא הלכותאל תקרי הליכות אלא הלכות )א" לרבינו בן ציון מוצפי שליט-אורחות ציון.(  

         , מדרשים, גמרא, ל שלא לקרוא מקרא בלילה אלא לומדים תורה שבעל פה דהיינו משנה"מנהגינו על פי דברי האריז  .א
 שאין באפשרותו ללמוד תורה שבעל פה ומי, ואפשר ללמוד מקרא עם פירוש, מוסר ואגדה, ספרי הלכה, זוהר הקדוש
  .יכול ללמוד מקרא ואל יהא יושב בטל וכן נשים וילדים אינם בכלל אזהרה זו, אלא מקרא

,  ומזמורים השייכים לתיקון חצות, בליל ראש חודש'ברכי נפשי'ו, במוצאי שבת' ויתן לך'לכתחילה פסוקי קוראים   .ב
כי כל אלה , בסיומה' למנצח בנגינות'קודם הסעודה ו' רועי' מזמור לדוד ה, 'פסוקים השייכים לתפילת הדרך

 .ודומיהם הם דרך תפילה ואין בזה כל חשש
דהיינו מהשקיעה ועד צאת הכוכבים וכן כרבע שעה , מאוד בכל יכולתו לחבר היום והלילה בלימוד תורהישתדל   .ג

 .קודם עלות השחר ועד איזה רגעים אחר עלות השחר
ויזהר לכתחילה , בנקודת חצות לילה יש למי שהוא ער באותה שעה ועדיין לא ישן לומר קריאת שמע שעל המיטה  .ד

                ויש נוהגים להקדים אמירתה חצי שעה , שלא תעבור נקודת חצות בלי קריאת שמע ויפסוק מלימודו לקראה
  .קודם חצות

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז  שלוםאליהו בן נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  ,ל"נ אלון בן דינה ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זאברהם דוד בן תמרנ "לע, ל" זאסתר בת פרינ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" ז פרוויןלדן בתנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

 
  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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  "פתח שער"

  ? מיהו המגיד הפלאי'פרק ג

הוא הול� בדר� לימוד לא ,  אברכי20 בחורי וכולל של 40יש לו ישיבה של , רב יואל שי� רב העיירה אד גדול מאד: תקציר

 בישוביהרב מפתיע את בנו ,  זה לזה בהלכההאב ובנו צהובי, בנו רב שמחה לעומתו שונה ממנו לחלוטי�, שגרתית באותו דור

מגלה כי , כשמנסה לשאוב ממנו מידע, הוא תר אחריו ומוצא שיש לו ספרי קבלה במקו מוסתר, שאינ� לפי כוח ההשגה האנושית

כשהוא מעניק לו את כתר הרבנות שביקשו , אביו מסייע לו, רב שמחה נעלב ומחליט לעזוב את המקו�, אביו ממלא פיו מי

א� המצב מחמיר , כל העיירה יוצאת מגדרה בתפילות ותחנוני� לבורא, טה לפתע למותהרבנית נו, בגרמניה" מיינ�"להכתירו בעיר 

באמצע נאל� ,  תמוה מאד"י האבא ליישב יחד עמו רמב"שמחה שב למקו� כדי להיות לידה ברגעי� האחרוני� ונקרא ע' ר, מאד

שמתגלה לו משמי לאחר מיכ� הוא שואל יואל צוהל בשל תירו� ' כשחוזר מוצא הוא את ר, שמחה לעזוב בשל עייפות הדר�' ר

הוא מגלה לו שהפסיד גילוי אליהו הנביא , כשהוא מבי� ממנו שהל� לנוח רק כדי לרענ� עצמו נוז� בו מאד, אותו למה עזבו באמצע

 רב שמחה שמח ע הידיעה, מאיד� מגלה לו כי משמי� חסו על הא� הצדקנית והיא תשוב לאיתנה, בשל חוסר רצינותו בלימוד

  .  ומחליט לחגוג את הבשורה הטובה בבית הכנסת של שואבי המי�

***  

הספר הקדוש , יושב בניחותא לאחר תפילת המנחה) שתקרא טריסק(שמעלקא מגיד השיעור בבית הכנסת של שואבי המי� בעיירה טרוסק ' ר

מלבד עצ� אמירת השיעור ,  יש לו שיעור מעניי� מאדביו� חמישי, הוא מעיי� בו מעט ומכי� עצמו לאמירת שיעור מרתק, לפניו" מנורת המאור"

אי אפשר ששני עשרות ומחצה מקשיבי� נאמני� שאינ� , לשלב פרפראות נעימות מפרשת השבוע, יש לו משימה נכבדה, במנורת המאור

מעת הקמת השיעור , ת היש� שני� שהוא נות� את שיעורו המרתק שלו בבית הכנס17זה לו , מוותרי� על שיעור אחד שלא יקבלו שיעור מעולה

קור אימי� וכ� שרב , שבעה ימי� בשבוע, קהל שומעיו הנאמ� באי� באש ובמי� לשמוע אותו, כמעט ולא קרה ששיעור אחד שלו התבטל

דבר הזה כ, אבל שרוב מניי� לא יגיע', קורה ששומע אחד שניי� ייעדר בשל שמחה או חלילה בגי� מחלה וכו, אינו מרתיע� מהביל א� שורר בחו�

מתו� ידיעה שאי� מי שימלא , פעמי� לא מועטות מגיע הוא מצונ� מאד ומשתעל בכבדות, עצמו אינו מוותר על אמירת השיעורג� הוא , לא אירע

  .לכ� יודע הוא את ער� תפקידו ועד כמה חשוב לא להחסיר,  בעיירה קטנטנה זו אי� די אנשי� שיוכלו להחליפוכי, את מקומו

זעליג הלוי שלייפר שהיה סוחר ' אותה קיבל מחמיו המנוח ר, ניחותא תו� כדי שמשתעשע ע� קופסונת הטבק הכסופה שבידועתה יושב הוא ב

העניק לו קופסת טבק קטנה עשויה , כיו� שידע בחתנו החרי� שאוהב להריח ומבי� גדול בזה, טבק מכובד ועשרות קופסאות כאלו נסחרו על ידו

" שמעק טאביק"ע� , ו� שהוא מבקש ממנו שיעשה עמה חסדי� לאלו שנזקקי� פעמי� להיטיב את רוח� וריח�ת, כס� טהור מלאה טבק ריחני

. אתה רוכש לעצמ� מידות טובות ועי� טובה) דבר פעוט" (קלייניגקייט'מיט א"להיטיב ע� הבריות , זו גמילות חסד של ממש) קמצו� הרחה(

הוא מסכ� לעצמו אלו פירושי� ישמיע לקהל עדתו וע� ". בכגו� זה כופי� על מידת סדו�, אינו חסר) כמעט(זה נהנה וזה "נמצאת כמעט בגדר 

  .  הוא תר בזיכרונו אחר משל מתאי� שיועיל להבהיר את העניי� וירתק את קהל שומעיו, איזה משל מרתק יתבל את השיעור שלו היו�

יודע הוא כי , שמעלקא בבהלה' לשניה ניתר ליבו של ר.  נכנס בבהילותיענקל הגבאי הנאמ� של רבי יואל' דלת בית הכנסת נפתחת לה לפתע ור

הוא נושא עמו שתי , יענקל אינ� נראי� כ�' בר� פניו של ר, ו לבשר את הבשורה המרה"מי יודע א� אינו בא ח, מצבה של הרבנית קריטי ביותר

? מה הוא עושה בדיוק כא� בבית הכנסת, א� כ�. ירח�' ה, הלא כ� נראי� פני מביא בשורה לא טוב, חבילות לא גדולות עטופות בסמרטוטי�

  . כגבאי הנאמ� של הרב הזק�" קלויז הגדול"הוא קובע את מקו� תפילתו ב, מעול� אי� רואי� אותו במקו�

העטיפות הוא משיל במהירות את , יענקל ניגש אליו במהירות ומבקש להפריע לקהל הקדוש לדקה קלה' ר. השאלה הלא פתורה נעלמת מאליה

ש כרסתני "לתפארת הלגימה ניצב לו בקבוק יי, מיני מגדי� ותופיני� שלא רואי� אות� בכל יו�, מהחבילות שבידיו ומפזר על השולח� המואר�

לבר� מזונות ושהכל ולכוו� לרפואתה המהירה של הרבנית הצדקנית מרת "הוא מבקש את כל חברי השיעור שיחיו , מזמי� בקריצה חייכנית

  .'חיה בת חנה שפרינצא תחימאטיל 

ה� בוחני� בעיו� רב , ו למיתה"מעול� לא שמעו שכ� מבקשי� רחמי� על חולה אנושה ששוכבת על ערש דווי וקרובה ח, הקהל עומד ותמה

'  שאל את ר,ס הנועז מבי� החבורה שלא צוי� כחכ� טובא א� לא כטיפש זוטא'מאיר יונה, יענקל והנה אינ� נראות נפולות כל עיקר' את פני ר

  "  ?יענקל אתה מביא את כל התקרובת כדי להקל על ייסורי הגסיסה של הרבנית שלנו' ר, הפלא ופלא: "יענקל בצורה ישירה

, לא באתי לעשות כא� ליצנות, יענקל כשכל גופו רוטט מבושה וזע�' נזעק כנגדו ר? הא� נראה אני ל� רשע מרושע או משוגע גמור, חס ושלו�"

מאיד� באתי לבקש , ת על רוב חסדיו ונפלאותיו"להודות להשי, צדקנית יצאה בסייעתא דשמיא מכלל סכנה ועל זה גופא באתיה הרבנית ה"ב

על כ� יאכלו הלומדי� הצדיקי� את , במהרה בימינו אמ�, מהקהל היקר שימשי� להעתיר מכל הלב לרפואתה השלימה של הרבנית הצדקנית

  .'שזכות הברכות תעמוד לרפואת הרבנית הצדקנית מרת מאטיל חיה בת חנה שפרינצא תחי, ו בברכותהמזונות וישתו את יי� השר� ויכוונ

הוא איננו ממהר לחרו� משפטי� , שמעלקא מגיד השיעור ידוע היה כאד� שקול מאד שתמיד מתו� ושקול וזהיר בכל מילה שמוציא מפיו' ר

  .א� הפע� חרג מזהירותו, שאחרי כ� יתחרט עליה�

ודיברתי ע� הרופאי� והמצב לדאבוני הרב ' הייתי הבוקר בבית הרב שיחי) אלו דברי� שטותיי� נאמרי� כא�(ר שטותי� הער אי� דאה וואס פא"

  !"?אז אי� אתה מדבר איתי על תחיית המתי�, ל"רח מוגדר כקריסת מערכות מוחלטת
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עתה את אשר יגור , שמחה' ה היה כקפוא שד בשל לחצו של רכל מה שעש, הוא עצמו לא האמי� בכל מה שאמר, יענקל נראה היה לחו� מאד' ר

שוטה "כשראה שעוד מעט יכתירוהו כ. שמחה משו� מה לא הגיע עמו והותיר אותו להתמודד לבדו ע� כל התהיות שהעלו בפניו' ר, ממנו אירע

  . הרב ויחליט הקהל וישפוטהוא יגולל את כל אשר אירע בבית, החליט שהוא לא חייב לשאת את כל המשא הכבד לבדו" העיירה

יודע עד כמה הוא סולד ממעשה , מי שמסתובב בביתו של רבינו הקדוש שיארי� ימי� ושני� על ממלכותו, מעול� לא הייתי ל� וקל דעת, רבותי"

א "ל רבי שמחה שליטבר� חזקה עלי פקודתו ש, על כ� ודאי שלא הייתי מעז לעשות ליצנות בדבר כה חמור, ליצנות ומכל מי שיש לו שייכות לזה

כשטענתי לו שאי� כל שינוי במצבה של הרבנית הכביר , ה הסכנה חלפה לה ועלינו להודות על כ� לבורא יתבר�"בנו של רבינו שאמר לי היו� כי ב

כדי להודות , עלי במילי� שעלי להודיע כא� בבית הכנסת שחל שיפור רציני במצבה של החולה ולצור� כ� ביקשני להביא את הכיבוד הזה אליכ�

כידוע אמרו חכמינו , הוא נמצא בבית הרב לא הרחק מכא�, מי שאינו מאמי� לי רשאי להזעיק את רבי שמחה, ה על הישועה שמסתמנת"להקב

  ".כ רבי שמחה ויעמוד על שורו"יבוא א, על כ� לא עלי תלונותיכ� כי א� על רבי שמחה, ל כי שקר שעתיד להתגלות אי� אד� מעז לשקר"ז

מפני מה שלח את כל הכיבוד לאיזה " קלויז הגדול"כ לא ערכת� סעודת הודאה ב"למה א, ני יכול לרדת לעומק דעתו של רבי שמחה היקראינ"

  .ממשי� רבי שמעלקא בדרישה וחקירה כיאה ליהודי למד� כמותו" ?בית כנסת זניח בפאתי העיירה

  . כולו אובד עצות, ענה רב יענקל במשיכת כתפיי� נבוכה" ני ס� הכל שליח שלוא, את כל השאלות האלו נא להפנות אל רבי שמחה יוז� הרעיו�"

. מרת מאטיל חיה בת חנה שפרינצא 'רב שמעלקא החליט שבינתיי� יאכלו חברי השיעור את הכיבוד ויכוונו בברכות לרפואתה של הרבנית תחי

  .ואחרי כ� ישלח לברר את העניי�

הוא היה תלוש , בשל כאבי ראשו שאחזו בו כל אותו היו�, בדיוק היו� איחר מעט לשיעור, � לשיעורבתו� כל ההמולה נכנס זונדל שואב המי

הוא חייב לו ) מי יהיה השבת גוי בעת שמשיח יגיע וכול� יתייהדו(אותו טורדת כל העת השאלה המציקה של איב� שואב המי� הגוי , מכל העניי�

א� לפתע , הוא רצה להתיישב במקומו ולהקשיב לשיעור. יו וג� כדי לסלק את תולעת הספקכדי שלא ירגיש את עליונותו על, תשובה מכובדת

במקו� זה כול� אוכלי� מכיבוד , לידו" מנורת המאור"שמעלקא כלל לא מחזיק את ספר ' ג� ר, מגלה הוא כי הקהל בכלל לא שקוע בשיעור

חול כיבוד כזה ועוד מחלקי� בכוסות קטנות את המשקה הזהוב כתמת� מאימתי יש בימי ה, מעול� לא חזה כדבר הזה. שמפוזר על השולחנות

