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 950בס"ד גיליון: 
 ,(לפי אפיק ת"א) 18:43 רבינו תם: 18:08צאת השבת:  17:09הדלקת הנר: 

 .שבת זכורויאמר שמואל (שמואל א' טו), הפטרת השבוע: 
 
 
 
 
 
 

 ""תצוהתצוהפרשת "פרשת "
 [כח, ד]."ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וכתנת" 

  נתו (בכור שור).הכתונת מכפרת על מכירת יוסף, שהפשיטו לו את כתו
 שליט"א, ובפיו הסיפור המופלא הבא:יצחק זילברשטיין תלמיד חכם מופלג, מרביץ תורה ומשיב רבים מעוון, הגיע אל מו"ר 

            נולדתי להורים חילוניים, ומטבע הדברים למדתי במוסד חינוך חילוני. בכיתה ח', אחד מילדי הכיתה קינא בי מאוד, 
                      בהיותו 'מנהיג הכיתה', כולם צייתו לדבריו. לא היה תלמיד אחד שדיבר עימי,  חרם כיתתי'.'והחליט לעשות עלי 

            ד' אמותיי אף אחד לא העז להתקרב. ישבתי לבדי בפינת הכיתה, מנוכר ומנודה, -אפילו לא שלום או בוקר טוב, וגם ל
                     מכיתות אחרות, אותו תלמיד הרחיב את החרם ל'חרם בית ספרי'!  מוקצה מחמת מיאוס. כשניסתי לחפש חברים

           מה, בפיו היו דברי עלבון והשפלה...-עכשיו לא היה אחד בכל בית הספר שהתקרב אלי. כשסוף סוף מישהו התקרב לומר לי דבר
בי נפער פצע שלא הפסיק לדמם, והחלטתי שלא אדרוך יותר לא ניתן לתאר במילים את שעבר עלי. הייתי במצב נפשי נורא, בלי

                      בבית הספר. הוריי היו אובדי עצות, חששו שאפלט חלילה לרחוב. בתחילה חשבו לרשום אותי לבית ספר ממלכתי אחר, 
מחוסר ברירה, החליטו לבסוף אך שוב חששו, שמחמת האופי החלש שלי, אהיה שוב קרבן להתעללויות של תלמידים אכזרים. 

          באופן מיוחד. על אף שהבית היה עדיין  שם מחנכים לדרך ארץ ואהבת הזולת תורה מסויים בעירנו,-להכניס אותי לתלמוד
תורה, התחבבתי על כל חברי -חילוני לגמרי, רשמו אותי למוסד התורני, בתקווה ששם מצבי הנפשי ישתפר. מהיום הראשון בתלמוד

תה. מעמדי בחברה היה מצויין, וגם המלמד התייחס אלי ממש כאילו הייתי בנו... מטבע הדברים, בתחילה התקשיתי ללמוד הכי
 ..גמרא, אך עם הזמן קלטתי היטב את הסוגיות, עד שהתאהבתי לגמרי בלימוד הגמרא.

אותו ילד הפך לתלמיד חכם מופלג).  תורה, המשכתי לאחת הישיבות המצויינות... (כאמור, כיום-לאחר סיום לימודיי בתלמוד
 לבית של תורה! -כמובן שהדבר השפיע גם על שאר בני משפחתי, עד שביתנו עבר מהפך של ממש, מבית ללא שום סממן דתי 

לב שהתעלל -במשך השנים הרבות שחלפו, פעמים רבות עלו בליבי הזיכרונות הקשים מהעבר, וכמובן דמותו של אותו תלמיד חסר
מי יודע היכן הייתי  -שכן אילולא אותו בחור  -האכזרית ביותר. אך עם זאת, לא הפסקתי להודות לה' יתברך על כך בי בצורה 

 היום; הן כל כניסתי לעולמה של תורה, לא היתה אלא בסיבתו...
                       - - -והנה, ביום בהיר אחד התקבל אצלי מכתב ספוג בדמעות. הזדעזעתי לראות שעל החתום היה לא אחר מאשר 

 אותו תלמיד שפגע בי נוראות לפני למעלה מעשרים שנה!
                      בטן. -במכתבו סיפר שעברו עליו ייסורים מרים, והוא ורעייתו ממתינים כבר שנים ארוכות להיפקד בפרי

לברכה וישועה, תגובתו היתה: 'כדאי שתבדוק טוב אם לא וכשפניתי לאחד מצדיקי הדור  -המשיך  -"לאחרונה התחלתי 'להתחזק' 
ותשלח לי על גבי הגלויה  פגעת במישהו בעבר...'. כמובן שלא היה צריך לחשוב הרבה; מיד נזכרתי בך. כעת אני מתחנן שתסלח לי,

 המצורפת 'כתב מחילה', ואולי ירחמו עלי מהשמיים".
ררה אצלו: כמובן שאת כתב המחילה אשלח לאיש, אלא, שהוא צירף למכתב הת"ח סיים את סיפורו בשאלה המעניינת שכעת התעו

שטרות רבים של כסף, כדמי פיוס, ואיני יודע אם אני רשאי לקחת את הכסף; הלוא תמיד חשבתי שאני אסיר תודה לתלמיד הזה, 
 )?כאמור, ואם כן שמא עלי לשלוח לו את הכסף בחזרה (ואולי אף להוסיף לו מעט, כאות הוקרה...

              ידועים דברי חז"ל (ב"ב ט"ז.) שפנינה שציערה את חנה, לשם שמים נתכוונה, כפי שאומר הכתוב:  השיב מו"ר שליט"א:
ה". פנינה ציערה את חנה מתוך כוונה מ, כי סגר ה' בעד רחעמה"וכעסתה צרתה גם כעס (מכעסת וחוזרת ומכעסת), בעבור הר

                ותה שתרים קולה ותזעק בתפילה לקב"ה כדי לזכות בנים, ואז ירחם עליה הבורא אך ורק על מנת לדרבן א -טהורה 
אומר המדרש (ילקו"ש רמז ע"ז): היתה פנינה משכמת  -ויפקוד אותה בישועה ורחמים. כיצד היתה מכעיסה פנינה את חנה? 

               הספר, למה אינך מכינה להם כריכים...?!',  ואומרת לחנה: 'מדוע אינך קמה ומרחצת פניהם של בנייך כדי שילכו לבית
ובשעת הצהריים היתה אומרת לה: 'חנה אין את עומדת ומקבלת פניהם של בנייך שבאו מבית הספר?!'. עוד היתה מוסיפה ופונה 

 '...אליה: 'חנה אני הולכת לקנות בגדים וילקוטים לילדים, האם תרצי להצטרף אלי כדי לקנות גם לילדייך?
כפי שנאמר בילקוט שמעוני (שם): "וכעסתה בעבור הרעימה על  -בוודאי שכן  -האם ציעורה והכעסותיה של פנינה נשאו פרי? 

                      אלוקים. אמר הקב"ה לפנינה: את מרעמת אותה עלי, חייך, אין רעמים שאין אחריהם מטר, ומיד אני פוקדה, 
                      חנה"! הרי לנו שלא רק שפנינה נתכוונה לשם שמים, אלא שגם פעלה את הישועה של חנה; שנאמר כי פקד ה' את 

 חנה זכתה בבן חכם וצדיק שהאיר את העולם כולו, בן שהיה לנביא ה', השקול כמשה ואהרון! 
             על כל בן שהיה נולד לחנה,  -רבת בנים אמללה" ה, ועה שבדפנינה נענשה נוראות! כדכתיב "עד עקרה יל -ואף על פי כן 

                    פנינה היתה קוברת שניים מבניה! חנה ילדה ארבעה ופנינה קברה שמונה, וכשעמדה חנה ללדת את בנה החמישי, 
                      ימותו בניה. הבינה פנינה שהיא עומדת לאבד את שני בניה האחרונים, ולכן התחננה פנינה לחנה שתתפלל שלא 

                 -כמובן שחנה נעתרה לבקשתה. בזכות חנה, נותרו בחיים שני בניה האחרונים של פנינה, ולפיכך הם נקראו על שם חנה 
 "עד עקרה (חנה) ילדה שבעה" (את חמשת ילדיה ואת שני ילדי פנינה שהחייתה בתפילתה). 

            כ"ד), שהפוגע בחבירו, יהיו מחשבותיו וכוונותיו אשר יהיו, -גר"ח שמואלביץ זצ"ל (שיחות מוסר, א'והשריש לנו רבינו ה
                      כשם שהאש שורפת בדרך הטבע, כך הפגיעה בזולת מענישה את האדם,  -דומה הוא לאדם שמכניס ידו לתוך אש 

 אומה. ושום כוונה טובה אינה יכולה לשנות מ
                ולענייננו, נוכל אפוא ללמוד, שבמקרה שכוונת הפוגע היתה לשם רדיפה וגרימת צער (כלל לא לשם שמים, אלא להיפך), 

 כל שכן שראוי להיענש בחומרה וזקוק לכפרה, למרות שפגיעתו הצמיחה טובה.
 ולכן, מן הדין, פשיטא שרשאי התלמיד חכם לקבל את הכסף.