  .על מה ולמה אי� שיעור ועוד מתעסקי� באכילה) הב� של לייבל(הוא שואל את שכנו לספסל שכנא לייבקעס , האהוב עליו מאד

א� , אינ� במרכז הענייני� וצרי� להבהרות רבותלכ� , אתה מגיע מאוחר לשיעורו של רבינו? ביש גדא הנ� מאז ומתמיד, מה יהיה אית�, אוי זונדל"

  .לא אהיה רע לב ואעדכ� אות� בעניי�

כי , א על מצבה הבריאותי של הרבנית"בגלל הבשורה המשונה שהביא רב יענקל הגבאי של הרב שליט, שמחה וששו� כעת בבית הכנסת... ובכ�

, כעת העול� תמה. אי� עצמ� עומדי� חסרי אוני� בשל מצבה המתדרדרהרופ, ולא עוד, שעה שאיש אינו יודע על כ�, ה יצאה מכלל סכנה"ב

  ? מהיכ� לקח אותו רב יענקל את הכתפיי� הרחבות לידיעה משונה זאת

הוא , אבל אתה יודע שרב שמחה אינו תושב העיר כבר למעלה מעשור שני�. רב שמחה', יענקל מספר כי המקור לכ� בנו של הרב שיחי' אמנ� ר

נטרפה , או אולי? הא� רב שמחה חלילה וחס חומד לו לצו� על מצב כזה קשה, אז הפלא אצלנו עוד יותר גדול, י רק היו� לעיירהעצמו הגיע אול

וכי מתי אכלת כאלו תופיני� , יהודי� לא יכולי� לסרב א� מכבדי� אות� ע� כיבוד כזה מכובד, אבל אתה יודע, ירח�' ה, עליו דעתו מרוב צער

  ".           כל הפושט יד נותני� לו"� שחו� מפורי, טעימי�

כשיש , את מי תעניי� שאלתו של איזה גוי מגוש� בעניי� שאינו נוגע כעת הלכה למעשה, זונדל הבי� שהיו� לא יוכל לשטוח את השאלה המציקה

ע את המשקה החרי� שכמעט הוא גמ" גדולה לגימה שמגרשת את תולעת הספיקות"כיו� שכ� החליט ש, שאלות יותר גדולות שצריכות פתרו�

  .עד שכמעט נעשה מבוס�, אינו בהישג ידו וכשנכנסת לה לגימה אחת גוררת היא את חברתה וכדי שלא יהיו חלילה וחס זוגות צריכי� לשלש

, תקאת העול� מעסיק יותר ההודעה המשונה של רב יענקל מאשר השיעור שלו עד כמה שיהיה מר, רב שמעלקא יודע שהיו� שיעור לא יהיה

על כ� שיוצא כעת , הוא ביקש את סליחת השומעי�, ג� הוא עצמו סקר� לא קט� לברר מה עומד מאחורי הידיעה המוזרה שהגיעה עד אליו

  . כדי לפשט את כל הספיקות, לחפש את רב שמחה בנו של הרב

לו שאמרו כי המלא� רפאל הגיע בכבודו היו כא. כשכל אחד מבי� משתתפי השיעור תור� כיד רוחו הטובה לפתרו� הספק, עשר דקות ארכו

מי ראה את המלא� ומי יכול כלל לדבר , סברא זו גררה צחוק רב, ובעצמו לבית הרב ובידו הישועה לחוליה של הרבנית כפי שהיה אצל שרה אמנו

קר עומדי� רופאי� נואשי� פעמי� מצינו שבבו, היו כאלו שהיו יותר ריאליסטיי� ולדעת� יתכ� שהרופאי� עצמ� ראו לפתע את ההטבה, עמו

" בעלי תריסי�"ג� את הסברא הזו הפריכו . ואחרי כ� מגיעה לפתע הישועה וראויה היא לבוא בשל התפילות המרובות שנערכו כל אות� שבועות

  . רב יענקל עצמו הודה שהרופאי� אינ� יודעי� דבר וחצי דבר על שינוי במצבה של החולנית

היה מי שראה זק� אלמוני , אולי הרבי קיבל את הידיעה מאיזה מקובל קדוש שהגיע לביקור בעיירה, ל החדרסברות שונות ומשונות עברו בחל

ו הצדיקי� נסתרי� שהגיע בשליחות של הצדיק הקדוש "מי יודע א� אינו אחד מל, גבה קומה ע� גלימה טורקית ארוכה מטייל ברחובות העיירה

כל אחד ניסה , או אולי הודיעו לרב בחלו� כי הרבנית נושעה, ות פולי� וגליציה כבעל ישועות מופלגרבי יו� טוב הלוי ליפמ� שפקע שמו בכל מחוז

  .עד שראו כול� שהנעל� גדול מעבר להשגת� הדלה, א� לא היה לאיש איזה אישוש שסברתו היא הנכונה, להיראות חכ� יותר

לצידו נראה יהודי בעל קומה בינונית עטו� ע� מעיל ,  האחד רב שמעלקא גבה הקומה בעל הזק� הכסו�,עתה נכנסי� שניי�, הדלת נקרעת שוב

רק לאחר שהוריד מעליו את הבגדי� החמי� הבחינו כי הוא רב שמחה ) כובע פרווה להגנה מהקור הגדול(קוטשמע "חרפי כבד ולראשו חבוש 

  . ביקש את האורח המכובד שיסביר את התופעה המשונה בה נוכחו קוד� לכ�שניה� התיישבו בראש השולח� ורב שמעלקא, בנו של הרב
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הקהל , נראה שמחשבות עמוקות אופפות אותו, הוא משעי� את ראשו על השולח� הכבד, שמחה יושב בראש השולח� מהורהר כמה דקות' ר

נראה שג� הוא די תפוס ע� , י� רציניות ביותרשמעלקא יושב לידו ע� פנ' ג� ר, איש אינו מעיז לפצות את הפה, עומד וממתי� במתח רב

  .שמחה להשמיע לפני הקהל החשוב' מה עומד כעת ר, השאלה

  .שמחה את פיו' פצח ר, לאחר שהדממה החלה כבר להעיק

 הרי הרופאי� עצמ� עדיי� לא, כאשר הפצתי כביכול שמועה שנראית לכולכ� שהיא קלוטה מהאויר, רבותי אני מבי� שהבכתי את כולכ�"

אבל אי� לי כל ספק , ובכ� יתכ� שאולי מיהרתי לעשות מעשה בטר� עת, יכולי� לאשר את השמועה אותה הפצתי על ידי שלוחי רב יענקל היקר

היא שוכבת מחוסרת הכרה כמקוד� ואי� , חיצונית עדיי� לא רואי� כל שינוי, ת לא מרחפת עליה כל סכנה"כי אמי הצדקנית נושעה ובעזרת השי

  . בר� כעת אגלה לכ� את מקור הידיעה שלי, אבל יש לי מקור נאמ� למה שאמרתי,  חיצוניי� שיכולי� לאשר את מה שאמרתיכל סימני�

� שנסתר "כשנערמו לפניו חבילי קושיות על הרמב, בעת שטרוד היה בעומק סוגיא קשה ביותר' ובכ� אליהו הנביא זכור לטוב התגלה לאבי שיחי

, � כל הצער הגדול שיש לו ממצבה הרפואי החמור של אמי הרבנית הצדקנית מרת מאטיל חיה בת חנה שפרינצאע' אבי שיחי, ס"מסוגיות הש

אי� , � הקדוש נסתר חלילה וחס מגמרות ערוכות"היתכ� שהרמב, �"אינו יכול לתת מנוח לעצמו מהרמב, ה את הישועה בקרוב"ישלח לה הקב

� ריחמו עליו ושלחו את אליהו הנביא זכור לטוב שיגלה את עיניו ויפשוט את כל ספיקותיו משמי, מרוב צערו חלה כמעט על הדבר? יתכ� הדבר

  . עד שכל הקושיות נפלו מאליה�, �"בי� היתר בירר לו את כל מהל� הרמב, בהלכה

א תצא מ� המחלה ת הי"התקבלו ובעזרת השי' לאחר מיכ� הודיע לו כי התפילות הרבות שנערכו עבור החלמתה המהירה של אמי הרבנית תחי

מרוב שמחה על , סיפר לי זאת בעצמו ומי אני שאפקפק בדבריו' אבי שיחי, אבל תו� ימי� ספורי� יראו זאת, אמנ� כרגע לא יראה הדבר, בקרוב

 את העוז לפיכ� לא היה לי, אבל לא רציתי מאיד� לגרו� לרפיו� בתפילות, הישועה הקרובה החלטתי כי חייבי� להודות על כ� לפני קהל אנשי�

דבר זה לא יגרו� לרפיו� מידי בתפילות , סברתי על כ� כי כדאי להודות בבית הכנסת שלכ� שהוא יחסית קט�, לומר כ� בקלויז המרכזי של העיירה

  .ומאיד� נערכת לה סעודת הודאה על הבשורה הטובה שנשלחה משמי�

מי האיש שיכול לראות את אליהו הנביא , איזו בשורה מיוחדת זו, לנואליהו הנביא בכבודו ובעצמו התגלה לרבי ש, רחש הפתעה נשמע בציבור

אבל עד כדי כ� גובהו , צדיק נשגב שמרבה בצומות ובסיגופי� ולא פוסק רגע מלימוד, כול� ידעו שהרבי שלה� הוא אד� גדול בתורה? עצמו

  .י� שנאמרוה� מדדו בעיניה� את רב שמעלקא רב� הנער� מצפי� לקבל ממנו אישור למיל? הרוחני

שני� רבות הסתופ� בצילו של הרב הקדוש ויכול הוא להישבע , רב שמעלקא לא נראה היה מופתע מהידיעה שהרב הזק� רואה את אליהו הנביא

 והנה לפתע שב, לא אחת ראה בעצמו כי הסוגיא שהייתה סגורה לפני� ולאחור ואי� כל דר� לפתור את הקשיי�, כי רבי יואל זוכה לגילוי אליהו

  .א� לא היה לו גילוי אליהו זכור לטוב שפשט בפניו את הקושיות והאיבעיות, כל קושי נעל� ואי� לזה הסבר, הרבי ע� דר� חדשה סלולה היטב

, כל כבודו מונח על כ� המאזניי� א� יאמר דברי� במשוער בלי לתת לה� אסמכתא, שמעלקא החכ� נזהר מאד שלא לתת חירות ללשונו' בר� ר

  . הא� דוחה הוא את דברי רב שמחה או מאשר אות�, הוא רק מחיי� חיו� רחב שנזקק לפרשנויות.  יאמרו מחר מחרתיי� על דבריומי יודע מה

לזה יש את , ס שמעיז להעלות דברי� שמונחי� בלב החכמי� שאינ� נותני� חירות ללשונ�'וכא� העול� זקוק לשירותיו הנפלאי� של מאיר יונה

מה שמונח אצל " (וואס עס ליגט ביי דע� ניכטער אויפ� לונג ליגט ביי דע� טיפש אויפ� צונג"כ� שהטביע את המונח שכמאמר הח, מאיר חברנו

  "). החכ� בריאתו נמצא אצל הטיפש על לשונו

ית ג� הא� אכ� זכ, כנראה שג� אתה קשור לזה, אתה מדבר בכזה ביטחו� על גילוי אליהו שיש לרב שלנו: שמחה' מאיר מעלה שאלה בפני ר

  ?כיאה לרב חשוב בקהילה גדולה לאלוקי�, אתה לגילוי אליהו

זכיתי , לראות אותו במו עיני, הבה נבהיר יותר, אבל במו טיפשותי הפסדתי זאת, ובכ� לא הייתי רחוק מזה. "שמחה הצטחק לשמע השאלה הזו' ר

הייתי א� זוכה לדעת על כ� וג� לדבר איתו , תי טיפשא� לא היי, בלי שאדע שאני מדבר עמו, אבל בהעלמה מוחלטת, לכ� וא� לדבר עמו

  ".אבל לא הייתי בעל מדרגה שכזאת , בלימוד

, שמחה קרוב היה מאד לגילוי אליהו כדי נגיעה של ממש' ג� הב� שלו ר, לא רק שהרב שלה� זכה לגילוי אליהו, עתה ההפתעה הייתה מושלמת

  ??מה פירוש. אבל חסרה לו הידיעה שאכ� זכה לכ�

  . שמחה מוכ� קצת להשיל את האדרת מעל המסתורי�' נראה היה שר, ס'ה כבר לא היו זקוקי� לשירותיו המופלאי� של מאיר יונהעת

***  

  :עשר שני� קוד� לכ�

ה� שמחה הב� והגיס הבכור שיוצא לכ' יואל שי� וכל בני ביתו מכונסי� יחד לקראת הפרידה מר' ר, שמחה גדולה מציפה את בית רבה של העיירה

איזו זכות , מסתירה בקושי את דמעות האושר שמציפות את עיניה, הא� הרבנית הצדקנית יושבת מליטה בידיה את פניה. בעיר מיינ� הרחוקה

, לא כל א� זוכה שבנה ראוי להיות רב קהילה חשובה ביותר, לראות את בנה הבכור עומד לכה� ברבנות בישראל מהגדולות שבה�, גדולה יש לה

אבל מאיד� דומה הוא לאביו , שמחה' אמנ� הוא אינו חרי� כר, אולי ג� בנה השני רבי מרדכי יזכה לעטרה כזו, תקווה סמויה מענגתבלבה צפה 

ושומר על עיניו בקדושה יתירה שחלילה וחס לא תראינה דבר ' צנוע ושקד� עצו� שאינו מוציא את עיניו רגע מהגמ, הקדוש בכל תכונותיו ואופיו

  .תורה וענייני קדושהחו� מאותיות ה

שעה ארוכה יושבי� ה� ומנעימי� מתו� פלפולה , כל בני הבית נותני� פיה� בשירה וזמרה על הצלחתו של רבי שמחה, האווירה חמימה מאד

ראשית , כי יש לו הרבה דברי� לברר, שמחה בהתרגשות לאביו' פנה ר, שמחה לבד�' נותרו רב יואל ור, לאחר שיצאו כל אחד לביתו, של תורה

אי� יתעלה הוא עצמו בלי , בקשתו השניה, אי� ינהל את הרבנות בדר� הנכונה ולהעלות את קרנה של העיר, מבקש הוא הדרכה מפורטת
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א� נרצה נפרשה , שאי� חלילה וחס אריכות ימי� בה,  כפשוטוא� נרצה נפרש"  מקברת את בעליההרבנות"ל "כבר אמרו חז, אותושהרבנות תקבר 