                     י"ט), -ראוי להשיב את הכסף. כי הנה מספרת לנו התורה (שמות ב', י"ח -אמרנו לת"ח  -דת חסידות אמנם, ממי
                   שלאחר שמשה רבינו הציל את בנות יתרו מהרועים, הן באות ומספרות לאביהן: "איש מצרי הצילנו מיד הרועים", 

                   כי משה רבינו מצרי היה? ומיישב המדרש באמצעות משל: ערוד נשך לאדם אחד, ושואל המדרש (שמו"ר א', ל"ב): ו
ובכאבו הגדול, רץ הנשוך ליתן רגליו במים. נתנן לנהר, ולפתע הבחין להפתעתו ב...תינוק ששוקע במים. שלח האיש ידו והציל את 

 התינוק. אמר לו התינוק: 'אילולא אתה, כבר הייתי מת'. 

על קדושת העלון     נא לשמור
  אין לקרוא בשעת התפילה.

 מומלץ לקרוא בשולחן שבת!

 עובדיה יוסף בן ג'ורג'יהר'  רבנו הגאוןולע"נ מורנו 

 ז"ל בן שרה מוריס מורטזה לע"נ

 .הי"ו יצחק בן טובה, הי"ומיכל אפרת חיה בת דיאנה ,  הי"ו יעקב בן שפרה, הי"ו מרדכי בן שרה, הי"ו יצחק בן ליבה, הי"ושמואל בן מונירה לרפואת 



ר לו: 'לא אני הצלתיך, אלא הערוד שנשכני וברחתי הימנו, הוא הצילך'... וכעין זה אמרו בנות יתרו למשה, 'יישר כוחך שהצלתנו אמ
              (ומחמת כן ברחתי לכאן), הוא הציל אתכם'! ולכך אמרו הבנות לאביהן  אמר להם משה: 'אותו מצרי שהרגתי מיד הרועים',

 הלא הוא אותו איש מצרי שהרג...  -לומר, מי גרם למשה שיבוא אצלנו 'איש מצרי' הצילנו, כ
'כי הנהנה ומקבל טובה מחבירו, אפילו לא נתכוין הלה כלל  -ל"ב) -אומר הגר"ח שמואלביץ (שיחות מוסר, ב' -למדנו מכל זאת 

 ו'. הרי זה חייב להכיר טובה למי שסיבב וגרם לו טובת -לטובתו, ואפילו נסתבב הדבר בעקיפין 
מאחר ובסיבת אותו פוגע התגלגל הדבר וזכה הנפגע לחיי עולם (הוא ובני משפחתו), יש מקום להכיר לו טובה ולהשיב  -וגם בענייננו 

 . (ופריו מתוק) לו את הכסף. לסיכום: מן הדין אין צריך להשיב את הכסף, אלא רק ממידת חסידות
 [כט, מו].  "וידעו כי אני ה' אלקיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים ושכנתי בתוכם, אני ה' אלקיהם"

 להיכן נעלם המזבח?
לעשות את ארון  –לפי הסדר  –המתבונן בפרשיות אלו של עשיית המשכן וכליו, יבחין בדבר מתמיה. בפרשת "תרומה" נצטוו 

ואת יריעות המשכן וקרשיו,  –ם, את שולחן לחם הפנים ומנורת הזהב הטהור הברית, הכפורת והכרובים, שהיו בקודש הקדשי
בריחיו ואדניו. זהו, המשכן מוכן. פורשים את הפרוכת, מביאים את הארון לקודש הקדשים, מציבים את השולחן בצפון והמנורה 

 יהם.והכתוב ממשיך לצוות על עשיית מזבח העולה שבחצר המשכן ואת עמודי החצר וקלע –בדרום 
 זה תוכן הפרשה הקודמת, פרשת "תרומה". משהו חסר כאן. אחד מכלי המשכן העיקריים, נפקד מקומו!

 נחזור בקצרה: ארון, שולחן, מנורה, מזבח העולה. היכן מזבח הקטורת, מזבח הזהב, שהיה בין השולחן והמנורה?
              הוא מקום עבודת ה', התקדשות והתעלות,  מסר והדרכה. כידוע, המשכן –כבכל פרשיותיה של התורה  –ונראה שיש כאן 

על זיכוך המידות  . המנורה הטהורה,העל לימוד התורה לשמה ובענוו –וכל פרט בו מורה להזדככות בפרט מסויים. הארון והלוחות 
סירות נפש ובלהב אש. על עבודת ה' במ –לזהב טהור, כשמן זית זך. השולחן, על קדושת האכילה וכשרות הפרנסה, ומזבח העולה 

 בנוסף, בגדי הכהן הגדול מכפרים על עבירות ופגמי מידות רעות.
ויש את הקטורת, שהזוהר הקדוש מאריך בסגולתה להמתיק את הדינים ולבטל את הקיטרוגים. אהרן עצר את המגיפה באמצעות 

והתורה הקדושה  ולהשפיע רוב טובה וברכה.הקטורת, וידוע שגם אמירת פרשת הקטורת מסוגלת לפעול פלאות בעולמות העליונים 
     רצתה להדגיש, כי אי אפשר לפעול ישועות ולחולל פלאות אם לא עוברים לפני כן בכל המסלול של ההתעלות וההתקדשות: 

 לימוד תורה, זיכוך המידות, קדושת האכילה ועבודת ה' בהתלהבות! אם לא מוחים את פגמי העבירות והמידות הרעות!
ו, פשתה תופעת המקובלים במרכאות המתיימרים לפעול ישועות, בעוד הם רקים מתורה ויראה. הם מתיימרים לתת לדאבוננ

                 –"תיכון תפילתי קטורת לפניך"  –סגולות וקמעות, השבעות ותפילות. אבל אנו יודעים שגם התפילה נמשלה לקטורת 
                      ובכל הדורות: מרן החיד"א, כדרכם של רבותינו מדורי דורות, , והיא מקובלת אם קדמה לה התעלות ועמל בתורה

         הן היו גאוני עולם, בקיאים בכל התורה כולה,  –ה"בן איש חי", הבאבא סאלי, ועוד ועוד, זכר צדיקים וקדושים לברכה 
 משכן" שבנו בתוכם להשראת השכינה!ומכוחה פעלו פלאות, מכוחה התקבלה תפילתם, "הקטורת" היתה תוצאת "ה

בעיר טרניגרד היה ילד מחונן שהצטיין בלימודיו. לימים נודע כגאון הקדוש רבי חיים מצאנז, זצ"ל. ביקש אביו ומעשה שהיה: 
 להעניק לו פרס על שקידתו והצטיינותו. שאל במה יבחר. ביקש: "כשאתה נוסע אל החוזה מלובלין, קחני עימך". זה יהיה הפרס.

            נסעו השניים ללובלין. תור ארוך השתרך, מכל קצווי הארץ הגיעו. לבקש עצה וברכה, להעתיר לישועה. התור התקדם לאיטו, 
אל החדר, להתקדם עוד, והנה הגיע תורם. האב שטח משאלותיו והתברך, הילד זכה להארת פנים מיוחדת.  סוסוף סוף זכו להיכנ

"הוציאו כל איש מעלי!"  גם כשהבאים אחריהם התייצבו והתברכו. ולפתע קרא החוזה הקדוש: מתוך סקרנות המשיך לעמוד שם
מדוע הורה לכולם לצאת. הצטנף מאחרי  נסוגו הכל אחור, יצאו בבהילות. הילד הסקרן ביקש לדעת מדוע חפץ הרבי להתבודד,

 כורסתו של הרבי, לראות מה יעשה.
לפני שולחנו, וחזר בקול נעים ושובה לב על פרק משניות. כשסיים את הפרק חצה את קם החוזה מכסאו, ונעל את הדלת. התהלך 

החדר, ושלף את הילד ממחבואו... אמר: "חיימ'קה, ודאי תמה אתה על מה שראית. הנני ואסביר לך. אנשים באים לבקש ברכה, 
רכה, עולה היה לבית המקדש, פונה אל בכח מה אברך? אנשים באים לבקש עצה, בכח מה אייעץ? בעבר, כשיהודי ביקש עצה וב

הכהן הגדול. ראש שבט לוי הוא, שבט לומדי התורה, שייעודו הוא: "יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל". וכידוע, קודשא בריך 
           הוא אורייתא וישראל חד הם, יהודי דבק באלוקיו באמצעות התורה. ובמיוחד בבית המקדש מקום השראת השכינה. וכיום, 
              שאין בית מקדש ואין כהן גדול, "אין לנו שיור, רק התורה הזאת". אין דרך אחרת לדביקות בבורא ולהשראת רוח הקודש. 
מה עושה אני, דבק בתורה, עמל בלימודה, דבק באמצעותה בבורא, ויכול להעניק ברכות ועצות. אבל כשרבים הפונים, ומטרידים 

ועלי לעיין בעניינם, מנתקים הם מהדביקות בתורה ובבורא יתברך. ואין עצה אלא להפסיק לשעה את קבלת בבעיותיהם הגשמיות, 
 הקהל, ולחדש את הקשר עם התורה ועם נותן התורה.

 ומדוע אני מספר לך זאת, משום שעתיד אתה להיות למנהיג רבבות. שתדע, שאין דרך אחרת זולת הדבקות בתורה"...
 על אחת כמה וכמה שאינו צדיק ופועל ישועות... (מעיין השבוע). –ם הארץ חסיד" ואם אמרו חז"ל "לא ע

  פוריםפוריםחג החג ההלכות הלכות 
בליל פורים נכנסים לבית הכנסת בבגדי שבת ויום טוב. והוא זכר למה שנאמר: "ותלבש אסתר מלכות", וכן "ומרדכי יצא  .א

                     וא מענין היום. ואומרים "על הנסים" בלבוש מלכות". ואומרים מזמור "על אילת השחר" לפני תפילת ערבית שה
 בתפילת ערבית. ואפילו אם הקדימו להתפלל ערבית לפני צאת הכוכבים.

חוזר, אבל אם נזכר לאחר שחתם  -מי ששכח ולא אמר "על הנסים" בתפילה, ונזכר באותה ברכה לפני שחתם ברוך אתה ה'  .ב
נצור יאמר: מודים אנחנו לך על הנסים וכו' עד ונודה לשמך הגדול סלה, ויאמר יהיו  אינו חוזר, ובסוף אלקי -ברוך אתה ה' 

אינו רשאי לסיים "למדני חקיך" כדי שיחזור לומר  - לרצון ועושה שלום וכו'. ואם נזכר בסיום הברכה כשחתם ברוך אתה ה'
אמר הש"ץ חצי קדיש, ולא יאמר קדיש "על הנסים", אלא יסיים הברכה כנ"ל ויאמרנו בסוף אלקי נצור. לאחר העמידה י

 תתקבל אלא עד לאחר סדר קדושה שאומרים לאחר מקרא מגילה.
             חייב האדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום, ושל לילה זמנה כל הלילה מצאת הכוכבים עד עמוד השחר,  .ג

 משעלה עמוד השחר, יצא.ושל יום זמנה כל היום מנץ החמה עד שקיעת החמה, ואם קראה 
הקורא את המגילה בביתו להוציא את אשתו ובני ביתו ידי חובת מקרא מגילה, יברך לפניהם את כל ברכות המגילה להוציא את  .ד

 בני ביתו ידי חובתן, אבל לאחריה אין לברך אלא בצבור.
          אים ידי חובת מצות מקרא מגילה, השומעים מקרא מגילה דרך הרמקול, וכן דרך הרדיו [אפילו בשידור ישיר], אינם יוצ .ה

אולם היושבים סמוך אל השליח ציבור הקורא את המגילה דרך הרמקול שגם בלעדי הרמקול היו שומעים היטב את קריאת 
 יוצאים ידי חובתם. -המגילה מפי השליח ציבור 

ה זרש ברוכה אסתר, ארורים כל הרשעים, לאחר קריאת המגילה וברכתה האחרונה, צריך לומר: "ארור המן ברוך מרדכי, ארור .ו
 פורים שמח!   ברוכים כל הצדיקים, וגם חרבונה זכור לטוב". ומנהג בית אל לכופלו ג' פעמים.

 "ל,זמרת פארי בת מונירה  לע"נ ז"ל,מרת מונירה חזני בת כורשיד  לע"נ ז"ל,זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות: ר' נוריאל חזני בן מרים ויעקב 
 ז"ל,ניסן בן ננה  לע"נ ז"ל, ינהאשר בן רג לע"נ ז"ל, אליהו בן שלום ז"ל, לע"נ אליס בת סוליקה ז"ל, לע"נ מרת מנסורה בת כשוור ז"ל, לע"נ עזיזולה בן שרהר'  לע"נ

 ז"ל, לע"נ אליהו בן כשוור ז"ל, לע"נ דוד בן מרים ז"ל, לע"נ משה בן כורשיד ז"ל,לע"נ מוריס מורטזה בן שרה ז"ל, לע"נ זינט בת מרים ז"ל, לע"נ יהודה בן מרים ז"ל, לע"נ סעיד דוד בן מהין  
 (רחל) בת מיכל ז"ל, ולע"נ כל נפטרי עם ישראל. לע"נ לידיה בת רחל ז"ל, לע"נ אברהם בן סולטנה ז"ל, לע"נ יונה בן אסתר ז"ל, לע"נ חיים בן לונה ז"ל, לע"נ תמר בת רחל ז"ל, לע"נ רעיה

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



 

 

 

 

 

ע? כדי שנדע שלא מפסיקים לצעוק לה' מדו
לעד ולעולמי עולמים, גם אחרי תחיית  -יתברך

 המתים.
 

המשנה ברורה כותב: "פורים ניתן לנו כדי 
לזכור שה' יתברך אוהב ושומע כל איש בעת 

וכאשר יתענה וישוב אל ה' בכל לבבו, צרתו, 
 ".יענהו

 

 ,(דברים ד, ז) אם נתפלל "ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו"
אם לא נפסיק לדפוק על התפילה תתקבל. 

 הדלת, בסוף יפתחו לנו.
 

בספרי החסידות מובא, שאם יש לאדם 
מחסור, זה משום שלא התפלל על זה בכלל, 

 או משום שלא התפלל על זה מספיק.
 

מובא: "מרדכי בן יאיר  (מגילה י"ב ע"ב)בגמרא 
בן  -בן שמעי בן קיש איש ימיני". בן יאיר

. בן בתפילתול ישראל שהאיר עיניהם ש
 -. בין קישתפילתובן ששמע אל  -שמעי

הכל  -ונפתחו לו" דלתי רחמיםשהקיש על 
 בזכות התפילה.

 

סיפר הגר"מ שפירא זצ"ל: פעם הייתי אצל מרן 
החזון אי"ש. אדם נכנס אליו וסיפר שי לו צרות 
לא מהעולם הזה ובכה בפני החזון אי"ש. אמר 

ה שאי אפשר לו הרב: "אני לא מכיר אף בעי
לפתור אותה בעשר דקות. התפילה היא מטה 

 עוז ביד האדם לשנות את טבע הבריאה"!

בזוהר הקדוש מובא: "יומא דכפורי כיומא 
הוי אומר שיום פורי". קטן נתלה בגדול, ד

 הפורים גדול מיום הכיפורים.
 

 למה? מה העבודה של פורים בכלל?!
 

הרי ביום הכיפורים אנחנו לא אוכלים ולא 
שותים. אנחנו נמצאים רוב היום בבית הכנסת 
ועוסקים בתשובה ותפילה. אנחנו מתעלים 

 להיות דומים למלאכים. 
 

תחפש מישהו אחרי ואילו ביום הפורים, לך 
מנחה. אנשים רבים כבר שתויים, עד שלא 

 מבדילים בין טמא לטהור...
 

הרמב"ם בספר המצוות אומר: "וציווה לקרוא 
את המגילה בעונתה כדי להזכיר שבחיו של 
הקב"ה, ושהיה קרוב לשוועתינו ולהודיע 
לדורות הבאים שאמת הוא מה שהבטיחנו 

ִהים ְקרִֹבים בתורה: "ִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול אֲ  ֶׁשר לֹו ֱא
ֵקינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו" (דברים ד,  ֵאָליו ַּכה' ֱא

   ז)".

התפקיד של פורים הוא להעביר לדורות 
הבאים את הידיעה, שכאשר אתה חלילה 
נמצא במצב של מצוקה או רובצת עליך גזירה 

דע לך, למרות  -קשה, והפיתרון לא נראה
שעים שלך אתה יכול העוונות שלך ולמרות הפ

לצעוק להקב"ה, והוא יענה לך. הוא יוציא 
 אותך מהצרה שלך.

 

גם אם חתמו גזירה בשמיים להשמיד להרוג 
אם אתה לא תפסיק לצעוק, הקב"ה ולאבד, 

 יקרע את הגזירה.
 

יבוא יום ואנחנו נגנוז את ספר תהילים, ושאר 
ספרי הנביאים. הכל עתיד להתבטל, חוץ 

 ממקרא מגילה. 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 המקומית מבשרת ציוןחבר הרבנות 

 (תהלים קט, ד) ה"וֲַאִני ְתִפּלָ "
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 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

תצוהפרשת  ה'תשפ"א אדרט"ו   

  םּפּוִרי - הְּתַצּוֶ ת ָּפָרַׁש 

 הצלחה בגו"ר
 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב
 שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית בת רותי

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית    
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
 כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה י.מ.י.ש

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 עמית בן אהרון וב"ב

 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי     

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 יפית שרה בת ג'ינה               אילן בן ג'וליאט

 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

  נעם בן שרה      טליה עדן אסתר בת שולמית 
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה
 סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת טובה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

 רחל מרים בת יהודית סיון בת אסתר           
 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 

 רפואה שלמה
 בן עזראברכה     יצחק  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
 סימי בת סוליקה              שלו בן מזל פחימה
 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל

נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל    
 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
     יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרה  הצלחה ורפואה  -יפה בת שרה
 משה בן נזימה     

 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו

 רפאל אבידן בן תקווה  יצחק בן חנון             
 מיכאל יהודה בן מרים  אליהו בן רחל            

    אלן אסתר בת שרלוטבנימין בן ברכה            
נעימה בת שרה        יהודה לייב בן אסתר מלכה
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

17:17 

 פניני עין חמד

17:17 

18:12

18:10 

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 לרפואה שלימה 18:10
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

18:51 

18:48 

18:48 

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

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

 18:50 18:12 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  17:19



 

 

 
 האם בורגול המגיע לארץ לאחר שעבר תהליך חצי בישול במפעל של גוים יש בישולי גויים?