 פעמי� .יש ברבנות הרבה טרדות ושאלות של דברי� של מה בכ�, ות מורידה את הרב מהעלייה הרוחנית הרצופה וקוברת אותו בכ�הרבנ, כמדרשו

  .א� מתעלמי� ממציאותו, רבות אי� התושבי� שומעי� לקול הרב וגרוע מכ�

" טרוסק"ות אי� נהג הוא עצמו בהנהגת העיירה הוא הביא לו דוגמאות מוחשי, יואל נעתר לבקשה בשמחה ונת� לבנו פרקי הדרכה מפורטי�' ר

א� כל זה מותנה בכ� שידאג לקידו� התלמידי� יותר , בלא זה תהיה לו קמילה רוחנית, ועודד אותו לפתוח ישיבה ולהרבי� בה תורה לתלמידי�

  .וחנישדואג לקיומו הר" מקבל"ולא חלילה וחס " נות�"תפקידו של רב וראש ישיבה להיות . ממה שידאג לעצמו

סביב ספרי " הילת המסתורי�"הוא חש כי עתה עליו להשיל את , ורב שמחה חש קירוב עצו� אל אביו, שעה ארוכה פירט רב יואל מה ואי� לנהוג

  .הקבלה שמצא בגומחה המסתורית בבית

כדי שאוכל לדבר " חדר הלימוד"הא� אוכל להיכנס עמ� ל, ברצוני לשאול אות� מספר שאלות שהצניעות יפה לה�, אבא לפני שאנחנו נפרדי�"

  ? עמ� ברוגע בלי שאיש ישמעני

רב שמחה העלה את דבר ספרי הקבלה שמצא בגומחה שהייתה מוסתרת מאחורי ארו� בגדי� , רב יואל נענע בראשו וה� הסתגרו בחדר הלימוד

  .  �"עד עתה לא זכה למענה על כ� עתה רוצה הוא לשאול הא� אכ� יש לו יד וש� בחוכמת הח

הוא עמד עטו� מחשבות קרוב לחצי שעה לבסו� , הוא לא שיער שרב שמחה עדיי� אינו רגוע מהנושא, ב יואל היה מופתע מהשאלה והתזמו�ר

  .        אמר

לוחות . כי אי� נאה מהצנעה, שני� ניסיתי להסתיר זאת ממ�, רואה אני שאתה משתוקק לדעת דברי� שהשתיקה יפה לה�, שמחה' בני היקר ר"

א� היות שכעת אתה הול� לכה� . ואילו לוחות האחרוני� שניתנו בהסתר יש לה� קיו� עד היו� הזה, וני� שניתנו בקול רעש גדול נשברוהראש

יודע אני ) א: מוכ� אני עתה לגלות ל� דברי� אחדי� שעד עתה העלמתי ממ�, בקהילה חשובה כמיינ� ומעוניי� אני שתצליח בה כיאה וכראוי

כל כ� ? חתרת לדעת מהיכ� יש לי את הפשט והדר� בסוגיות עמומות ולא הצלחת להבי� מהיכ� הגעתי לכ�, לי� שני� רבותהיטב מה שהעיק ע

הא� חשבת על כ� שדברי� כאלו אי� לה� זכות הקיו� רק " קודש הקודשי�"הציקו ל� הדברי� עד שהלכת בלי רשות להפו� את הבית ופגעת ב

בר� , ת להבי� נפגעת קשות עד שגמרת אומר להתנתק מהמקו� בו הייתה ל� עליה רוחנית כה גבוההבמקו� לנסו) ב? במקו� מוצנע ביותר

  . כדי שתעלה ע� הידיעה שאני כרגע חוש� בפני�, עלי לנסות להאיר את עיני�, כנראה משמי� הועידו ל� תפקיד ובמקו� לכעוס עלי�

� ואולי ג� בשביל זה שחליתי על התורה ולא נתתי מרגוע לעצמי בעת שעמדו כנראה שזה בזכות אבותיי הקדושי, ובכ� זכיתי במתנת חינ�) ג

 ממרומי� משמי� ריחמו עלי וכמה פעמי� נשלח אלי, לכ� זכיתי לסייעתא דשמיא גדולה,  מרוב יגו� נמוגותיבפני קושיות קשות כברזל עד שכמעט

חליתי על התורה ונדדתי שינה , דבר אחד עשיתי, יע אלי מגיד מהשמי�שלא הפכתי עולמות שיג, א� להווי ידוע ל�, לפשוט את הספיקות" מגיד"

 יחד ע�, שא� תהיה רועה נאמ� לעדת�, על כ� עלי� לדעת. כדי להבי� את התורה בנגלה וג� בשאר החלקי� שהתורה מחייבת לדעת, מעיני

או ' כל קושיא בגמ, בעומק העיו�לדעת את התורה   ותמית עצמ�באופ� שעול הרבנות לא ייגרע מחיוב השקידה, ההדוקה על הלימודהשמירה 

באופ� כזה תוכל א� אתה להגיע למצב כזה בו תזכה לפעמי� ,  המפרשי� תציק ל� כאילו לא הנחת חלילה וחס היו� תפילי�בראשוני� ויתר

  ".כי מעול� לא ננעלו שערי התורה בפני מי שממית עצמו עליה, להארה מהמשמי�

הא� זכית מלבד למגיד מהשמי� ג� שאליהו הנביא זכור טוב לטוב ייגלה , שאול אות� מה שמונח על לבי שני� רבותאבא יקר הא� יכול אני ל"

  "  ?לפני�

  ".הרי אמרתי ל� משהו ואי� חובה לפרט כל דבר"יואל צוחק בחינניות '  ר

  ".הודאת בעל די�"שמוע שמחה מחכה ל' שואל ר" אני מבי� א� כ� שהמגיד מהשמי� היה אליהו הנביא בכבודו ובעצמו"

  .השתמט רב יואל מלענות לו תשובה" נאמר שכ�"

כי אכ� יד גדולה לו , �"ע� מי למד וממי קיבל את הדר� בחכמת הח, את טיב הספרי� שהיו בגומחה, עתה הבי� רב שמחה בלי שאביו יבאר לו

� צרי� "כדי להגיע לחכמת הח, אוי ללמוד את חכמת הנסתראולי הוא עוד אינו רואה אותו ר, רק שלא רצה לשת� אותו בכ�, בנסתרות התורה

  .עד שאכ� יהיה ראוי וזכאי להגיע לחכמת הנסתר, של תורת הנגלה" מי הדעת"הוא קוד� להתקדש ולהיטהר ב

חה מאביו מבקש רב שמ" ?כדי שאוכל להיות בגדר ראוי לראות את אליהו הנביא, כמה עלי לנדד שינה מעיני, א� אלמד במסירות נפש גדולה"

  ".בעת רצו� זו

רב , הוא לחש בחזרה לאביו כאילו אוזניי� לכותל, פני רב שמחה אורו. לאחר זמ� רב רכ� ואמר לאוזניו דבר מה, רב יואל התעט� שתיקה עמוקה

  .יואל חשב זמ� ונענע בראשו

  . רב שמחה קיבל כעי� אות לבאות

  . על כ� נקרא בפרק הבא?הא הצליח רב שמחה במשאלתו

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
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 :הפרשהמבט מ
 פרשת השבוע.הסתכלות לחיים מ

- 

 

 

 

 

 

 

 (ע"ר) 

אי"ה
 :יוצא לאור ע"י ארגון תורה וחסד יהדות,ההפרשה ו עלון שבועי בעיניני

 ט"תשע'הב' -.  י"ד  אדרצו  פרשתו –פורים   . 36 גליון מס':

 

.צוזמני שבת קודש:

 כניסה   יציאה    ר"ת                   

 19:12  18:28  17:36    ירושלים: 
 19:09  18:26  17:34    תל אביב: 

 19:11  18:27  17:35       חיפה:   
 19:11  18:27  17:35   בית שמש:

 הזמנים עפ"י לוח אור החיים.    

העלון מוקדש לרפוא"ש בדרכי נעם:     
ן,ן תח"י יוכבדבת ציון אביגיל בת סימה 

(ע"ר)

 ב"ה
 
 

בנשיאות הרב אייל עמרמי 
 שליט"א

 

 להשאלת:
 גמרות שוטנשטין,

 וספרי טוש"ע.
 

 -רח' נחום פינת מלכי
 גאולה.ישראל, שכונת 

 

 לפרטים:
 054-844-86-83פל': 

 או בקו המידע:
079-53-23-549 

ב""ה

בנשיאות הרב אייל עמרמי
ל

 סיפור לשבת:
 –למה קרה המרצה ל'רבי' 

 ולבסוף התנצל.  –'מכשף' 
 .2 -עמ'

 חודה של פרשה:   
 .4 -עמ'. חידה נושאת פרסים 

  :ָעִין ֲעֵלי
 סגולה לבנים בעלי חן.

 .3 -עמ'

 :פניני אוה"ח
מתי לימוד התורה  

 מכפר כקרבן

 .3 -עמ'

 (

ע
  גם המבוגרים מוזמנים.

 

 באפשרותך להקדיש את הלימוד להצלחתך, או להבדיל לע"נ יקירך,
 .052-7100-955חייג עכשיו:             

 ב"ה

1. 

, כמו לדוג' לקיחתה של אסתר לבית המלך, לרעתנו
תמיים שיכחת המלך להיטיב למרדכי, ואפי' דברים ס

כמו "אגרות ראשונות" היו הם בחשבון מדוקדק לנס 
 ההצלה של העם היהודי  באותו הדור.

וא"כ כיצד ניתן להתעצב, כאשר יודעים שאבא מלווה 
אותנו, מדריך אותנו, ומפלס לנו נתיב בטוח, כיצד 
ניתן לחיות בתחושת מסכנות ואומללות, כאשר 
משכילים לראות בכל הנהגה ו"מקרה", את 

נס הפורים היה רק תו הטובה של אבינו, ש השגח
דוגמא לצורה שבה הוא מנהל את העולם, גם בימנו 

 אנו.

 

 

 

 

ה' אור לי" כך אומר הנביא מיכה,  –כי אשב בחושך 
וכך עלינו לחיות ולפעול, בידיעה שהקב"ה הוא האור 
המניס את החושך, חשכת החיים, לעיתים, ובכל 

 -מצב של עלטה, בלבול, פחד, מועקה, צרה וצוקה, 
 ה' אור לי!!! הקב"ה איתי.

אותה ההנהגה שחוו אבותינו אי שם בשושן הבירה, 
כוחה לכל זמן ועת, ולכל בימי מרדכי ואסתר, יפה 

תם בכל דור ו"תשועתם היתה לנצח ותקו -דור ודור 
אותו חידוש המייחד את נס הפורים, בדמות  -ודור".

ידה של ההשגחה המכוונת את כל מקרי העולם, 
הוא אשר מסוגל לעודד ולשמח את נפשו של היהודי. 

 בכל זמן ובכל מצב.

 (ע"פ דרך עץ החיים)

 אי אבותינו שחוו ההנהגה אותה "
 מרדכי בימי, הבירה בשושן שם

 "ועת  זמן לכל כוחה יפה, ואסתר

 .אמן לטובה יתגשמו ליבו משאלות וכל, דרכו יצליח ה"שהקבהי"ו   רחל בן ראובן' ר  ידידנו להצלחת מוקדש

 שבת שלום ומבורך,
 לכל בית ישראל.

השבת אנו נמצאים בסיומו של יום הפורים המיוחד 
ישנה תחושה בלב שאומרת "אני  וכמו בכל שנה

רוצה עוד" מהדבר המיוחד הזה שנמצא בשמחת 
 פורים.

ואולי, כדי להבין איך אפשר להמשיך את שמחת  
, ננסה להבין מהיכן מגיעה הפורים לכל ימי השנה

השמחה לימי הפורים, ע"פ המקורות, ואיך היא 
 משפיעה על הנפש שלנו ביום זה.

א שכשמתבוננים הרב פנחס ארלנגר שליט"א מבי
בנס פורים, ובסיבות הגורמות לעצבות אנו מוצאים 
את הסיבה  לשמחה פנימית ביום זה, ואת הדרך 
הנכונה והאמיתית להגיע לשמחה במשך כל ימות 

תחושת עזובה  –השנה שהרי מהי עצבות? 
ובדידות,  אדם שמרגיש כי הוא עזוב ובודד לנפשו, כי 
איש אינו מתענין בגורלו, ואינו משים ליבו עליו, 

 מוצא את עצמו שרוי בעצבות.

לעומת זאת אדם שמרגיש, כי הוא מושגח ומפוקח, 
 רצוי ומושם על לב, לא יגיע לכלל עצבות.

 ממילא מי שנותן מקום לאותה תחושה נואלת, כי
יד המקרה מנהלת את חייו, לטוב ולמוטב, קרוב 
הוא עד מאוד לשקוע בעצבות, לפי הענין, המקום, 

 והזמן.