 

 :'הכשרות למעשה'רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו  מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכום ההלכה  להלן
בורגול המגיע מחוץ לארץ, שעובר תהליך חצי בישול במפעל על ידי גויים ולאחר מכן מייבשים אותו בחום באופן שמגיע לצרכן 
בצורה שהוא לא ראוי לאכילה כלל, מותר שיהודי כעת יבשלו שוב ואין בזה איסור בישולי גויים. ונראה, אף אם כעת היהודי לא 

הגרי"ח ב'בן איש חי' (פרשת חוקת אות יז) על  מקורות:ל ידי נתינתו במים קרים בלבד, מותר. מבשלו שוב אלא מכין אותו לאכילה ע
של פי דברי מרן בשו"ת 'אבקת רוכל' (סימן ל) שבישול הגוי אינו נחשב לכלום, הואיל והתייבשו ושוב לא היו ראויים לאכילה, אלא ע"י הבישול 

ל הגר"ע יוסף זצ"ל ('הליכות עולם' ח"ז עמוד קיג). ע"ש. לעניין נתינתו במים קרים, נלענ"ד הישראל שנעשה לאחר מכן. וכן העלה להלכה הראש"
פאלק' (עמוד רחצ) העלה להקל, במה שאפשר להוסיף עליו מים קרים או  -היות ומי שעשאו כעת ראוי לאכילה הוא יהודי. ובספר 'בישול ישראל

הוא חי. כעת הגיע לידי תשובה שטרם יצאה לאור (שו"ת 'תורת מאיר' סימן ח) מאת פושרים ולהמתין כמה דקות, הדבר נחשב כנאכל כמות ש
אחי הרה"ג מאיר יצ"ו שהעלה להחמיר בזה, היות וחזינן כאשר נותן את הבורגול במים קרים נעשה ראוי לאכילה, וא"כ לא פקע מעשה בישול 

יאורים ד"ה ויש מתירין) ועוד. ואחר המחילה אין כאן איסור, היות וחשיב הגוי בחו"ל ואסור. וכן העלה בספר 'חלקת בנימין' (סימן קיג ס"ט ב
נאכלת כמות שהוא חי, ומצוי כיום לרוב שנותנים את הבורגול תוך מים קרים ומפזרים אותו בהרבה סוגי סלטים ועולים כך על שולחנות מלכים 

 ונאכל בשופי ולא ע"י הדחק, וממילא אין בו איסור בישולי גויים.
 

). אף על פי כן, אם עבר המאכל מובא בחתונות ובסעודות חשובותקוס יש בו משום בישולי גויים היות ועולה על שולחן מלכים (קוס
בישול במפעל על ידי גויים ולאחר מכן יבוש חזק, באופן שאינה ראוייה כעת לאכילה ונעשה גרגירים יבשים, וכך נמכר לצרכן, 

ם רותחים והמתנה, מותר כעת שיהודי יערה את המים הרותחים ויכינו לאכילה. אולם אין וחוזר לקדמותו רק על ידי עירוי מי
 להתיר שגוי יערה כעת את מים רותחים ויכינו לאכילה.

 

יש מי שמתיר שגוי יערה מים רותחים על קוסקוס כדי להכינו לאכילה. וטעמו, כיוון שכבר הגיע מהמפעל כשהוא מבושל כל 
שו"ת דברי דוד ח"ג (יו"ד סימן יז אות ח) ח"ד (יו"ד סימן יח אות יד). וע"ע בספר דרכי תשובה (יו"ד  מקורות:ול נוסף. צורכו, ואינו טעון ביש

 סימן קיג סק"ד). ושוב ראיתי בשו"ת ושב ורפא ח"ב (סימן כח) שהעלה להקל במאכל קוסקוס הנעשה על ידי אידוי מים רותחים.  
 

 

כי בעלי בתים בשכונה שסמוכה לתל אביב החליטו  (ה'חזון אי"ש' זיע"א)פעם נודע למרן הגאון ר' אברהם ישעיהו קרליץ זצ"ל 
להעביר מכיסאו את רב השכונה והרב בעצמו לא ידע על כך דבר. התוכנית היתה שלאחר תפילת ערבית ייגשו אליו הגבאים 

ת הרב, סבר שאין זה נכון להדיחו, ויתר על כן זוהי דרך ביזיון לעשות כן, ויש ויודיעו לו על ההחלטה. החזון אי"ש שהכיר א
 לשמור על כבודו.

 

באותו יום בין מנחה לערבית לימד הרב כמנהגו בכל יום, את דף הגמרא בפני בעלי הבתים. הוא אומנם התפלא על כך, 
מה הסבו לשולחן גם כל הגבאים, וגם היו יותר אנשים מהרגיל בכל יום. הרב ניסה להסיח דעתו מעניין זה והמשיך -שמשום

הנוכחים שהכירו, נראה ה'חזון אי"ש' בבית המדרש כשמקלו בידו. להסביר את הסוגיה. לפתע נשמע רחש מהקהל. לתדהמת 
מרן ה'חזון אי"ש' התקרב לשולחן. בקהל עבר זרם לחישות על מהותו של האורח הדגול, שהגיע מבני ברק. בגמר השיעור 

הרב לאחר הביע מרן בפומבי את סיפוקו והתפעלותו הרבה מידיעותיו ועמקותו של הרב, ולא הסתפק בכך, אלא ניגש אל 
תפילת מעריב להודות לו בקול רם על שיעורו. כעת לא נותר לגבאים הנרעשים ולבעלי הבתים הנדהמים, אלא להתפזר בשקט 

 לבתיהם לאחר התגודדות קצרה. (מעובד מתוך 'הלמות עמלים')
 

וראש ישיבת 'שטוצין'. כמנהלה הרוחני של ישיבת חברון החדיר  הגה"צ רבי אריה יהודה לייב חסמן זצ"ל שימש כאב"ד
בתלמידיו כי צריך לחשוב ולהרגיש את האחר. באחת הפעמים נכנס רבינו להיכל הישיבה לאחר סדר שלישי. האולם היה ריק, 

 שכן בני הישיבה נסעו אל חתונת אחד התלמידים. רבינו ראה בקרן זווית בחור יושב ולומד. 
 

הרב ניגש אליו ושאל אותו: "מדוע לא נסעת עם חבריך לחתונה?" השיב הבחור: "ראיתי, שהישיבה ריקה וחשבתי לעצמי, 
שלא יתכן, שלא יהיה אפילו אחד שיישב וילמד תורה. לכן החלטתי להישאר וללמוד תורה". אלא שרבינו לא התפעל מדברי 

אז היית נותר ללמוד? משמע ממעשיך, שעדיין אינך מרגיש, שהבחור  הבחור. תגובתו היתה: "ואם אחיך היה מתחתן, האם גם
 שמתחתן אחיך הוא!".
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 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א בפיקוחו 

 תַהּזּולַ ת אֶ  ָלחּוׁש

  ק י"זֵחלֶ  -ם גֹויִ י ִּבּׁשּולֵ  –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה 



 

 

לרבינו, וכשבא לפניו אמר לו: "מפני  יפר זקן אחד מעיר הקודש ירושלים תובב"א, שאחותו חלתה במחלת נפילה רח"ל, ונסע אביו עימהס
מה אתה בא אלי, האם אני רופא? לך אצל הרופא, שייתן לך תרופה מיוחדת למחלה הזאת", והלך אצל הרופא העיר, שייתן לו תרופה 

י נפש שוב אל למחלה. ענה לו הרופא: "אין לי שום תרופה מיוחדת לזה, אלא סם רפואה, שנותנים לכל הסובלים במחלה זו". הוא הלך בפח
 רבינו והפציר בו עד בוש, ונשאר שם בשב"ק. במוצאי שב"ק נתן לה רבינו מהבשמים להריח. הריחה והתרפאה מהמחלה.

גאון רבי אנשיל סג"ל יונגרייז זצ"ל (אבדק"ק דינדיש) למד בצעירותו אצל רבינו. באחד הימים הגיע מברק לר' אנשיל סג"ל על מחלה ה
פורעד). במברק ביקשו, שידבר עם רבינו שהוא ותלמידיו יאמרו תהילים -שה נתן נטע יונגרייז זצ"ל (אבדק"ק טיסאחמורה שחלה אביו, רבי מ

עבור החלמתו של החולה. כששמע על כך רבינו, הזדרז והתחיל לומר הוא ותלמידיו תהילים. באמצע אמירת התהילים סגר רבינו את סידורו, 
כף ומיד לביתך, ראיתי את נשמת אביך הצדיק כשהיא עולה למעלה בקודש". כשהגיע רבי אנשיל ניגש לרבי אשר סג"ל ואמר לו: "סע תי

 לביתו, שאל על זמן יציאת נשמת אביו הצדיק, ונמצאה שהיה זה באותו הזמן שניגש אליו רבינו.

יע"א, פעמים שהיה תמה ואומר: אשר הגיעו יהודים ממרכז הונגריה וביקשו ישועות עבור רבינו האדמו"ר ר' חיים הלברשטאם מצאנז זכ
"למה אתם טורחים לבוא אלי, הרי מצוי בקרבכם הרב דטשאטה, לכו אליו והיוושעו". במקרה מסוים, שמשודכת הייתה חולה בחולי הנפילה 

 ל"ע, העלימו זאת מעיני החתן, שהיה מופלג מאוד בתורה ויראה. 
 

ינו ושאל מה לעשות. הצדיק אמר לו: "מעיקר הדין הרשות בידך לחזור. אך אם אחרי שבא בקשר השידוכים פנה לרבלחתן כאשר נודע הדבר 
עלי אתה סומך, יהא ליבך סמוך, שתסתלק מחלה זאת ממנה". החתן בהיותו בטוח בדברי קודשו של רבינו הסכים להתחתן איתה. רבינו 

לא ניכר בה שום רושם  -מאותו הזמן והלאה  הזדרז לבית מרקחת, קנה עשבים מסוימים, ונתן מהם לחולה לבשלם ולשתות מימיהם.
 מהמחלה, ויהי לפלא.

יפר מוה"ר יהודה אריה מאיר הלוי יונגרייז ששמע מאביו הג"ר יצחק משה ששמע מאביו הגה"צ ר' יעקב שלמה רבה של פילק: "מעשה ס
ניו הקדושות והראה בידיו ואמר: "בצד זה לא ופרצה שריפה בעיר ובאו היהודים לרבינו זיע"א בבהלה. יצא הצדיק אל רחוב העיר, הביט בעי

 תהיה שריפה", וכן הראה על צד אחר. דבריו הקדושים התקיימו והשרפה כבתה ברגע שהגיעה לאותו המקום.

אביו  ).1883(י' שבט ה'תרמ"ג -נולד ב -זצ"ל האדמו"ר הרב אברהם שטיינר מקרסטיר
הגאון לפני פטירתו ציווה על רבינו למלא את מקומו באדמו"רות וכן ציווה עליו שיעשה 
כמפעליו וירחם על עניים ואביונים וכל מי שצריך עזרה וישועה. ואכן רבינו המשיך את דרך 

 אביו בקודש בפעולות הצדקה והחסד. 
 

ם ושבים. הצדיק קיבל את כולם בסבר פנים יפות. נהנו ממנו עצה ביתו היה פתוח לעוברי
ותושיה. דאג ליתומים ואלמנות. אולם לא ארכו הימים ולאחר פחות משנתיים ימים רבינו 

נפטר  הקודש. רבים פנו אליו ונושעו שלא בדרך הטבע.-בעל רוחעולמו. -התבקש לבית
 ציונו ליד אביו באוהל בעיר קרסטיר.שנים.  44-. חי כ)1927(י"ח אדר א' התרפ"ז -ב

 

(מייסד חסידות קרסטיר. התפרסם כבעל מופתים האדמו"ר הרב ישעיה שטיינר מקרסטיר  אביו:
. ותמונתו משמשת עד היום כסגולה כנגד העכברים ולשמירה מכל מרעין בישין)

ירקר). (בת רבי מיכאל זשמרת בלומה יהודית  אישתו:(בת ר' יצחק יונה). מרת שרה  אמו:
(נישאה לר' מאיר יוסף רובין מקרסטיר בנים לא היו לצדיק כי אם בנות: מרת רבקה צירל  ילדיו:
(נישאה מרת הענשא מרים (נישאה לר' נפתלי גראס),, מרת מלכה ט"ו סיון ה'תש"ד)-נרצח ב -הי"ד

 אביו, ר' ישעיה. מרבותיו:לר' מנחם מנדל כהנא אדמו"ר בהומנא). 
תיקים היו שני חתנים שהיו נוסעים לאביו של רבינו (הצדיק ר' ישעיה מקרסטיר) אחד מהחסידים הוול

יחד עם חותנם, שהיה חסיד אדוק ברבינו ולאחר פטירת אביו היו נוסעים לרבינו. באחת הפעמים הגיעו 
לרבינו. בשבת קודש בבוקר לאחר התפילה והקידוש שעשה רבינו בביהמ"ד פנה לחדרו לאכול שם על 

(נקרא בלשון החסידים השולחן המיוחד), אשר אוכלים שם קצת בשר וטועמים שם מכל  יד השולחן
 האוכל המיוחד המוגש בשבת קודש לקיום מצוות עונג שבת. 

 

לחתניו של החסיד הזה לא היו בנים. הם היו כבר אצל אביו של רבינו וביקשו ממנו שיברך אותם בבנים. 
בחדר הזה ליד התנור, ולא ישבו על יד השולחן סמוך לרבינו  אולם לא נושעו בזה, ושני חתניו ישבו אז

ורק חותנם ישב שם. בתוך כך לקח רבינו עצם של עוף הסמוך לאגפיים של העוף, שהם שני עצמות 
תאומות, ואמר למשמשו: "תן את השיריים הבשר והעצמות האלו לשני האברכים שיושבים על יד התנור, 

עשה משמשו ונתן להם את זה ואמר להם מה שאמר רבינו, שהם יחלקו והם יחלקו את זה ביניהם". וכן 
 את זה ביניהם. 

 

והנה, אחד מהם אמר לשני: "האדמו"ר ר' ישעיה היה רבי. אבל הרבי החדש צעיר בימים, אני לא אוכל 
לשנה הבאה נולד אצל זה זה, תאכל אתה". השני לקח את הבשר והעצמות ואכל אותם בתור שיריים. 

  ולשני שלא רצה לאכול מהשיריים, לא נולדו לו ילדים באותה שנה ולא נושע! תאומות,
 

לשנה הבאה הזדמנו עוד פעם לרבינו בשבת קודש שלושתם יחד (החותן ושני חתניו), ואז החסידים 
סיפרו על המופת בקול רם. בשעה שרבינו ערך את שולחנו הטהור נכנסו הם גם כן לחדרו של רבינו. 

על מקומם, דיברו החסידים, שהיו בפנים בינם לבין עצמם על המופת הזה. לאחר מכן כשישבו שניהם 
כשכבר הלכו כל האנשים לחוץ, שאל רבינו את הרבנית: "מדוע היום היה רעש בשולחן, ועל מה 

העולם מדברים ומספרים עכשיו מהמופת שלך, שנתת התלחשו החסידים?" הרבנית ענתה לו: "
הבשר לשני האברכים, ואחד לא רצה לאכול והשני אכל, ונולדו לו בשנה שעברה השיריים של 

 ". תאומים
 

כאשר שמע האדמו"ר את דבריה, הרים את ידיו לשמיים ואמר בזה הלשון: "מה? האם זה מופת? 
כשרוצים לתת ילדים ושפע טוב ליהודים, מושטות ידיים כלפי מעלה עד עולם האצילות, ומחלקים ילדים 

 וכמה שרוצים". (בתי אבות קרסטיר, בית אברהם דף רל"ב) -למי שרוצים 

מווייטצן, שפעם רבינו נסע דרך ווייטצן במונית ועמדו על ידי תחנת דלק למלא  יפר ר' יעקב דוד אבלסס
בנזין על אם הדרך. נודע אז לכמה אנשים, שרבינו יושב בתוך המונית. הם באו לראותו ולדבר איתו 
ולתת לו קוויטל. בתוכם היה איש אחד חסר בנים ל״ע, וביקש מרבינו בבקשתו בפתקא, שיבטיח לו 

 ים זכרים בעזר השי"ת. שיהיה לו בנ
 

ענה לו רבינו על זה: "נו, עכשיו אנחנו גם כן באנו והגיענו להנה כדי לקנות 'בנזין' על כן תשתדל לקנות 
ולשלם הבנזין הזה פה כמה שצריך לנו עכשיו, והשי״ת יעזור לך ויהיה לך אי"ה בן. (שכן המילה 'בנזין' 

נולדו לו בנים בעזהי"ת שכן צדיק גוזר והקב"ה מקיים. (בתי באידיש 'זיהן'). וכן היה, ש -הוא רמז, 'בן' 
 אבות בית אברהם דף רמ"ז)

יש אחד אלמן עם יוצאי חלציו התגורר בחצר אחת עם שופט העיר. אותו שופט הציק להם מאוד, עד שממש לא יכלו לסבול אותו. פעם אחת א 
נסעה בתו לר' אברהם מקרסטיר וסיפרה על הצרה. שאל אותה הרבי: "מי מדליק נרות אצליכם?", ענתה הבת, שהיא מדליקה. אמר לה ר' 

". ה של נרות, ובכל שבוע תוסיף נר אחת מקופסא זו, וביום שיאזלו הנרות בקופסא, ייפסקו הצרות מהגויתקני חבילה חדשאברהם: "
 ואכן כך עשתה. בכל שבוע הדליקה עוד נר. 

כאשר הגיע סוף כל סוף השבוע האחרון ואחזה בנר האחרון אמר לה אביה: "הנה הרבי אמר שנפטר מהצרה, ועדיין לא שמענו כלום והוא 
מצר לנו מאוד". יצא אביה לתפילת שחרית (ערב שבת בבוקר). כשחזר, עצר אותו השופט ואמר לו: "למה לנו להיפרד כשני שונאים? בוא עדיין 

נתפייס", שאלו היהודי: "מה קרה כעת?", אמר לו השופט, שהתעלה ונתנו לו משרה גדולה יותר במקום אחר, והוא עובר היום לגור לשם, 
 . דברי הרבי אכן התקיימו במלואם.והיתה למשפחה הרווחה
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הכריע באומץ ובגבורה: המשפחה הנזקקת שביתה עלה 
בלהבות, יקרה בעיניו יותר מכל שעון יוקרתי. הוא וידא, 
שהוא יכול לבטל את ִעסקת הרכישה, והעביר למשפחה את 

 השקלים שבידיו.  200,000
 

בנוסף עלה בידו לשכנע גם את אחיו, שיתן גם הוא 
ש"ח נוספים, ובכך הושלם הסכום, שִאפשר את  200,000

 הצלת המשפחה ושיקום ביתה! 
 