בסיפור נס המגילה אנו מוצאים שכל הדברים  
שנראו בעיננו כסתמיים ונעשים ללא מקרה או  

  –שמחת פורים 
 לא רק בחודש אדר



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  לא צריך להיות מכשף

 חודש מראש הנוכחית השנה כמו  מעוברת ובשנה[ אדר חודש מראש
 לפני לתת ונהגו'. השקל למחצית זכר' נתינת של הזמן מתחיל'] ב אדר

 מי לפני וידוע גלוי): "ב"ע יג מגילה( ל"חז שדרשו כמו, המגילה קריאת
 לפיכך, ישראל על שקלים לשקול המן שעתיד, העולם והיה שאמר
 ) קא". (לשקליו ישראל שקלי את ה"הקב הקדים

 כבר ולתת להחמיר וטוב'. השקל למחצית זכר' יתנו, שנה עשרים מגיל
 את שנותנים כיון. הקטנים ילדיו עבור גם לתת וטוב. עשרה שלוש מגיל

 לשקליו שקליכם הקדימו ה"הקב שאמר מה בזה ורומזים, לצדקה הכסף

 :סיפור לשבת
 

:סיפור לשבת

 ?"יורק מניו שניאורסון הרב שלום מה"

 ?ולרבי הזה לגוי מה: הודה-י את הדהימה השאלה

 הסתובב והוא פניו על רחב חיוך התפשט תדהמתו את כשראה
 :ואמר נינוחות ביתר אליו

 הרב של גדולתו את לך שימחיש משהו לך ואספר הבה"
 "שניאורסון

 ואז בהרהורים מפליג שהוא היה ונראה רגעים לכמה שתק הוא
 באוניברסיטת למתמטיקה בפקולטה למדתי: "בסיפורו פתח

 שלמד שלכם הרבי את להכיר זכיתי לימודי במהלך. בפריז סורבון
 המופלאה והחכמה החן את אשכח לא לעולם. בכיתה אתי

. כולם להערכת וזכה ומעלה משכמו איש היה הוא. שאפפוהו
 אלא המרצה לכיוון מסתכל אותו ראינו לא מעולם בהרצאות

 .ברכיו על פתוח שהיה בספר מעיין

 מידי לצאת חברים מספר עם יחד נהגתי לימודי את לממן כדי"
. מוזל במחיר מזון מוצרי מהם ולרכוש כפרים למספר שבת מוצאי

 הייתה הבעיה. רווח במעט אותם מוכרים היינו ושני ראשון בימי
 באוניברסיטה שני ימי של ההרצאות את בקביעות הפסדנו שכך

 שהצילנו מי. שבוע באותו הנלמד החומר רוב כלול היה שבהן
 בפרוטרוט ההרצאות את עבורנו במיוחד כותב שהיה הרבי היה

 לכן, הנס באותו היו והילדים הנשים גם והלוא, המן רשע אותו של
 )קה, קד. (כנגדם גם נותנים
 הכסף מחיר לפי, טהור כסף גרם 9 הוא' השקל מחצית' של מטבע

 יוסף יצחק הרב צ"הראשל הורה והשנה. [בשנה שנה מדי הגולמי
-ל ₪ 18 בין שנה כל נע זה וסכום  ח"ש 20 על עומד זה שסכום א"שליט

 ) קג, קב. (זה בשווי חפץ גם לתת ורשאי]. ₪ 25
 להרבות כדי ידו כמתנת לתת רשאי, הנדרש מהסכום יותר לתת הרוצה
 הכלכלי שמצבו מי, ומאידך. ברכה עליו ותבוא, וחסד צדקה, תורה
 ) קד. (כיום המצוי] אגורות 50[ שקל חצי של מטבע שיתן די, קשה

. מהחומש או כספים ממעשר' השקל מחצית זכר' של מעות לתת אין
 בלי' כן שנוהג אמר, החומש או המעשר את לתת כשהתחיל אם אולם

 ) קד. (אלו ממעות לתת רשאי, קשה קצת הכלכלי מצבו ועתה', נדר
, חכמים תלמידי בהם שמגדלים תורה של למוסדות נותנים, הכסף את

 בית בזמן ישראל עם על מכפרים שהיו לקרבנות כתחליף מהווה שזה
 יותר תורה תלמוד גדול): "א"ע ג מגילה( ל"חז אמרו ואדרבה. המקדש

 )קה". (הקרבנות מהקרבת
 שמח פורים

 :שבת כהלכתה
 הלכות שבת.

 לע"נ:
 מורנו ורבנו הגאון הגדול 

 הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה.
 יהודה בן אסתר.

 ברוך פרג' בן יצחק ומרים.
 אסתר עזת בת מרים.

 בוריה בוריס בן ספירה.
 

 
 

 דוד ראובן בן נלי נעכא 
 רבקה אפרת בת שרה.

 ,אברהם בן דליה
 יוסף אברהם בן טובה.

 יעל בת בתיה.
 הגון לזיווג -, פורטונה מזל בת נועה

 .ק"וזש, ש"לרפוא -, יעל בת אסתר. מרים בן דניאל

חודשמראשהנוכחיתהשנהכמומעוברתובשנה[אדרחודשמראש

 'זכר למחצית השקל'

 לך אספר. החומר את בבוקר שלישי ביום משלימים היינו וכך
 .    תקופה באותה שארע מדהים מעשה

 הפרופסורים. גדול מבחן באוניברסיטה נערך הסמסטר בסיום"
 מנת על יספיקו שעות ששלוש העריכו המבחן על הממונים

 .שעות חמש הקציבו זאת ועם לסיימו

 של המשתאות ולעיניהם, המבחן מתחילת שעה חצי חלפה לא
 המבחן את שניאורסון הרב הגיש, הבוחנים וצוות הסטודנטים

 שניתן דעתו על העלה שלא הפרופסור. ליציאה מועדות כשפניו
 וודאי הצעיר שהיהודי בטוח היה השעה במחצית כזה מבחן לגמור

 ולתדהמתו בדפים הציץ הוא. מהר כה הגיש ולכן לענות ידע לא
 הרבי אל הסתובב הוא …תשובות נרשמו השאלות שלכל ראה

 איזה פה יש וודאי? להיות יכול זה איך: 'בצרפתית לעברו והפטיר
 יצא אומר ומבלי מהיר מבט בו נתן אליו הסתובב הרבי'…  כישוף

 …מהאולם

 היום לשיחת והיה האוניברסיטה בכל התפרסם המבחן לאחר"
 חיכו וכולם שעה בחצי המבחן את שגמר סטודנט אותו של סיפורו

 היו התשובות שכל התברר כולם לתדהמת. לתוצאות בסקרנות
 הרב בפני להתנצל מהפרופסור דרש האוניברסיטה דיקן. נכונות

 לרבי שהגיש הפרופסור ואכן הכישוף אודות דבריו על שניאורסון
 את ביקש במבחן המופלאה הצלחתו על הצטיינות תעודת

 הצליח כיצד ושאל סקרנותו את לכבוש הצליח לא הוא. סליחתו
 ומול באדיבות חייך הרבי. רבה כה במהירות המבחן את לסיים
 אותו שלומד ולמי' תלמוד' יש היהודי לעם: "אמר סטודנטים מאות

  !"ברור דבר כל –
 (בית חב"ד)

2. 

נעכא נלי בן ראובן אדוד
 לבריאות והצלחה:

הגוןלזיווג
.ק"וזש, ש"לרפוא-, יעלת

 אסתר הדסה בת אילנה.

 נועה בת אסתר הדסה.

 אליה שאול בן מיטל.

 אייל אליהו בן אילנה.
 סולטנה יהודית.סימה יוכבד בת רות 
 שירלי בת דינה.   

 .אסתר בן ליאון

 ).052-7100-955תח"י. (להקדשה חייגו:  רעות בתיה בת אילנההגב' רפואת ל מוקדש 

 ת.נ.צ.ב.ה

ה.

22 ת.נ.צ.ב.ה

 יהודה אריה בן ר' צבי דוד ומינה.

 אברהם בבר חי בן שמחה אבלין.

 יוסף בן משה וליאה.
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 כל מריבה מתחילה מאיזו שטות או אי הבנה. 
ועל זה אמרו חז"ל "איזהו חכם? הרואה את הנולד", 
זה שכבר בהתחלה רואה מה עתיד לצאת מאותה 

 .מריבה קטנה וטיפשית, מוחל על כבודו ומוותר

כל מריבה מתחילה מאיזו שטות או אי הבנה.
על זה אמרו חז"ל "איזהו חכם? הרואה את הנולד",
ה שכבר בהתחלה רואה מה עתיד לצאת מאותה 

.מריבה קטנה וטיפשית, מוחל על כבודו ומוותר

ע
ז

וע
ז

:ָעִין ֲעֵלי ּפֹוָרת ֵּבן
 .בזוית יהודיתעין הרע 

:ָעִיןֲעלֵליּפֹוָרתֵּבן
.בזוית יהודיתעין הרע 

 יקרים אחים ומבורכת שלום שבת
 מסעודת בפה עוד הטעם והשבת, הדגים עניין על דיברנו שעברה בשבת

  זה בענין ה"בעז נומשיך הפורים
 תיבות ראשי שזה דלים גומל יוצא זה אותיות בהיפוך דג של תיבות ראשי

 וזה מזל בא גד בא גד ליידת על מפרשים שחכמינו כמו מזל שפרושו גד
 מיוחדת להגנה זוכה דלים ולגמול חסד לעשות שזוכה אדם שאותו מרמז

 שזה מפני' ? ד אות לפני' ג אות מדוע בתלמוד שמובא כמו יתברך מהבורא
 ואות הדל את, ולחפש רגליו לכתת שצריך זה שהוא, חסד הגומל על מרמז
  הילוכה בדרך רגל כמו של בצורה בנויה גימל
 הרע מעין נזהר היה) תנא של שם( שרב ידוע הדגים לגבי מענין נוסף דבר

 מה ועשה העלמין בבית היה שרב, בתלמוד שמובא כמו הדבר את ובודק
 אותם והשביע קבר כל על אילנות ששתל ש"הרא בשם מובא(  שעשה

 הרע מעין נפטרו 99 ש מצא ובסוף) האנשים שם נפטרו איך בדק זה ולפי
 יש דג של צורה הייתה רב של שהחתימה א"קס בתרא בבא ומובא

 עליו חביב היה שזה אומרים ויש הרע מעין הגנה שרצא משום מפרשים
 זה ובזכות דגים של תבשיל לו ובשלו למשכב נפל הימים מן שאחד מפני
 .דג י"ע שנעשה לנס חביות משום זאת ועשה ניצל

 בני לה הוו) דגים( כוורי דאכלה) " כתובות( בתלמוד מובא עניין ובאותו 
 חן בעלי לבנים זוכה, הריונה בתקופת דגים שאוכלת אישה: פרוש"  חינני

 .הרע עין עליהם תשלוט לא שגם" אליהו עין" בשם ומובא
  זה. בעניין עוד  הבאה שבת נדר בלי להרחיב נשתדל' ה בעזרת 

, ישראל עם כל על תשרה הפורים ששמחת ושנזכה ומבורכת שלום שבת
 .אמן המשיח ביאת עד, שמחה ורק צרות שום בלי, השנה כל

 ומבורכת שלום שבת 
 2 כ"ולאחמ 3 שלוחה הארגון של המידע בקו שאלות להעביר ניתן ב.נ

 .הבאים במדורים לכך להתיחס ונשתדל

בפסוק זה רמז  ה"חתם סופר"בעל  ןבאחת מדרשותיו מוצא הגאו
 ה המתבקשת מן האדם:גנפלא להנה

ידוע שמידת הענווה מכונה בתואר 'מצה', להבדיל מן החמץ שהוא 
שבחינה של גאווה. ועל כן אומרת התורה לאדם: "מצות תאכל 

במקום כל הפרישות שבעולם, ההופכת את במקום קדוש", כלומר 
 טוב יותר לאחוז במידת הענווה, המכונה 'מצה'., האדם ל'קדוש'

שכן במידת הענווה יש יתרון והוא: "בחצר אהל מועד  ,והביאור בדבר
שאת פירותיה אוכלים גם בעולם הזה, המכונה 'חצר', כי  –יאכלוה" 

 הענווים את שכרם! עוה"ב) ואף שם יקבלו-הוא הפרוזדור לטרקלין, (

 )ע"פ שלל רב  ( 

1

פניני אור החיים:
 מתורתו של רבנו הק'
 ר' חיים בן עטר זיע"א

111111

 ְּבָמקֹום ֵּתָאֵכל ַמּצֹות"
 מֹוֵעד ֹאֶהל ַּבֲחַצר ָקֹדׁש

 " יֹאְכלּוהָ 
 ).ט'פס'  ו'(פרק 

 עוד בענין הדגים.

:בקיצע'ר
 .רעיון קצר לשולחן השבת

 . תח"י  אסתר הדסה בת אילנהמוקדש להצלחת 
 ינים, בריאות איתנה, נחת ושלווה אמן. להצלחה בכל העינ

 הברית של משה רבנו.
 

 :חברו את שאל אחד הארץ עם

 הברית שיום יוצא כן אם, באדר' ז ביום נולד כידוע רבנו משה 

 במה היא והשאלה, פורים שהוא באדר ד"בי חל שלו מילה

 ? בברית או במגילה אם, אז התחילו

במצרים  גושן העיר: לו ואמר ענה, ומצא יגע, עיין" גאון"ה חברו

 בן יהושוע מימות חומה מוקפת היא מסתמא ששם נולד משה רבנו 

 המגילה את קורים שם כי, לשאלתך כלל מקום אין כן ואם, נון

 ...ד"י ביום ולא ו"ט ביום

3. 

 להוצאת עיה"ר בעופרת, ויעוץ בעיניני החיים, ע"י רבני הארגון, 

 ..052-7100-955חייגו: 

 להודיע פעולות עושה היה, היהודי מרדכי'
 'להמן משתחווהשאינו  ולהוכיח

 לֹו ִצָּוה ֵכן ִּכי ְלָהָמן ּוִמְׁשַּתֲחִוים ֹּכְרִעים ַהֶּמֶל ְּבַׁשַער ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ַעְבֵדי ְוָכל'
 'ִיְׁשַּתֲחוֶה ְולֹא ִיְכַרע לֹא ּוָמְרֳּדַכי ַהֶּמֶל
 ולא כרע לא' לכתוב ראוי שהיה מקשה ,הקדוש החיים האור רבינו

 כשעבר השתחווה לא שהוא וידעו ראו אנשים כי, עבר בלשון 'השתחווה
 וכי, עתיד לשון שהוא' ישתחווה ולא יכרע לא' לומר שייך מה אבל, לפניו המן
 ???בעתיד ישתחווה לא שמרדכי, לדעת כעת יכולים אנשים איך

 לכולם ולהוכיח להודיע פעולות עושה היה שמרדכי, הקדוש רבינו ומפרש
 וכולם ברחוב עובר המן את רואה היה שאם, משתחווה אינו שהוא

 אם וכן. אליו משתחוה ולא אליו בסמוך דוקא מגיע היה הוא, לו משתחוים
 קשה שמרדכי להבין יכול המן והיה, לפניו עובר היה והמן יושב היה מרדכי

 היה. עליו כועס היה לא המן ואז, לו משתחווה אינו ולכן, אנוס והוא לעמוד לו
 שאינו לו ולהראות, המן את להרגיז כדי ממיטתו קם בדווקא היהודי מרדכי
 כלומר', ישתחווה ולא יכרע לא ומרדכי' כתוב ולכן, לו להשתחוות רוצה

 משתחווה ואינו כורע שאינו, מראה שהמעשה מעשה עושה שמרדכי
 ... לעתיד וגם, בדווקא

 ]ב פסוק ג פרק, אסתר לציון ראשון[

 לשמה' כשלומד -'לימוד התורה מכפר כקרבנות
 

, ַהְּׁשָלִמים ּוְלֶזַבח ְוַלִּמּלּוִאים ְוָלָאָׁשם ְוַלַחָּטאת ַלִּמְנָחה ָלֹעָלה ַהּתֹוָרה זֹאת'
 'ִסיָני ְּבַהר מֶׁשה ֶאת' ה ִצָּוה ֲאֶׁשר
, זה מפסוק שדרשו, רבותינו מאמר את מביא, הקדוש החיים האור רבינו

 את הקריב כאילו הכתוב עליו מעלה הקרבנות בתורת העוסק כל'ש
 '.אחרת כפרה לשום צריך ואין, הקרבנות

 כאילו, העולה בתורת העיסוק ידי שעל' ָלֹעָלה ַהּתֹוָרה זֹאת' נאמר ולכן
 . בפועל עולה הקריב

, לשמה תורה לומד אם בתנאי רק שזה, ומחדש הקדוש רבינו מוסיף אולם
 שהלימוד' ִסיָני ְּבַהר מֶׁשה ֶאת' ה ִצָּוה ֲאֶׁשר' הפסוק בהמשך שנאמר וכפי

 . ולהגן לכפר כוח בה יש לשמה
 ]לז פסוק ז פרק, צו החיים אור[

יה"ר בעופרת, ויעוץ בעיניני החיים, ע"י רבני הארגון, 
052-7100-955חייגו:
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  )ו,ב( זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה

 הספר המבאר'. אים בשבועות אלה את ספר 'ויקראאנו קור
ומפרט את עבודת הקרבנות, שהוקרבו במשכן ולאחר מכן 

הקבועה  אנו רואים בעיני רוחנו את העשיה בבית המקדש.
ודים עולים המראה כיצד יה בבית המקדש, ומתרגשים לנוכח

 -גבי המזבח  ם, ובעת העלאתו עללירושלים וקרבנם ביד
 חשים את התרוממות הרוח והנפש המתפשטת בהם, קונה

   שביתה בליבם...