כידוע אצל בורא עולם אין שכחה. שלוש שנים לאחר מכן, 
בתחילת שנת ה'תשע"ז, פרצה שריפת ענק במבואות 
ירושלים. היא התלקחה ביערות שסביב המושב 'בית מאיר', 

ורפת ללא ועד מהרה פרצה אל המושב פנימה, והחלה ש
הבחנה: מכוניות עלו באש, גינות נאות עלו בלהבות, בתים 
נשרפו כליל. בניסי ניסים הצליחו כוחות ההצלה לחלץ את 
בני האדם מהישוב, אולם הנזק היה אדיר, עשרות בתים 

 הפכו לעיי חרבות שרופים עד היסוד... 
 

בין הבתים הניצבים בישוב, נמצא גם ביתו של אותו נגיד. 
היה בישוב באותו יום, אולם בני ביתו שהו בבית. הוא לא 

הם חולצו יחד שאר תושבי הישוב, והותירו מאחור בית יפה 
ומהודר. רגע לפני שעזבו, העיפו מבט לעבר הבית 
וסביבותיו, כשליבם מבין, שכנראה זו הפעם האחרונה, 

 שהם רואים אותו עומד על תילו, שכן האש שורפת הכל...
 

שוב סגור ומסוגר, תושביו הוברחו ורק יום וחצי היה היי
כוחות הכיבוי וההצלה פעלו בו. לאחר מכן ניתנה הרשות 
לתושבים לשוב ולהיכנס אל הישוב. אז ראו הכל את היקף 

עשרות בתים שעלו באש, נזק עצום ובלתי נתפס.  -האסון 
 

רק בית אחד שרד: בית משפחת הלפרין! הבית מימינו 
היה שרוף כולו, גם הבית משמאל, גם הבתים ממול. 
האזור כולו שרוף לחלוטין, כל הבתים ניזוקו למעט ביתה 

 של משפחת הלפרין. 
 

הבית לא ניזוק אף לא בשריטה קלה. האש הגיעה אל 
הגדר המקיפה את החצר, ופשוט דילגה אל הבית הבא. 

 היה להם לשלל, הבית היחיד שניצל כולו! ביתם
 

לא מעט אנשים באו למקום, בוהים במחזה הפלאי. כיצד 
יתכן שבית שעמד במרכז הישוב האש לא ניזוק, בשעה 

 ששאר הבתים שמסביבו הפכו למאכולת אש. 
 

מכאן ניתן לראות, מהו כוח הצדקה שניתן באותה השעה 
למשפחה שביתה נשרף, וכי מידה כנגד מידה לא בטלה מן 
העולם. בשעתו, הוא הציל את ביתה של אותה משפחה, 

 והנה, בורא עולם הציל עכשיו את ביתו. 
 

אינו  -אכן, כוחה של צדקה יש בו לחולל פלאים והתורם 
 עשה זה.ניזוק לעולם ורק ירוויח ממ

 

 ָּדהימִ ד ְּכֶנגֶ  ָּדהימִ 

' שנלקח פניני פרשת השבועלהלן סיפור, המעובד מתוך '
' ובו ניתן לראות כי מידה כנגד האמנתי ואדברהמתוך הספר '

 בטלה מן העולם. ולהלן הסיפור:מידה לא 
 

שעוני יוקרה מאוספים נדירים, הוא תחום יקר למדי. הוא 
מגלגל מיליונים רבים בכל שנה. ברחבי העולם ישנה קבוצת 
אנשים, שהתחביב שלהם הוא איסוף  ולעיתים סחר בשעוני 

 זהב או מותג יוקרתיים, בעיקר נדירים והיסטוריים. 
 

מובן באליו כי אילו העוסקים בתחום זה חייבים להיות אנשים 
אמידים במיוחד, שכן מחירם של שעונים כאלה נע מעשרות 

 אלפי שקלים ועד מיליונים... 
 

אחד מנגידי משפחת הלפרין המפורסמת, נמנה על חובבי 
שעוני הזהב היוקרתיים. ביום מן הימים נחשף לשעון זהב 

א בירר על השעון, עמד על טיבו, יוקרתי העומד למכירה. הו
נדירותו, ייחודיותו ואיכותו. כששמע שמחירו עומד על 

הבין כי מדובר במחיר מציאה עבור שעון  -ש"ח  200,000
שכזה, וביקש לרכוש אותו. החברה המוכרת התחייבה, כי 

אלא  -השעון יסופק תוך שלושה חודשים, ולו לא נותר 
 להמתין לבואו...

 

וביום בו יצא לקחת את השעון, קיבל הנגיד התקופה חלפה, 
שיחת טלפון מידידו, שסיפר לו על טרגדיה נוראית. משפחה 
קשת יום, קרה קצר חשמלי והוביל לשריפת ענק. מאכולות 
האש שרפו את הבית ואת תכולתו. הארונות, הבגדים, 

 הכל עלה בלהבות. –הריהוט, הציוד 
 

ק הכלכלי אדיר, בחסדי שמים אין נפגעים בנפש, אולם הנז
ש"ח. מניין תביא משפחה נזקקת סכום  400,000-מוערך בכ

כזה?! הנגיד שמע, ושקע בהרהורים. למעשה יש לו ברגע זה 
שקל ביד. הסכום המיועד לרכישת השעון היוקרתי,  200,000

 שהוא מצפה לו כבר שלושה חודשים. 
 

 הוא אינו מחויב לוותר על חלומו לרכוש את השעון, אולם איך
יערב לו לרכוש שעון בסכום כזה, אשר יכול לכסות חמישים 
אחוז מהנזק של המשפחה האומללה שכל ביתה עלה 

 בלהבות?!
 

דקות ארוכות התלבט. היצר הרע אמר לו: "את השעון 
הזמנת, והוא שלך. תרכוש אותו כמתוכנן, ואחר כך תיתן 
תרומה יפה, אפילו הגונה, כמה אלפי שקלים. מה קרה? האם 

 עולה של המשפחה המסכנה הזו מוטל עליך?". כל 
 

ואילו היצר הטוב לא ויתר, ושב והעלה בעיני רוחו את דמעת 
המשפחה על ילדיה, נטולי בית, זרוקים ברחוב ללא כל צרכים 

הסכום שבידיך יכול להציל אותם, להציל. איך בסיסיים. "
 ", כך אמר.בעד שעון מוותר אתה על הצלת משפחה?!

 

התמודד בהכרעה קשה ביותר. בסיכומו של דבר היה עליו ל
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                           "אפתשפורים - תצוהפרשת 
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

א מֹות ֶאת ַאֲהרֹן ְוָנׂשָ ֵני ׁשְ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ
ן חֹׁשֶ ט ּבְ ּפָ ׁשְ   )כח, כט( ִלּבוֹ  ַעל ַהּמִ

 שןולח זכה ' בלבו ושמח וראך' בשכר :מלאי רבי אמר
  )שבת קלט.( לבו על המשפט

אהרן שמח בהצלחת אחיו ובחירתו למנהיג עם ישראל, 
למרות שהוא עצמו שימש עד עכשו בתפקיד זה כמבואר 

), לא כאב ליבו על פסיקתא זוטרתא שמות פ"ד סי' יג"ל (בחז
ההנהגה שנלקחה ממנו אלא אדרבה 'שמח בליבו', ושכרו 
היה שזכה ל'חושן המשפט על ליבו', והיה למעורר רחמי 

  לזיכרון לפני ה' תמיד'. ' -שמים על עם ישראל 

הרי שטהרת הלב של המוותר לזולת והשמח בהצלחתו, 
ישראל ולהפוך להם את מידת הדין בכוחה לסנגר על כלל 

לרחמים, שהלא הוא עצמו מגביר את מידת הרחמים בליבו 
ומסיר את מידת הדין, ויש לו פתחון פה לטעון שינהגו עימו 

  מידה כנגד מידה'.' -ועם כלל ישראל באותה הנהגה 

*   *   *  

"היה זה לפני  שליט"א: אלימלך בידרמןה"צ רבי סיפר הג
'רכסים'. ילד יתום מאב, הגיע בשעה מספר שבועות בעיר 

כשאמו מאד רוצה לחגוג לו  טובה ומוצלחת לגיל מצוות,
מסיבת בר מצוה. הימים ימי קורונה, והשמחה תוכננה 

ע"פ הכללים הנדרשים. אך בצר לה,  להיות באולם צנוע
עקב מצבה הכלכלי, לא היה לה מהיכן לדאוג לתזמורת 

כי חפץ הוא בתזמורת בנה, בעוד הבן בוכה ומתחנן  לשמחת
המשפחה פנתה לזמר גדול עם תזמורת  כמו חבריו לכיתה.

וביקשו ממנו בתחנונים שיואיל בטובו לשמח את נער בר 
היתום ביום שמחתו, בהתנדבות וללא תשלום.  המצווה

 הזמר סירב בכל תוקף וטען כי אף הוא חייב לפרנס את
   תשלום.משפחתו בימים לא פשוטים אלו, ולכן לא יגיע ללא 

שכרך שלא  "אנא רחם על היתום, ואבי יתומים ישלם את
    בדמעות. האמאתפסיד מכך", התחננה 

הזמר סירב שוב, כשליבו צובט אותו, כיצד יכול הוא להותיר 
נכמרו רחמיו על  ילד יתום בצער. לאחר סדרת שכנועים

הילד, והסכים להופיע בבר המצווה ללא תשלום. הגיע היום 
ים זרמו לאולם ע"פ הכללים, התזמורת ניגנה האורח הגדול.

הנער  במיטבה, והשמחה פרצה גבולות, כשמעל כולם היה
הזמר הרגיש שעשה מצוה  היתום, שהאושר קרן על פניו.

ושבע  שמיים ושב לביתו בסוף האירוע שמח גדולה לשם
  רצון.

ממשרד הבריאות  יומיים לאחר מכן, מקבל הזמר טלפון
 -מצווה  כנס מיד לבידוד. חתן הבר"אנא הי אשר מורה לו:

חיובי לנגיף, ועליך להיכנס  נמצא - אותו שימחת השבוע
  של שבועיים". לבידוד

וצער. "לא די שלא  אותו זמר לא ידע את נפשו מרוב זעם
כעת אני  ולא הרווחתי מאומה באותו לילה, לקחתי תשלום,

 בבידוד, ולהפסיד כסף של כל גם צריך לשבת שבועיים
בשבועיים הללו. זו  ים שהיו צריכים להיות ליהאירוע

הזמר נכנס לבידוד,  ממש!", רטן בליבו. שערוריה של
   מתוסכל ושבור.

בר הוא ובבידוד, ע והנה, לאחר כמה ימים שהזמר שוהה
   חיובי לנגיף!. שהואשגילתה  בדיקת קורונה

נדבקתי  בעצמי אני "אינני מאמין", התקשה לעכל, "אף
עליי להישאר שבועיים נוספים  וכעת בר המצווה,המנער 
אני עשיתי מצוה  מלבד הימים שישבתי עד כה. בביתי,

 אירועים". נדבקתי והפסדתי כסף של כמה בחינם, ולבסוף
האירועים וישב בביתו, עד  בלית ברירה, ביטל הוא את כל

  לחלוטין בשעה טובה ומוצלחת. שהבריא

הנגיף, והבריא מ והנה, ימים ספורים אחר שחזר לשגרה
 ארגון גדול של יתומים מארה"ב,מנהל מ טלפוןמקבל הוא 

שייערך  אירוע גדול ומכובדבוא ולשיר במזמין אותו לש
 יוקרתית וחשובה הצעה כזו - הזמר היה מאושר .ליתומים

  ...הוא לא קיבל מימיו

  בסקרנות.  "אך כיצד הגעתם אליי?", שאל

ת בר לפני כחודש בחגיג "אחד העסקנים שלנו השתתף -
ושימחת  יתום מרכסים, בו אתה השתתפת מצווה של בחור

התרשמנו מאד מהביצועים  את כולם בצורה נפלאה.
 ששמענו שעשית זאת בחינם בפרטשלך, ו והיכולות

המתאים ביותר  החלטנו שאתה, לכן וכתרומה לילד היתום
 היוקרה שאנו עורכים כל שנה ליתומים, להיות הזמר באירוע
כולל הוצאות הטיסה  מאד, ום מכובדואנו נשלם לך סכ

  מלון".  והלינה בבית



  
את  נהלהמלא שאז קטע א עיניו של הזמר קרנו מרוב אושר,

להשתתפותך  : "אלא שיש לנו תנאי אחדואמר השיחה
   באירוע הגדול בארה"ב".

  הזמר היה במתח ושאל לפשר הדבר. 

עברו את הקורונה,  "אנו מקבלים למקום רק אנשים שכבר
 את שאר המשתתפים באירוע היוקרתי. לא יסכנו כך שהם

  . נהלמה האם היית כבר חולה בנגיף?", שאל

ימים בודדים הבריא  ענה בחיוב, כי רק לפני כמה הזמר
  ..בשמחת בר המצווה. מהנגיף, שנדבק

יתור לא מפסידים! וומ -צריכים אנו להחדיר בלבנו תובנה זו 
רק הפסיד  הואשנראה לו תחלה היה נקודה. אותו זמר בה

נכנס  אניכעת  הנה,הוא חשב בליבו: 'יתור שלו... ומהו
לא רק זה, ו ופרנסתי נפגעה. פסיד כמה אירועיםמו לבידוד
ומפסיד עוד  בנגיף נדבקאני בעצמי לאחר מכן אלא 

הקב"ה מביט ורואה את היא, ש האמת אך '....שבועיים
שעושה וויתור  בהלא נעלם ממנו שום טוהאדם, ו מעשי

אירוע יוקרה בחו"ל, ני, ואף כאן קיבל הזמר הש למעןהאדם 
לעבודה של כמה  שווה ערךשמבחינת התשלום הוא 

ומה  רסום הרב שקיבל כעת בארה"ב.הפ חודשים, מלבד
הכל כי  ..היתה לך קורונה. רק אםהיה התנאי להגעתו?... 

ק תידב בזכות כך ,אתה שימחת את היתום - מושגח לטובה
להשתתף באירוע המפואר  אף אתה, ותזכה להיות ראוי

                        .רק מרוויחים.. -ני שה וויתור למעןי מללמדך כ בארה"ב.

  ]מתוך 'טוב לחסות בה'[

*   *   *  

 האדמו"ראחד מגדולי הצדיקים בדור שלפנינו היה 
מלחמת העולם הראשונה ברח בזמן  .זי"עמקופיטשניץ 

בית רוז'ין מקופיטשניץ אל וינה הבירה,  אדמו"רי כיתר
למלחמה. לאחר מכן היגר לארצות  שנותרה אז מחוץ

מידת טובו וענוותנותו ואהבת ישראל  הברית שבאמריקה.
  .לשם דבר שיקדה בו היו מפורסמות

שכנות במקום מגוריו של הרבי הקדוש באמריקה היה גר ב
'ראש ישיבה' אמריקאי אחד, שלא הכיר את תהלוכות  לביתו

ומנהגיהם, ועל אף היותו שכן קרוב לחצר הקודש  החסידים
דרך שם מעולם, כמו שלא התעניין גם בעולם  קופיטשניץ לא

הכיר רק את הדרך שמביתו אל  שמסביבו כלום. הוא
בכל האירועים והשמחות . הישיבה ובחזרה, ותו לא מידי!

מקבל כסדר  היההוא ומי דפגרא שבבית קופיטשניץ וי
מעולם  הזמנה מטעם המוסדות בתור 'שכן טוב', אבל הוא

אך  לא הגיע לשום אירוע ולשום שמחה שבבית הרבי.
לעומתו היה הקופיטשניצער כן מגיע לכל האירועים 

שהוזמן אליה, ונענה תמיד להזמנות השמחות  שבישיבה
נכנס לשמחה לברך את  ישיבה, והיה שבבית אותו ראש

ולכבד את המעמד  ראש הישיבה בברכת 'מזל טוב'
  בנוכחותו.

פעם אחת ערכו שניהם שמחות באותה תקופה, כאשר 
חגג האדמו"ר את שמחת נישואי נכדו ברוב הוד  מתחילה

ראש הישיבה. אך לאחר  -הגיע השכן  והדר, אליה לא
ו שמחת נישואין במשפחתו, רא שבוע, כשערך ראש הישיבה

את ההזמנה של אותה  את הרבי מחזיק המשמשים בקודש
לצאת  ברצונווחתונה בידו ובודק את מקום החתונה, 

בראותם כי כן ניגשו כמה מן המשמשים  .הלהשתתף בשמח
ר לו לבזות את עצמו בלהט שאסו והנכדים וטענו לפני הרבי

  .לשמחתו של ראש הישיבה! ילך בשום אופןכל כך, ושלא 

  אל הרבי בתמימות."מדוע לא?", ש

"מפני שאם הוא מתנהג כך, שאינו מכיר כלום בשכנו ואינו 
לשום שמחה ולשום אירוע, אין טעם שהרבי יבוא  מגיע כאן

  ענו הגבאים. לכבדו בשמחתו!",

בפיקחותו ענה הרבי: "עכשיו אינני מבין אתכם כלל! מי נוהג 
זה שבא לשמחת שכנו או זה שאינו בא? הרי אומרים  טוב,
שאותו שכן שאינו מגיע לשמחת שכנו אינו  בעצמכם אתם

רוצים אתם שגם אני לא אתנהג  מתנהג נכון, מדוע אם כן
  כראוי?".

הוא לבש אפוא את אדרתו ויצא להשתתף בשמחת שכנו 
  ..בקודש בלי שום חשבונות גומלין. כדרכו

*   *   *  

 זי"ע בראשית דרכו על אדמת ארצות מבלוז'ובר האדמו"
רח להקים שם את בית מדרשו, ערך פעם הברית, כאשר ט

לטובת בית המדרש כאשר נהוג ומקובל באמריקה  רינֶ ִד 
ת מלווה מלכה לצורך החזקת ולפעם מסיב לערוך מפעם

המסיבה נערך דינר גדול בו תורמים כל  המוסדות, ובמהלך
ך הראשון שנער זה היה דינר הנגידים סכומי ענק לצדקה.