כמעט שאנו שומעים את צלילי שירת הלויים, ומביטים 
ושים בגדים הכהנים הזריזים בעבודתם, לב בערגה בעבודת

נשקפות קדושה ורוממות.  ייחודיים ואציליים ומעיניהם
ייחודי, בו  בעלותנו לבית המקדש אנו חשים כנכנסים למקום

נוכל להתחבר ולהתקשר עם בורא עולם, באמצעות הקרבת 
   אותו נביא לרצון לפניו. הקרבן

 כבר קרוב - - -ומאז שחרב ביהמ''ק חסרנו כל אלה 
התמיד אינו קרב. אין לנו את קרבן לאלפיים שנה, שקרבן 

כיצד נוכל  אין לנו איך לכפר. במה נוכל להתעודד, התמיד,
ניתנה לנו מתנה  יום חדש? לקבל כוחות חדשים, להתחיל

 לימים בהם אנו לא רואים בחוש את יקרה, דרך ייחודית
מיוחד לימינו, הפועל  עבודת הכהנים בבית המקדש. זהו כלי

נוסך  ביא את התוצאה המבוקשת,הקרבנות, מ כמו הקרבת
כאשר  להתחיל בחיות מחודשת: עידוד וכוחות, ומאפשר לנו

המפרטים ומבארים את  יהודי אומר את פסוקי התורה,
 ות התורהיכשיהודי קורא ולומד את פרש עבודת הקרבנות,

ולהזדכך, לטהר  העוסקות בקרבנות, הוא זוכה להתנקות
 ות חדשים ותחושהפגמיו, ולקבל כוח לכבס את ,את עצמו

מוחק את העבר ופותח דף חדש ונקי, טהור של התחדשות, 
  וזך!

לפיכך, תקנו לומר את פרשת התמיד מיד עם שחר, עם 
אנו פותחים את היום באמירת הפסוקים  תחילת התפילה.

נותנים לנו טעימה מאותה  המטהרים ומכבסים את נפשנו,
ית בב תחושה עילאית, כמו לחזות בכהן בעבודת קדשו

המקדש. כך נפתח את היום בהרגשה חדשה, נקיה וטהורה, 
  באנרגיות חדשות ופוריות! מלאה

וכך מגלה רשב"י בזוהר הקדוש בפרשת וירא, וזה תרגום 
הקרבה, ברית הבפיו ענין קרבנות ו לשונו: 'כל המזכיר

עוונותיו להרע, אינם  כרותה היא, שאלו המלאכים המזכירים
   יכולים לעשות לו רק טוב'!

יחיאל את הסיפור הבא, מספר המחנך הנודע הרב 
בהרצאותיו, עדות אישית מפיו כגיבור  שליט"א יעקובזון
שעת בוקר מוקדמת, בשכונת בית וגן בירושלים,  המעשה:

הלילה. קרני שמש ראשונות  המתעוררת לאיטה מתרדמת
באים בשעריו  החלו להפציע, בשעה שמשכימי קום החלו

שבשכונה, מצטרפים למנינים  'אמשינוב'של בית הכנסת 
מלאכה, סובב הולך הרה"ק  ביניהם, כמנצח על  השונים.

מוודא כי המניינים יוצאים  זי"ע, מאיר'ל מאמשינוברבי 
  לדרך כראוי...

הרב יעקובזון מספר, כי באחד הימים, כשהיה ילד צעיר, 
וביקש לשמעו מברך את ברכות השחר,  קרא לו הרבי

ברצון, וכשסיים את ברכות  יהן. הילד נענהולענות אמן אחר
להספיק  השחר, רצה להתחיל להתפלל. בדרך כלל השתדל

כל ה -לומר קרבנות מדי בוקר לפני התפילה, אך לא תמיד 
  השעה... לפי

אלא שאז, קרא לו הרבי לחדר צדדי, 'בוא, אגלה לך סוד 
הילד נרגש, הן לא בכל יום קורא הרבי לילד  מהשמים'...

אמר לו  ,'לו סוד שמימי... 'צדיק לשוחח עמו, לספרומבקש 
מעלינו, כשילד  הרבי, 'הבה ואספר לך, את המתרחש ממש

  נכנס לבית הכנסת ומתחיל להתפלל'...

הרבי חייך והחל לתאר: 'בזמן בית המקדש, כשהיו הכהנים 
הקרבנות, היתה שמחה גדולה בשמים,  מקריבים את

המלאכים היו מביטים  שמחה שאי אפשר לתארה במילים...
בו  בעבודת הקרבנות, המתינו בתשוקה וציפיה רבה לרגע

 ות, התרגשו ממש וחיכו שיגיעו כבריקריבו את הקרבנ
 של בני ישראל, שמעוררים כה הרבה הקרבנות האהובים

רוב שפע וברכה  שמחה בשמים, ומאפשרים להשפיע
   בעולם'...

חה בחיוך רחב ובשמ הרבי תיאר את עבודת הקרבנות
המקדש,  הילד המקשיב אל תוך היכל בית עצומה, נוטל את

באותה שעה... ואז, חיוכו  שמח על ניחוח הקרבן המוקרב
 פניו התכסו בדוק של עצב, עיניו נמוג לפתע... של הרבי

החלו להתגלגל  המאירות חשכו קמעא, דמעות רותחות
בית  שקט הוסיף ואמר: 'אבל אתה יודע, במורד לחייו. בקול

האפשרות להקריב קרבנות.  ש נחרב, אין לנו כבר אתהמקד



  
 מדי בוקר'... את היכולת להקריב את קרבן התמיד איבדנו

בבכי: 'אוי, בית הרבי נאנח, וחזר ואמר תוך שהוא פורץ 
  לנו כבר קרבנות'...ן המקדש נחרב, ואי

ר, 'השם נתן לנו את התפילות, שב הרבי ואמ -'אבל אז', 
ובכל בוקר עומדים המלאכים, הקרבנות.  בראשן פרשת

להתפלל, יגש לומר את  ממתינים ומצפים שילד יהודי יתחיל
מילה  פרשת הקרבנות. המלאכים נרגשים, שמחים על כל

שהילד היהודי מוציא מפיו, הם רצים לחטוף כל מילה מפיו, 
מילה משמחת אותם בשמים, כל מילה שלך מרגשת  כי כל

ישים המלאכים מרג - שאנו אומרים אותם מחדש, בכל מילה
  כאילו הקרבנו את הקרבנות'!

ושוב הנמיך הרבי את קולו, והוסיף: 'נו, תתאר לעצמך מה 
בשמים, כאשר המלאכים שהמתינו וציפו,  גודל האכזבה

שיהודי לא אמר את סדר  חיכו וייחלו, מצטערים לגלות
הקרבנות,  הקרבנות... הן הם כל כך ציפו לשמוע את פרשת

האזין לפסוקים הללו, כמה גדול צערם, כמה כל כך ייחלו ל
  כאבם'... נוקב

הרבי סיים, וצבט בחביבות על לחיו של הילד. ומעיד הרב 
ועד היום, עברו שנים רבות, אך דברי הרבי  יעקובזון: 'מאז

שאינני מסוגל לחשוב לדלג  נותרו חרוטים וחקוקים בלבי, עד
כה  בשפה על אמירת הקרבנות... הרבי צייר את אמירתן

ציורית ואהובה, הבנתי כמה אני משמח בשמים והרגשתי 
  יכול לפעול באמירת הקרבנות, ואינני מסוגל לוותר'! מה אני

מרן היה זה בחול המועד סוכות, שנת תרצ"א. אל ביתו של 
בראדין, נקבצו מספר מועט של אנשים,  זצ"ל 'חפץ חיים'ה

, מהם, היה הרב ברויער שבאו לקבל פני רבם ברגל. אחד
חול  שבמאמץ לא קל הצליח להגיע לראדין באחד מלילות

המועד, והמתין בציפיה דרוכה לשעת בוקר, מתי יזכה 
הכהן הגדול מאחיו, רבן של כל בני הגולה,  לראות את פני

המדרש הקטן שבסלון ביתו,  נכנס לתפילת שחרית בבית
  ואולי אף יזכה להתברך מפיו אחרי התפילה...

סו בבית המדרש המאולתר כחמישה עשר איש התכנ
היעודה החלו בתפילה על הסדר,  שבסלון הבית, ובשעה

כשעמדו בעיצומה  כשה'חפץ חיים' עדיין לא בא בקהלם. רק
 של אמירת הקרבנות החל רחש בקהל, ולפתע נפתחה

הדלת, ובפתח עמד גדול הדור ורבן של ישראל, ה'חפץ 
  חיים' זצ"ל...

טוף בטלית ומעוטר דמותו המופלאה נראתה בחלל הדלת, ע
בני חו"ל בחולו של מועד, ומראהו כמלאך  בתפילין כמנהג

להפתעת הכל לא עשה את  אלוקים. בכניסתו לבית הכנסת,
מרכז החדר,  דרכו למקומו בכותל המזרח, אלא פנה לכיוון

עתה, היו  אל הבימה עליה יקראו את קריאת התורה...
למקומו?  הנוכחים מופתעים. מדוע לא פונה ה'חפץ חיים'

  הוא מתעכב והולך לעבר מרכז החדר? מדוע

תמיהתם גברה בלי גבול, כשה'חפץ חיים' לא הסתפק בכך, 
את הקהל כרוצה לומר דבר מה. עתה היו כולם  אלא היסה
קש רבן של ישראל לומר דווקא מב איזו דרשה -במתח רב 

  עכשיו?

'מורי ורבותי,'! פתח ה'חפץ חיים' ואמר כאילו הוא מדבר 
'היות שנכנסתי עכשיו, אני מבקש שלא  י קהל רב,בפנ

הקרבנות. כבר השכמתי  תחשדו אותי שדילגתי על אמירת
ולפיכך  בשעת בוקר מוקדמת ואמרתי את פרשת הקרבנות,

  אצטרף לתפילתכם רק בעוד מספר דקות'!

ה'חפץ חיים' סיים את דבריו, ופנה למקומו בכותל המזרח. 
  שמעו וייראו... וכל העם

, המובא בספר 'שיח אליעזר', מתאר עדות הנ"ל הסיפור
עם רבן של ישראל. לנו, נותרים  אישית ממפגש מרגש

ה'חפץ חיים', גדול הדור  הדברים מאירים באור בוהק:
מחבר  הבלתי מעורער, קשיש מופלג בן תשעים ואחת,

 –'שמירת הלשון' ועוד  ,', 'חפץ חיים'הספרים 'משנה ברורה
צות ישראל והכתירו אותו כפוסק שהתקבלו בכל תפו ספרים

זקק 'לתרץ את נועדיין הוא  -האחרון  ההלכה הגדול בדור
קהל מצומצם שרובם בני  ם אם זהג -עצמו,' למנוע מאחרים 

  לחשוד בו שאיננו אומר קרבנות!מ -משפחתו 

היה זה בשנת תשמ"ו. מודעות ענק קידמו את פני העוברים 
ות בכל הצורות ברחובות ירושלים, מודעות גדול ושבים

לא יכול היה להתעלם מהמודעות  והגוונים. כל העובר לצידן
מופתעים, מנסים להבין  הענקיות, רבים עמדו וקראו אותן

  מה עומד מאחוריהן...

נכתב באותיות קידוש שקלים'  50,000 -'כל הרוצה לזכות ב
מקורות ומראי מקומות להיתר הלכתי  לבנה, 'נא ישלח

י יום. את המקורות נא מד הקרבנות המוותר על אמירת סדר
   .'ירושלים 5152 דלשלוח לת"

כל המביטים במודעות, הרימו גבה בתמיהה. מיהו המדביק 
מטרתו במודעות אלה. איזה גביר מפורסם  האלמוני, ומה

באופן כה מקורי? חובבי  מצא לעצמו דרך לחלק את ממונו
 חידות ואוהבי זכיות, החלו לנסות את מזלם בפיצוח

  ידה...הח

לגלות, הוא הרה"ח  מקוםמי שעמד מאחורי המודעות, כאן ה
גרינבוים שליט"א מירושלים שסיפר לנו את הסוד  רבי נפתלי

גרינבוים חפץ להחדיר בתודעת  מאחורי הפרסום. הרב
בלי לוותר  הציבור עד כמה חשוב לומר את סדר הקרבנות

או לדלג מסדר התפילה, ומצא לעצמו דרך נאה לעשות 
מדי יום הזדרז להגיע לתיבת הדואר, עוקב אחרי  ..זאת.

  התגובות...

בין המכתבים, היה גם מכתב מקורי במיוחד. בראשו כתוב 
 דהמודעות שפרסמתם, כבר זמן רב שאני מקפי כך: 'בזכות

יום, מקדים לבוא לפני הזמן,  על אמירת הקרבנות מדי



  
הקרבנות כל יום!  משתדל במסירות שלא לוותר על אמירת

   הבה ואספר לך'... -תשאל למה  אם

וכאן, מתאר הכותב השתלשלות עניינים מרתקת במיוחד: 
כלכלית', כתב הלה, 'וחשבתי כי הנה  'אני מצוי במצוקה

מאמץ... מכיוון  שקל ללא 50,000להרויח  נמצאה הדרך
 שאינני גאון גדול, החלטתי לפנות למישהו שהוא דווקא כן

יוסף שלום גאון גדול ומפורסם, ופניתי אל הגאון רבי 
   '.זצוק''ל אלישיב

נכנסתי אליו', ממשיך הכותב ומתאר, 'וסיפרתי לרב כי אני '
כלכלית, על כתפיי רובצים חובות עתק,  מצוי במצוקה

   .'חלק מבעיותיי הכלכליות הזדמנות נאה לפתור צאתיומ

יעשה עמי  'אוליהן הרב גאון גדול', אמרתי לרב אלישיב, '
חסד ויגלה לי כמה מקורות נאים לדלג על אמירת הקרבנות. 

  שקלים'.  50,000 ...יח מהמידע הזהולי את הדרך להרו יש

הוא ממשיך וכותב במכתבו,  ,'הרב אלישיב הביט בי מופתע'
והשיב מיד: 'האמן לי, אין מקור לכך, זה חלק  'הרהר קלות

 'שאין מקום לדלג עליו...בוודאי  בלתי נפרד מסדר התפילה,
'אם תמצא מקור כזה,  ,חיוך, הוסיף הרב אלישיב ב'אדרבה'

רגעים,  נא הואל לעדכן אותי. לפעמים אני זקוק לאותם
  '...יכול להועיל לדלג על אמירת הקרבנות היתרו

הרב גרינבוים קרא את המכתב, ולא האמין למראה עיניו. 
כי הקרבנות הם  גדול הדור הסכים על ידו, הנה כי כן, גם

 להקפיד לאומרם מדי יום! חלק מהתפילה, ועד כמה יש
מתברר, כי אמירת הקרבנות היא לא רק מעלה רוחנית 

הלכתית שאין בה פשרות. הבה נתחזק  יתירה, אלא חובה
את התפילה כמה דקות  באמירת הקרבנות מדי יום, נתחיל

בכוונה  כדי לזכות באמירת סדר הקרבנות מוקדם יותר
  וי!וכרא

נכנס בחור צעיר, והחל  שליט"א יאןוהאדמו"ר מבאל כ"ק 
 על לבו. לאחר שיחה קצרה, שאלו הרבי: משיח את אשר

   מדי בוקר'? 'האם אתה אומר את פרשת הקרבנות

אני מספיק לאומרם לפני  'כן,' השיב הנער, 'אלא שלא תמיד
בשעת  פעם אני מתפלל תחילה ורק אחר כך, התפילה, לא

  הקרבנות'... משלים את אמירתפנאי, אני 

הטלפון מספר הענין: 'מה  חייך הרבי ושאל, כביכול שלא מן
  בביתך'?

 '682541'בפשטות:  מופתע מעצם השאלה, השיב הבחור
  ניגש הרבי למכשיר הטלפון וחייג.

ומר לו הרבי, 'האם א -'המספר אליו הגעתם איננו מחובר' 
  '?המספר הנכון אתה בטוח שזה

חזר הרבי וחייג, . '682541' בטוח', השיב הבחור,'כן, אני 
  צורמני מעבר לשפופרת.  אך שוב קיבל צליל

המספר  אמר הרבי בחיוך, 'הן אני מחייג את 'אינני מבין',
  שאמרת, מדוע אינני מגיע ליעד'?

ספרות בקול בזו אחר שוב חייג הרבי, תוך הוא אומר את ה
רבי הביט ושוב נשמע צליל צורמני, וה '145286' זו:

  העומד מולו.  בתמיהה בבחור 

'סליחה',  הבין עתה את התקלה, ואמר בפשטות: אך הנער
השיב הנער, 'אך הרבי חייג את המספר הפוך, מהסוף 

  ככה זה לא עובד'... להתחלה.

השיב לו הרבי בחיוך: 'אה, דברי טעם אתה אומר, זה לא 
לחייג את המספרים בסדרם הנכון כדי  עובד הפוך, יש

כן אפשר להתפלל  להגיע ליעד המבוקש... ואת התפילה
 די שהיא תפעל אתכ -מהסוף להתחלה? גם התפילה 

סדר הנכון, קרבנות ואחר כך יש להתפלל ב -פעולתה כראוי 
  התפילה'...

 אהרן טויסיגאת הסיפור שמעתי מהמשפיע הגה"צ רבי 
את הסיפור ממקור ראשון. המסר ממנו  שליט"א, המכיר

קבעו לה צורה. חשוב  : לתפילה יש מבנה, חז"לבוקע ועולה
תחילה  לומר קרבנות, חשוב להקפיד לאומרם בסדר הנכון.

אומרים קרבנות וממשיכים בסדר התפילה, כדי שיתקבלו 
                 ברחמים וברצון! תפילותינו

  ]'פניני פרשת השבוע'[

  )ו, ב( ִהוא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה

אלא באש, שנאמר 'היא העולה' כל המתגאה אינו נידון 
  )ילקו"ש( דון באשישמתגאה סופו יהיה 'על מוקדה' שנ מי

 דאיישישוק: זצ"ל, אב"ד זובסקיושמעון רשח הרב הגאון ר' 
לעלות לארץ  'חפץ חיים'"בשנת תרפ"ה, כשהחליט רבינו ה

למד בה שמונים שנה  ישראל, בא לעירנו איישישוק, אשר
כל ימיו, כדי להיפרד מכל  קודם לכן, והיתה חביבה עליו

   תושבי המקום.

כל אנשי  בהגיע הידיעה על דבר בואו של הצדיק, יצאתי עם
העיר מחוץ לתחום, כדי לקבל את פניו של גדול וצדיק הדור 

ר כיאות. כאשר הבחין בי הח"ח, ביקש ממני ובהד בכבוד
העגלה שלו. כשנכנסתי כבקשתו  לעלות ולהיכנס לתוך

  בדמעות.  מצאתיו יושב ובוכה

'רבי! מדוע הוא בוכה'?, והשיב לי: 'על הכבוד הרב  שאלתיו
ראוי לזה!'. והזכיר את דברי  שאתם חולקים לי, שאינני

מסכתות  הירושלמי 'שאם חולקים כבוד לאחד עבור שתי
שהוא יודע, ולמעשה האמת שהוא יודע רק מסכת אחת, 

 .'את האמת שהוא יודע רק מסכת אחתלהודיע ולגלות  עליו
להרגיעו ולשדלו בדברים אך ללא הועיל,  כמובן שניסיתי

  שאין הכבוד הזה ראוי לו. דעתו לא נתקררה כשהוא טוען



  
"כשראיתיו בכך אמרתי לו: 'הנה מבקשים אנו בברכת 

חיים של עושר וכבוד' ולכאורה יפלא עד  תן לנויהחודש 'ות
לברוח כמטחווי קשת, ואיך  מאוד, הלא מן הכבוד אנו צריכים

הוא, שאנו  א"כ מבקשים אנו חיים של כבוד? אך העניין
מוסיפים תיכף ומיד 'חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת 

כלומר, מה שאנו מבקשים חיים של כבוד, הוא כדי  שמים',
את שמים, וכמובא בחז"ל תורה ויר שתתרבה בנו אהבת

שמחלקים לתלמידי חכמים,  שמתוך הכבוד ירושלמיב
המשכתי  ובכן ,'יראת שמים בעולםספת אהבת תורה ונו

לומר אל הח"ח: 'על רבינו מעתה לשמוח ולא לבכות, שכן 
הכבוד שאנו מחלקים לו, תתווסף אהבת תורה ויראת  מתוך

  שמים.'! 

כך נחה דעתו והפסיק לבכות, ונראה על פניו  כששמע הח"ח
   .)'מאיר עיני ישראל'( הטהורות קרן אור של שמחה

לידי  מו בסיבה טובה שלא לבוארק אחר שהכין הח"ח עצ
גאווה מהכבוד שניתן לו, רק אז הסכים לקבלת הפנים 

  עבורו. הגדולה שעשו

 זצ"ל, שבבחרותו יצחק ידידה פרנקלסיפר הגאון רבי 
 'חפץ חיים'בורשא, נפוצה השמועה כי מרנא ה כשלמד

לעיר, והתמלא רצון עז לזכות לראותו  זיע"א מתעתד לבא
ביום בואו, יצאה כל ורשא היהודית על  מקרוב ולהקביל פניו.

הכבוד הראוי לגדול הדור,  רבבות תושביה לחלוק את
יחלתי בכל ליבי  הדוחק היה עצום והצפיפות נוראה, "אבל

ולזכות  והתפללתי לה' שעל אף כל זאת, אזכה להתקרב
   ."לראות מקרוב פני קדשו של הכהן הגדול

פתאום מצאתי  "והנה שמע ה' תפילתי, ובכל הדוחק העצום,
. ניצלתי את 'חפץ חיים'ממש קרוב מאד לצדיק ה עצמי

, בחסדי ה' '.!י: 'רבי בבקשה תברכניקתוצע השעה הגדולה,
, הוא נתן בי את עיניו 'חפץ חיים'ה הגיעה לאוזנו שלצעקתי 

  תברכני'? הקדושות ואמר: 'ולמה שאתה לא

"לרגע נאלמתי דומיה מגודל המעמד והשעה, אבל מיד 
בת שחוק נראתה על  !'.אל'הרבי הוא כהן, ואני ישר השבתי:

  .", וזכיתי לברכתוהגדול פניו של הכהן

"ל סיפר, ששמע שאחד שאל את זצ הגראי"ל שטיינמןמרן 
, אם הוא יודע שהוא גדול הדור? זצ"ל יש'אן חזו'ה ןמר

ייכת הלה ושאלו: "אם כן איך ש והשיב החזו"א שכן, וחזר
החזו"א: "אם לאחרים היו  לו ביוהשאצן מרן מידת הענווה"? 

  גדולים..." כוחות כמו שלי, היו יכולים להיות יותר

אמר מרן הגראי"ל על הסיפור הזה, שהוא לא היה מסוגל 
שההוא העז פניו לשאול כן את החזו"א, אז שלח  להאמין

לשאלו האם המעשה היה נכון, ואישר  את בנו לרב הנ"ל
  .שאכן כן

 :'שליט"א ראש ישיבת 'אור ישראל זןיגאל רוסיפר הגאון ר' 
עמדו אב ובנו בפתח  ,'ה אחת ביום הראשון של 'זמן אלולשנ

ובקשו לדבר איתי. כששאלתי לחפצם, אמר לי  הישיבה
להכניס את בנו לישיבה. כשניסיתי  האב, שהוא רוצה

בחורים חדשים, וזה נעשה  להסביר לו, שעכשיו לא מקבלים
את עצמו כרופא  הציג האבכבר בזמן קיץ במבחני הקבלה, 

"רבי  זצוק"ל, והוסיף: הגרש"ז אויערבךהשיניים של מרן 
בקשה שלו להכניס את הבן  שלמה זלמן ביקש לומר, שזו

  ."לישיבה

התברר כי הבן למד במוסד תיכוני, ונפשו חשקה ללמוד 
בישיבה קדושה, והאב שלא התלהב מהרעיון ניסה  תורה

למרן הגרש"ז  ,כל דברכב ,הצלחה, ופנה להניאו, אך ללא
לעשות כבקשת בנו, ואף המליץ  אויערבך, שאמר לו מיד

  כישרונותיו ורמתו.  להכניסו לישיבת 'אור ישראל' לפי

דבר  הגרש"ז הבין שעכשיו להכניס בחור לישיבה זהאמנם 
קשה וייתקל בקשיים, אבל הבין שאם הצעד לא ייעשה 

ם התורה ועולבו הבחור יחזור יתכן מאד שהרי ש - עכשיו
  יפסיד בן עליה.

האב לא הרפה, ומיד אמר לי: "הגרש"ז בקש להוסיף, שאם 
קש אישית, אז הנה הוא ימאמין שהוא שלח וב הרב לא

   ".חסוי שלו, ומבקש שהרב יתקשר אליוה מוסר את הטלפון

שאם איני לציין, קש ירבי שלמה זלמן בוהוסיף, שכמו כן, 
 שהוא בא לנחם מכירו ואיני יודע מי הוא, שיזכיר לי

  .בתי על אבי ז"ל!שיבשבעה כש

הייתי מופתע! כל העולם היהודי ידע והכיר בגדלותו העצומה 
עמוד ההוראה ר' שלמה זלמן, והנה יש לו צד פשוט  של

  זוכר ומכיר מי הוא? שיתכן ואני לא

לם ובימי השבעה על הגרש"ז סיפרתי לבניו את המעשה, וכ
היתירה של מרן  מגדרם מהתפעלות מענוותנותו יצאו

  הגרש"ז זצוק"ל.

מדהים עד כמה גדולי ישראל, בתוך גדולתם העצומה, תמיד 
את מידת הענווה כדי שלא תיפגם ח"ו עבודתם  הכניסו

צלם 'של  'נפש'בתם לפני ה' את הבהקר השלמה. הם שלבו
 - ' כי מן האדמה לוקחת' - 'אדם'יחד עם ה ,'ממעל קיםואל

  זה השלמות בעבודת ה!'

  ]רב בנימין גולדה- 'לקראת שבת מלכתא'[

 אברהםלגאון רבי  אחד מחשובי הרבנים פנה פעם
"מקובלני  זצ"ל ואמר לו את המשפט הבא:גניחובסקי 

מגדולי ישראל שכבר לפני שלושים שנים שרתה עליכם רוח 
  הקודש!".

הספיק לסיים את המשפט ורבי אברהם, תוך כדי הלה לא 
"הנעל הזו שווה יותר  דיבור, שלף את נעלו מעל רגלו ואמר:

"מכיוון שנגעתי בנעליים מוכרח אני ליטול ממני!" והוסיף: 
ון, כדי ויצא ליטול ידיו ושוב לא חזר למקומו הראש את ידיי",

  ]ני עין חמד''פני[                ין...תו בענישלא ימשיך לדבר אי

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:



 

איש ראה שטר של חמישים דולר  פעם
ולידו היה כתוב אם: אתה רוצה עוד מתנות 

תחפור. חפר האיש וראה שטר של מאה 
דולר ולידו היה כתוב: אם אתה רוצה עוד 

  מתנות תמשיך לחפור.
דולר  חפר האיש וראה שטר של מאתיים

וולידו היה כתוב: עכשיו 
 

כי הוא חושב דיכאון לדני יש התקפי 
שהוא קניבאל ובגלל זה המשפחה חשבה 

לאחר שדני  להציע לו ללכת לפסיכולוג ...
חזר מהפסיכולוג, בני המשפחה שואלים 

אותו: "נו,איך היה, מה דעתך על 
  :דני רגוע מאד ענה: הפסיכולוג?

 

למכון הפתולוגי בשוויץ הגיעו שלוש 
גופות של אנשים שנפטרו עם חיוך על 

הפנים. אחד העובדים שואל את הפתולוג, 
"למה הם מחייכים?" הוא עונה לו, "הראשון 
זכה בלוטו במיליון דולר ומת במקום. השני 
בישרו לו ששונא שלו ניפטר והשלישי מת 

זה  אמר לו, "שני הראשונים ממכת ברק."
מובן שיחייכו אבל השלישי על מה יש לו 

וגלחייך?" עונה הפתולוג
 

שאלה: "מה ההבדל בין שיפוצניק 
 לרופא?"

תשובה: "שיפוצניק מכסה את הטעויות שלו 
 א בבטון, רופא 

 לפעמים
החיים 
 מגישים

לך 
 לימונים. 

 

זאת 
בחירה 

שלך אם 
לעשות 
פרצוף 

חמוץ או 
להכין 
 לימונדה

 

ה אחד רצה לרכוש מכונית , אבל אישתו התנגד יהודי
 בנימוק שהדבר יעורר את קנאתם של הבריות והיא

כשלא הגיעו לעמק השוה החליטו  .
 פנה האיש למרן שהבעל ילך לאדם גדול שיכריע בדבר.

ושטח בפניו את צדדי הענין  זצ"ל הגראי"ל שטינמן
. הוא ציין את התועלת הרבה שתהיה לו מן הרכב , 

 ריות.ומנגד האישה חוששת מקנאתם של הב
 הש"ס בעל פה? אתה יודע את”שאלו הרב: 

 

ע יודע  ומסכת אחת אתה“-“ . לא”האיש:  השיב“
 “.גם לא” -“ ופרק אחד?” “. לא” -?“  

 

אם כך , אתה יכול לקנות ” ואמר לו :  הרבפנה אליו 
מכונית , ותאמר לאשתך שאיו לה מה לחשוש 

על אם גם פרק אחד אינך יודע ב. 
בך...? יקנאו במה , “פה

עיה?" הוא מגיע ל'מקובל', "מה הב זוג
שואל, "אין לנו ילדים למעלה מעשר שנים". 

בן זכר  20,000"אין בעיה, אומר המקובל, 
שנה הבאה!" הבעל שואל, "למה יקר? תן 

הנחה" ,האישה אומרת, "שלם לו, כמה כספים 
כבר בזבזת?!" הם משלמים את הכסף בכמה 

צ'קים, ואחרי שנה נולדה להם בת. הם חוזרים 
ה זה, הבטחת לנו בן!" , "מוצועקיםלמקובל 

אומר המקובל, "רגע, אתם משפחת כהן?" 
 "מה זה משנה?" הם שואלים, עונה להם, 

"...! 
 

אחד מפרסם בעיתון על הרכב שלו 
למכירה ולא מצליח למכור אותו. פוגש אותו 

ידיד והוא מספר לו. "מה אתה מפרסם?" 
ת שואל אותו החבר, עונה לו, "אוטו ישן, שנ

 , עבר תאונות, אין מושבים"1985
"איך אתה רוצה שיקנו ממך? תכתוב אוטו 

כמעט חדש, מנוע מצוין צבע יפה, יחידי 
בשוק..." הוא מפרסם ואחרי חודש הם שוב 

,נפגשים. "נו מכרת את האוטו?" "לא, 
 

אדם נכנס לקיוסק ומבקש קולה קרה. 
"למה כזה יקר?" "אל וכר. " עונה המ₪ 10"

עבור  ₪ 5עבור הקולה,  ₪ 5תכעס, 
, מזגן... הרבה הוצאות. חשמל -ה'שירות'
טוב תביא פחית קולה!  -₪ 10"נותן לו 

- -₪ 5המוכר מחזיר לו 
 

, אני שמעון: שמעוןהמורה שואל את 
 …רוצה שתסביר לי מדוע איחרת

תשכח שסבתא שלך  אל… והפעם את האמת
 

 

האהבה  קר  עי י   כ
ב לאהו א    הו

הב או ב  שהאהו  מה 

יכלה להרגיש בטוחה בעצמה ולהניח שרווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום  אסתר
. בזכות זה זכתה שהמגילה הזאת העמידה אסתר את עצמה  -אחר. ובכל

 נקראת על שמה, 'מגילת אסתר'.

 "כי הגידו לו את עם מרדכי" . 
אמרו להמן שהעם שסביבו הוא 

ם עם  –"עם מרדכי" 
 של מרדכי,  

 ש"לא יכרע ולא ישתחווה".

יה בשושן הבירה ה איש יהודי"
ושמו מרדכי" . כשמרדכי היה בשושן 

  הבירה ידעו מיד שאיש יהודי הוא.
 

ששמו מרדכי, כבר  ד עוד
 ראו מרחוק שהולך כאן איש יהודי.

 העלון לברכת והצלחת

   עטרת ראשנומורנו ורבנו 

 שליט״א ״ג הרה״ג

 מנב״ת 

  בריאות ולב שמח
 להוכל טוב ס

 עותקים 21,750  מהדורה מיוחדת לפורים

 !?חה' נתן לא תיק                        ברוך תליין האמת

 בד חמור מן הארץא
 שור ושרץ בגבולינו

 
 בסער רב וביגון גודר, שכורים ולצוצים,

 אנו מודיעים על האתון אשר קרנו ברדת שחת 
 של אותו רשע ומרושע,

 בן בליעל, אשר נחנק בחבל נחלתו,בבור שכרה לעצמו,
שייף עייל שייפ נחית, ספוג כוס תרעלה ודבוק במיים 

 דלוחים ממרומי בית ביתו,
באילן גדול והורחק  חמישים אמהנתלה 

 סרחהנו כרונו יהאגגי המןמר 
 

 זכותו יגון ואנחה
 

 נו"נ לאבי אבות הטומאה ,אשר קרך בדרך,הצורר אגג מלך עמלק 
 ימ"ש ושם זכרו לעולם ועד

 
 

 סופנגהה  מי ב   חונהצ   בלתונ  הא ת

תר טוב מאשר בחשיכה זה יום ללכת עם 
 באור תתללכת

 
 

ע״טתשה אדר ב טזשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 19:12 18:28 17:36 ם-י

 19:09 18:26 17:34ת״א

 19:11 18:27 17:35חיפה

 19:11 18:27 17:35ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 " כה אמר"

 זצ"ל  עובדיה יוסף פעוט כבן חצי שנה היה מר"ן רבינו תינוק
כאשר אימו , הרבנית הניחה אותו בעריסתו אותו הקטנה בחצר הבית 
בבגדד והלכה לעסוק בעבודות הבית .קרני שמש לטפו את פניו של 

, ח התינוק הטהור והשתעשעו עמו, כשלפתע הגיח 
את גופו והקיף את העריסה שבתוכה התינוק. פיו של הנחש נפער,  פיתל

 לשונו השתלחה קדימה, וארסו בצבץ, נכון לבצע את זממו.
 

לפתה את האם האומללה  . איש לא ההין להתקרב למקום. 
לנוכח המחזה, לבה צנח בקרבה, והיא הרימה קול זעקה גדולה ומרה: " 

בני!" אך קורא הדורות, שידע את  ריבונו של עולם, אנא, הצל את
שלגדולות מיועד, להאיר את עיני עם ישראל  -שליחותו של תינוק זה

 . בתורתו, שמע והושיע
שמשמים נכנסה באותה שעה לחצר כדי לדרוש , 

 בשלום האם, ראתה את המחזה המחריד. 
היא לא השתהתה, לבשה עז וגבורה, ובאומץ בלתי מובן נגשה אל 

ה. סה, נטלה בחטף את התינוק וברחה אל הבית פנימה. הערי
 וזחל בחזרה אל מאורתו, וכך ניצל מרן מסכנה.       

כשמרדכי היה בשושן הבירה ידעו 
 , אמיד שהוא 

  עוד קודם שידעו
ראו כבר מרחוק  

 שהולך כאן איש יהודי.



 
 

 :איש אחד בא לחנות נעליים ואומר בשיא האיטיות
המוכר זוכר שהיה עוד זוג אחד של  ". . . ם א ר ב ע י א נ י צ ר י ך מ י ד ה"

 " :הוא מוצא ואומר עשרים דקותארבעים ומחפש בכל החנות עד שאחרי 
 " . . ." :אומר האיש "הנה

שתי חולדות נכנסות לקולנוע ומטפסות לתוך תא ההקרנה . החולדות הרעבות 
החולדות, שואלת את   ימו, אחתהתחילו ללעוס את אחד הגלילי הסרט. אחרי שהן סי

,השנייה: נו, את אוהבת את הסרט? החולדה השנייה עונה: לא, 

חייל פגש פעם שד וזה החליט לתת לו במתנה שתי משאלות. "אני רוצה 
מחסנית שהכדורים לעולם לא יגמרו בה", אמר החייל, ומיד הופיעה בידו מחסנית 

את המחסנית לנשק שלו והחל לירות, ובאמת, לא נגמרו הכדורים.  החיילכזו. הכניס 
 ...": "וואו", התפעל החייל, "משאלה שניה: 

אחד עובר ליד בית משוגעים ושומע אותם צועקים "שבע, שבע, שבע..." הוא  
מחליט לגלות מה זה ומטפס על הגדר. באותו רגע שהראש שלו עובר את הגדר 

געת לו אבן בראש. לוקחות לו כמה שניות להתאושש ואז פתאום הוא שומע פו
""" 

"ויאמר המלך 
היין לאסתר במשתה 
 מה שאלתך 
ויינתן לך" . 

רמז  
שישראל נענים לא 
רק בשעת תפילתם 
אלא גם בשעה שהם 

ם מתכנסים 
 

 

גם אז הקב"ה אומר 
: מה 

שאלתך ויינתן לך 
 ומה בקשתך ותיעש.

קצף בגתן ותרש שני 
סריסי המלך   מדוע 

' כתוב 'קצף' 
ולא 'קצפו בגתן  

ותרש' בלשון רבים   . 
 
 מיכאלביאר רבי 

זצ"ל  הלוי הורוויץ
משום ששניהם היו 

אחד,  בעצה אחת ובלב
לכן נכתב 'קצף' 

 .בלשון יחיד
... ויספר המן"

ולכל אוהביו... 
ויאמרו לו חכמיו"  
כאשר בא המן לספר 
להם את צרותיו הם 

, םמכונים 
אולם לאחר שסיפר 

 להם זאת 
 . ם הם מכונים 

זו הייתה אהבה 
התלויה בדבר, 

נו שהמן וכשהם הבי
 –  

 בטלה אהבתם.  

תת ושתי, כמו להקשות, מדוע לא נכתב במגילה במפורש מי יש
עפי"  זצ"ל קלוגר שלמהשנכתב הריגת המן   .ותירץ רבי 

מצינו אצל לוט שאמר לו המלאך ויאמר המלט על נפשך אל ש
תביט אחריך ואל תעמוד בכל הכיכר ההרה המלט פן תספה , " 

 המלאך אמר ללוט של "וביארו חז
 קמאחר שאין אתה ניצל בזכות עצמך אלא רק ש

 וי להביט עליהם. אין אתה רא
גם כאן בזמן הריגת ושתי עדיין לא היו ראויים ישראל לנס כי 

ע"ז שנהנו מסעודתו של אותו רשע, ומה  
 שנהרגה ושתי זה לא היה בזכותם, 

ולכן גם לא זכו לראות בהריגתה, ומשום כך לא נכתב במגילה 
 כבר עשו ןבמפורש הריגתה של ושתי. אולם בזמן 

ישראל תשובה כהוגן, ובזכותם נעשית להם הישועה, לכך זכו 
 .המןלראות במפלתו של 

"על גנזי המלך 
. מהפסוק ביהודים"

 הזה אנו למדים 

  
שהקב"ה גזנֹו 
 בפנימיותו של 

 כל אדם מישראל.

מייצג את הרע המוחלט שאין לו שום תקנה. וכי מה אפשר לדבר עמו  עמלק
כן הוא  -ומה אפשר להסביר לו? הלוא הוא יודע הכול, וככל שהוא יודע יותר 

לק מצח גדולה יותר כנגד האמת. הדרך היחידה להתמודד מול עמ-מתייצב בעזות
דור".החסידות מדברת על -"מלחמה לה' בעמלק מדור - - -היא 

ה'עמלק' המסתתר בנפשו של כל אחד ואחד מאיתנו. התורה מתארת אותו 
 "קרך" מלשון קרירות.  -במילים: "אשר קרך בדרך" 

 

תורה או אמרה חסידית, -זו הנטייה לקרר ולצנן כל דבר. יהודי שומע דבר
וצה לפעול בכיוון החיובי. בא 'עמלק' החבוי בנפשו ולוחש: מתחמם, מתלהב ור

-"מה אתה מתלהב? הירגע. אל תעשה מזה עניין גדול מדי". זה 'עמלק'.שיטת
 -ויהיה ההגיוני ביותר  -על כל דבר . א פעולה נוספת שלו היא
ספק'). נכון? אולי זו טעות?" (ואכן, 'עמלק' בגימטרייה '-הוא מגיב: "אולי זה לא

ולמנוע  ך אין בזה, כמובן, שום תוכן ושום היגיון, אבל די בכך 
 ממנו לעבוד את ה' כראוי.

בעל הולך לרב ואומר לו, "קשה לי, אני כל הזמן שוטף כלים במטבח..." "יש 
לי עצה", עונה הרב, "יש היום 'חד פעמי' למה אתה טורח". עובר שבוע והם 

 נפגשים שוב. הרב שואל "מה המצב בבית?" "קשה מאוד!" עונה הבעל, "למה?"
 

שני שוטרים נוסעים במהירות רבה במכונית. בשלב מסוים עוקפים חור 
ונכנסים בעץ. הם מצליחים לצאת מהאוטו המעוות ואחד מהם אומר: אתה יודע, 

 . ר מגיע לנו בונוס! אני אף פעם לא הצלחתי כל כך מהר
 

מש מזל ובקושי היה לו אפשרות להביא אוכל דייג מסכן שלא היה לא מ
למשפחה טופס ביום אחד את דג הזהב. כמו בסיפור המוכר דג הזהב אומר לדיג: 

טוב, אומר הדייג   דרישות. 3שחרר אותי ותקבל מה שאתה רוצה. רק תגיד לי 
מה הדרישה השנייה שואל הדג  תביא רכב מזדה. מיד הרכב מופיע על יד הדייג.

הדרישה  לי עוד רכב מזדה הדייג מקבל מיד אתה הרכב השני.תביא הזהב?
 אני רוצה עוד רכב מזדה בבקשה אומר הדייג. האחרונה שלך מה היא, שואל הדג?

הדג לא יכול להתאפק ושואל:  הדג מתפלא אבל מגשים גם את הדרישה השלישית.
ייג בלי להסס הד רכבים כאלה? מה תעשה איתם? 3תגיד לי בבקשה, מדוע ביקשת 

ך עונה: אני הולך
 

הבעל: חבל,  ..הראש היום ולא בא לי לעשות כלום האישה לבעל: כואב לי
 !האשה: סתם צחקתי איתך ...שופינג בקניון בדיוק רציתי להציע לך לצאת למסע

 ...: הבעל:

עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים... ואת דתי המלך  ישנו"
 של המקטרג למעלה, אל הקב"ה,   אינם עושים"  

הייתה שזה 'עם אחד', 
ובמקום זה הוא  

מתפעל מכל עם, וממילא 'את  –"מפוזר ומפורד בין העמים" 
 'אינם עושים'. –מלכו של עולם  –לך' דתי המ

גבינה חינם 
 יש רק

  
 

של     
 עכברים

 אחד כול
 מראה

 סימפטיה
 , 

 
 אבל
 חבר דרוש

 אמיתי
 להראות
 סימפטיה
  

 

ה להביא אותנו לעובדות תהתורה לא רצ
,    ם לערכים מדעיות כי אם 

 ובכל זאת המדע 
 מאמת את תורתינו הקדושה.

 

 הגיע לבדיקות אצל הרופא. הרופא נדהם מהכושר והבריאות של הזקן  80בן                           
 . : אני צייד טווסי בר? ?לדעתך עושה אותך כל כך בריא ושאל אותו מה

 הרופא אמר: לא נראה לי שזאת הסיבה,  .הנץ החמה, ורץ אחרי טווסים עד הערב כל בוקר אני קם לפני
 יש כאן משהו עמוק יותר.  בודאי

אתה רוצה לומר שאביך עדיין בחיים? בן כמה הוא?  ?מת שאל הזקן: מי אמר שהוא ?תגיד באיזה גיל מת אביך
 ולמעשה הוא היה איתי הבוקר בצייד. , ו מלאו  : שאל הרופא הזקן אמר: 

 

 אמר: מדהים, אבל עדיין לא נראה לי שזאת הסיבה.  הרופא .זה מה שמחזיק אותו בכושר
 אתה רוצה לומר שסבך בחיים?  ?מי אמר שהוא מת  :שאל הזקן ?תגיד באיזה גיל מת סבך

  .והרופא הזקן השיב: לסבי מלאו  לערך. אמר 120הוא צריך להיות בן 
לא, אמר הזקן,  ?איתך הבוקר הרופא המתוסכל אמר: אני מניח שגם הוא צד

  .לא יכל לבוא היום כי הוא מתחתן 
  ...ההורים לוחצים שאל הזקן,מי אמר שהוא רוצה?  ?ירצה להתחתן 118הרופא, מדוע בן  מתחתן, נדהם

 

 (העורך) י בחיים הכל יחסי, תלוי 
 

 חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, יניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו,  נשמת:לעילוי 
 יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז,  ה בת אסתר, שולמית חי

שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון,  ו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהיעקב יוסף בן מרגליתהרב רפאל בן קלרה, 
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב שמואל בן רבקה זכאי רחל רשל בת קלרה, חכם יהודה בן חנה פתייא       
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  : בבנק

   53957חשבון 

  בנק דיסקונט 

    106סניף 

  

  :באשראי

  " נדרים פלוס"

  "קהילות"-

  

  : בטלפון  

  )מענה ממוחשב(

0799-654321  
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     ... לא קשור בכלל לפורים... מסר ממש צדדי... הערה נקודתיתת

להתחנן לפניו על כלל  בשביל וורושאחשאת חייבת ללכת ל :מרדכי פונה לאסתר בתקיפות ואומר לה דברים כדרבונות
!!! אני מוכנה??? מה אסתר עונה למרדכי ...חייבת ללכת... את חייבת... אין לך רשות להתחמק מהשליחות שלך... ישראל

למסור נפש  תגיד לעם ישראל שאם באמת אני צריכה !!!!וצומו עלי !!!אבל יש לי תנאי קודם למעשה... אני אלך
שגם הם יצומו עלי ולא יאכלו ולא ישתי ... שגם הם ישאו איתי בעול ...ימסרו נפש בשביליאז שגם הם ... בשבילם
אז שגם הם ... להיאבד בשבילם אם אני צריכה ...משיכו את החיים הלאהוהם י ...לא יתכן שאני אלך לאבדון... בשבילי
  ... להפסיד יום של אבידת נפש בשבילי יהיו מוכניםמצידם 

  ...השיח הנושא ולא זה היה ברור שלא זה היה... לו קצת דמגוגיםכמובן שהמשפטים הא

  ...לפורים בכלל מסר ממש צדדי ולא קשור... פ על הדרך טמון כאן איזשהו מסר"אבל עכ

ולמה ... שיעשו ככה ויעשו ככה חלונות הגבוהיםב ויש לנו דרישות מול אלו שיש להם השפעה הרבה פעמים יש לנו טענות
ולמה ... למה הם לא לוקחים אחריות יותר גדולה עלינו ... על אלו שנמצאים בממסד יש לנו טענות... רהם לא עושים יות

  ...שיעשו... שיעשו... הם לא עושים

  !!!!!לפעמיםאבל צריך לדעת שזה נכון רק !!! ולפעמים הטענות האלו נכונות

יש כאלו שיכולים לעשות בשבילו ש למסקנה מגיע תמידש אותו אחד... כי אלו שתמיד תמיד יש להם את הטענות האלו
 !!אתה לא מוכן לעבוד קשה: יתכן שהסיפור הוא ככה... אם תמיד יש לך טענות ...כאן זה כבר מחשיד ...ולא עושים מספיק

אתה  דבר ראשוןכן ל ...למה לא... ואתה מעדיף שאחרים יעשו את העבודה במקומך... אתה אחד שלא אוהב להתאמץ
שאתה מסמן לעצמך מי כן יכול לעשות : ואז מגיע השלב השני!! עצמך שאתה לא יכול לפעול בענייןת עסוק בלשכנע א
ולבקש ממנו לעשות מה שאתה היית צריך לעשות אם ... אותו ואז אתה מתחיל להפעיל אותו ולהריץ... את זה במקומך
   ...לא היית עצלן

הוא הגיע מנקודת הנחה שאני יכול   ...להפעיל אותיב סוקשכל הזמן היה עכזה פעם אחד היה ?? איפה פגשתי את זה 
ומאז  ...שיש לי קשרים מיוחדים ואני יכול למצא לו עבודה ולעזור לו הוא החליט.. .לעשות לעשות משהו שהוא לא יכול

 הזמן הוא היהוכל ... תדבר עם זה ותגיד לזה... תברר לי... תחפש לי... והריץ אותי מפה לשם... הוא כל הזמן הפעיל אותי
יום ש עד... ו משעמם"שלא יהיה לי חכל הזמן הוא דאג : בקיצור ... מתקשר לשמוע אם כבר עשיתי את זה או לא כמובן

אני : אמרתי לו ...להפעיל אותי שאני אלך ואני אעשה תקשר אליוא ההש ובפעם הבאה !!!!אחד תפסתי את הנקודה
אני  ...ומאז שקט תעשייתי.. .העברתי לו את הכדור.. ואז אנחנו נלך יחד יתיא אני מחכה לך שתבא !!!אבל רק איתך... הולך

 תנצל שהוא עדיין לא מצא זמן להגיעומ פוגש אותי מידי פעם הוא ...והוא עדיין לא הגיע עד היום מחכה לו שהוא יבא
  ..לבא איתי כ נעים לו"וגם לא כ... איתי

  !!! מה שרציתי שתבין זה בדיוק... אליהו בוקר טוב: ואני צוחק לעצמי

וגם לי  וגם לי יש רגשות... זמן בן אדם וגם אני צריך למצאגם אני אתה שוכח ש... כשאתה מתקשר אלי ורוצה שאני אלך
 אז זהו... ויורה משם טלפונים ומטרטר אותי על הקתדרא יושבאתה  ???רק מה... ולבקש טובות מאנשים לא נעים לפנות

   :למדתי מאסתר המלכה !!!שלא

והם ישבו ... וממילא שאני אלך ואני אעשה ואני כאשר אבדתי אבדתי... אם כלל ישראל חושבים שאחות לנו בבית המלך
  תתאמצו איתי... תבואו איתי!!! וצומו עלי!! לא??? ...להם ויחכו לי

 ---  
דרשה או כסף על ה הם לוקחים ...קוראים להם לבא לדבררבנים שמה למה הרבה מאודלא הבנתי  כשהייתי בחור... פעם

... הההלו... להתקשר אלי התחילוו !!!עד שזה הגיע אלי. ..וצריך ללמד תורה... זה הרי תורה?? מה יש? ...מה... הרצאהה
ולשרוף ... צריך להיטלטל בדרכיםו ...מאתיים קילומטר מהבית שלישל  ומדובר בנסיעה.. .אנחנו רוצים שתבא לדבר אצלנו

זה ... חשוב זה... תבין... והוא לא נותן לי ואני מנסה להתפטר... ר לי בטלפון שזה נורא חשובאבל הוא מסבי ...ערב שלם
אני  כ חשוב אז"אם זה כ... השתכנעתי... טוב ...םתווצריכים לתפוס א... משהו מעניין והם חייבים... איגוד בני הישיבות

 קח בחשבון שאני גם... יש לי את הסדר יום שלי !!!!אני בן אדם... רגע רגע: ואז פתאום חשבתי לעצמי ...אחשוב על זה
נכנס לי לתוך  אתה... כשאתה רוצה לשרוף לי ערב :בקיצור )...מצליח להעסיק את עצמיש יותר מדויק אני בן אדם(... אדם עסוק

ביל בש ?למהכל זה ו .ומטלטל אותי בדרכים. ערב שלםלוקח אותי מחיק המשפחה לאתה  ...הסדר יום ועושה שם חור
   .בחורים עשרות כמה ולהצחיק לבדר
... יש הרבה דברים חשובים... למה לא... בטח !!!אני מסכים שזה חשוב... כן!!!! הם טוענים שזה נורא נורא חשוב אבל... לא

מה ... נו??? האם זה חשוב עד כדי כך שזה מצדיק לשרוף ערב שלם בשביל זה??? כמה זה חשוב!!! השאלה היא כמה
כבר לא חזר  הוא!!! נסוג לאחור הוא פתאום!!!! הופה... שקל 600שאני מוכן להגיע תמורת : חזרתי אליו ואמרתי לו ???עשיתי

לשרוף צריך  אניוכל זמן שהוא ישב רגל על רגל בסלון ביתו ואני הוא זה שצריך להתרוצץ ערב שלם בדרכים ?? הבנת מה קרה פה  ...אלי
שאני  :ואמרתי לו... אבל ברגע שהעברתי לו את הכדור !!!!זה בהחלט חשוב מאוד... ההקרבה שליכל זמן שזה  ...ערב שלם מהחיים שלי
אבל !!! בשביל להפעיל אותי ולטרטר אותי זה מספיק חשוב !!! זה לא עד כדי כך חשוב!!! הופה... שקל 600רוצה שגם הוא יקריב 

הוא לא רק שיקול של  ועל הקרבה ם קלטתי שתשלום על מאמץפתאוואז !!! בשביל להפעיל אותו לטרטר אותו זה לא מספיק חשוב
 אתה רוצה להריץ אותי ולטרטר... אתה רוצה להפעיל אותי... מינימלי של עזוב תעזוב עמו גם בירור הרבה פעמים הם ...הכנסה כספית

בא נראה כמה ?? כמה זה חשוב עד תסביר ליאיך  ???איךו!!! תסביר לי כמה זה חשוב!! תסביר לי!! אין בעיה... אותי ממקום למקום
עזוב : אז על זה גופא נאמר.. אם אתה יושב לך רגל על רגל ורק עסוק בלשגע אותי ולהפעיל אותי ...אתה מוכן להיות מטורטר כמוני

... תעבוד לבד.. מהאז עבודה נעי ...יש מצות עזוב תעזובו היות ...כן... ואומר לך לעשן סיגריה אם הוא הולך לצד!!!! רק עמו!! תעזוב עמו
 ...אלא למטרטר... המסר העיקרי פה הוא לא למטורטר... ובינינו... בעזוב תעזוב חייבים "עמו"כי רק  ??למה !אתה פטורש ל"דורשים חז

נכון שהוא ! תחשוב עליו... אתה רוצה להתקשר למישהו ולהתחיל להריץ אותו שיתקשר לזה ויעשה את זה... אתה רוצה לטרטר מישהו
וגם לו יש חוסר נעימות !! ואתה כעת מוציא אותו מהסדר יום שלו!! וגם לו יש זמן!!! אבל הוא גם בן אדם... נכון שהוא איש חשוב.. .רב

וממילא לפני שהיד שלך קלה על ההידק להתקשר אליו ...) בדרך כלל קשה לו יותר ממך(וקשה לו בדיוק כמוך להרים את הטלפון הזה 
 תבין שאתה מטריד פה מישהו... לפני כן תחשוב עליו )ולהתעצבן עליו אם הוא לא עשה את זה(שיפעל  בספונטניות ולבקש ממנו

פעם היה מקובל לתת כסף לרב ... בינינו ...כדי שלא תהיה עסוק רק בלהתעצבן עליו!!! לפחות שתדע את זה... שהוא לא משועמם
היום מישהו רואה צורך ... אז יש פה הזדמנות לתגמל אותו קצת... רבכי כולם הבינו שבמשך השנה הם מטרטרים את ה... במכירת חמץ

  ... תחשוב על זה?? לתגמל את הרב

  החוברת ניתן לקנות את 
   ',חלק א" בשובי לירושלים"

  ,במהדורה חדשה ומורחבת
  חוברת זו עוסקת בענייני קרבן הפסח  

  :והיא מחולקת לשני חלקים

  " בצאתי ממצרים" 'חלק א
  " י לירושליםבשוב" :'חלק ב

  054-8446691: 'בפלא
  052-7683095: וןפהצ רואז

כמו כן ניתן להשיג חוברת זו אצל  
       .   הנציגים הממונים שבישיבות
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