 ...גם האחרוןהיה אך  - בבאמריקה לטובת מוסדות בלוז'ו
יס הון רב נחל הצלחה אדירה והכנולמרות שאותו דינר 

, מ"מ לאחר מכן לא ערך הרבי עוד לטובת בניין בית המדרש
שקרה ימים נעוצה במקרה קטן ופשוט  לכך סיבהמגביות, וה

   ...מספר לאחר אירוע הדינר

כשיצא הרבי בימים שלאחר הדינר לדרכו ברחובה של עיר 
מעבר חציה, שם נצרך להמתין להתחלפות האור  להגיע א

שיורה על אפשרות חציית הכביש. בעודו  ברמזור המקומי
מולו בעבר מהמדרכה רואה הוא  עומד וממתין על שפת

ממכריו ואוהדיו, שאף הוא  השני של הכביש יהודי מקומי
כדי לחצות את הכביש  המתין כמוהו לאור ברמזור שמתחלף

הרבי מרחוק  אה אותו יהודי אתמנגד. אולם תיכף כשר
וחוסר  נעמד מהסס מעט. הוא החוויר והראה סימני בושה

 נעימות, והמתין עד שיחצה הרבי את הכביש. בהגיע הרבי
הקדוש סמוך אצלו, ניגש מיד בפיק ברכיים והתנצל מאוד על 



  
היה ביכולתו להגיע אל הדינר הגדול... "אכניס את  שלא

איש, והרבי הודה לו מקרב יותר!", הבטיח ה הצ'ק מאוחר
  בקודש. לב ובהארת פנים כדרכו

כשחזר הרבי לביתו היה נסער ביותר, ואמר: "כל העסק 
בשבילי! אם כתוצאה מן הדינר חשים אנשים אי  הזה לא

איני  ...על־ידי ברחוב, אינני צריך את כל זה! נעימות לעבור
לחצות את הכביש ברגיעות  מסוגל להפריע לאנשים

  ".ובנעימות!

ואכן, את פקודתו שמרה רוחו, הוא לא ערך יותר מעולם לא 
'מסיבת תה', ומלבד בית מדרשו שהחזיק שם לא  דינר ולא

או תלמוד תורה וכיוצא בזה, ועמד על כך  הקים שום ישיבה
חזקתם על ה'מוסדות' שתיפול  בתוקף שלא להקים שום

  אנשים אחרים.

לכם שום  כשנשאל פעם על ידי אמריקאי מקומי: "אם אין
?", ענה הצדיק על 'רבי'מה אתם נקראים שום על  מוסדות,

לאנשים ולא בשביל להקשות  אתר: "בשביל לעזור
  ]שיות''טיב המע מתוך[                                   !"....עליהם

ה ַלה' הּוא ֶ   )כט, יח( ֵריַח ִניחֹוַח ִאׁשּ

  )רש"י( רתי ונעשה רצוניחת רוח לפני, שאמנ -ריח ניחוח 

נראה לנו, שהנחת רוח שיש להקב"ה  היה במבט שטחי
הקרבנות, זה הריח ניחוח שעולה מהקרבתן, ובזה  בהקרבת

כי הנחת  לנו כאן, אבל רש"י מגלה לישראל. מתרצה הקב"ה
שיש בהקרבת הקרבנות, זה במה שנעשה רצונו של  רוח

  להקריב קרבנות ועושים רצונו. הקב"ה שאמר

עשיית מצוה  הרי בכלאלא שאם זה הסיבה לנחת רוח, א"כ 
רצונו של הקב"ה ומדוע לא נאמר  ת התורה, יש עשייתוממצו

   .לריח ניחוח לה'? המצוות שהם עולותשאר בעשיית 

בזה היא  קרבנות,השהמעלה שיש בהקרבת ונראה לומר, 
 יש עשיית רצונו של הקב"ה בשלמות הכי גדולה, שהריש

אדם מקריב את כל מעשהו לה' בשלמות, הכל  ,בקרבנות
ה', אין לו בקרבנות שום נגיעה אישית או רווח ל קודש

הוא לוקח קרבן וממון ונותנו בשלמות  ,לעצמו, אלא להיפך
מושלם, שעולה כריח ניחוח  באופןית' ת רצונו ילה', זה עשי

  לפניו.

 מזה נוכל ללמוד לעשיית כל המצוות, שאם יעשה אדם מצוה
 נתוובשלמות לרצון ה', ללא שום הנאה אישית, אלא כל כו

יהיה שייך לומר  זה דאי גם עלולשם שמים, בו ומעשהו
לריח ניחוח, כי במעשה זה הוא  שמעשה מצוה זה עולה

    והוא ריח ניחוח לפניו. עושה רצונו של הקב"ה בשלמות

*   *   *  

מעלת עשיית מצוה בטוהר לב  עלמעשה נפלא ומרגש 
  : 'אהל משה'מובא בספר  ובשלמות,

חרדית נודעת,  ירושלמית הרב יצחק אייזנבך נולד למשפחה
העיר  בשחר ימיו היה ילד פעיל ועליז שהפך את רחובות

  וסמטאותיה למגרשי משחקיו ותעלוליו.

היה זה ביום השבת בשעות אחה"צ, איצל'ה עשה את דרכו 
הכותל המערבי כשהוא חולף בשער יפו ועובר בעיר  אל

דרך רובע מאוכלס בערבים למכביר, רגליו נשאו  העתיקה
המפותלות והבלתי מרוצפות בין חנויות  בסמטאותאותו 

לפתע צדו עיניו . ערבי מכל הגילים ובתי קפה שוקקים ציבור
בצד הדרך, ערכה של מטבע  מטבע זהב נוצצת על הקרקע

באמצעותה  כזה היה כה רב עד כי היה אפשר לכלכל
  משפחה מרובת ילדים כמו שלו במשך שבועיים ימים.

ו, והילד התרגש מן האפשרות גדולה היתה הדחקות בבית
במציאה זו לסייע למשפחתו המתלבטת קשות  הטמונה

זכר איצ'לה שעקב קדושת השבת אסור לו  בכלכלתה, היטב
שהיא בגדר מוקצה, על כן עלה  להרים את המטבע

המטבע כדי להסתירה מעין  במחשבתו להניח את רגלו על
 זמן שאולי ,השבת רואים, וכך החליט לעמוד כך עד צאת

הילד הנחוש  היה מהווה בעיה לגבי ילדים אחרים בגילו, אך
  בדעתו לא ראה כל קושי בהמתנה מעין זו.

 .לא תזוזה ברחוב הערבי למעלה משעהכך ניצב לו הילד ל
אל אותו מדוע הוא ותקרב אליו נער ערבי ושמלפתע  והנה

תחילה לא השיב איצל'ה  .ואינו מש ממקומו עומד כמו פסל
ת לחקור אותו והוא ענה לו בתמימו משיךדבר, אך הנער ה

לרגלי שאסור לי להרים מפני  יש לי משהו מתחת: "ילדותית
אחרי שבת כדי  אני שומר ע"ז ומחכה עד ,שהיום שבת

   ".שאוכל...

אותו הנער  , הדףמשפטהעוד בטרם סיים איצל'ה את 
 הערבי והפילו ארצה, גחן במהירות לעבר המטבע חטף

  ונמלט. ואות

שכב המום על הקרקע ועד שהתאושש והתרומם איצל'ה 
עלם מן העין, יהספיק הנער לדלג מעבר לגדר ולה כבר

זה חסר תכלית ואפילו מסוכן לרדוף  איצל'ה ידע שיהיה
   .אחרי נער ערבי בעיר העתיקה

בשעת אחר צהרים מאוחרת, עשה הילד המדוכדך את דרכו 
 נחוםלעבר בית המדרש של הרבי מטשרנוביל הרב  חזרה

שם נהג אביו להתפלל מנחה ולאכול  זצוק"ל טברסקי
  סעודה שלישית.

בדרך כלל היה זה תפקידו של איצל'ה לסדר את הכסאות 
את השולחנות ולהגיש את המזון עבור כל הסועדים  לערוך

מנהגו והצטנף לו בפינה הרבי, אך הפעם חרג מ במחיצת
מטשרנוביל שחיבב מאד את הילד  הרבי .עשבחוסר מ

הספסלים והכסאות נותרו באי  שמשהו אינו כשורה,הבחין 
הרבי ראה את הילד  .סדר, והוא תר בעיניו אחרי איצל'ה

אל הילד ושאל  ניגש הרבי .העצוב יושב לו לבד בקרן זווית
זקוקים  מה קרה היום? אתה נראה כ"כ עצוב, כולנו" :אותו



  
 סיפר איצל'ה לרבי את קורותיו באותה ."לך לעריכת השולחן

 .נו הגדול על הזדמנות הפז שהוחמצהביע את עיצבושבת וה
את ידו של הילד ואמר הקשיב בתשומת לב, ואז נטל  הרבי

אל השולחן עכשיו, ואחרי צאת השבת בוא  יבוא אית" :לו
  ."בבקשה אל ביתי

במוצאי שבת יצא הילד יחד עם הרבי לעבר ביתו שהיה 
המדרש, שם בבית פתח הרבי את מגירת  צמוד לבית

זו שראה הילד מטבע זהב דומה ל והוציא ממנהשולחנו 
, אמר "המטבע הזו שלך הנה" .מטה בעיר העתיקהבס

מבקש אני כי  אבל אני נותן לך אותה בתנאי אחד,"הרבי, 
   ".תן לי את שכר המצוה שקיימת היום!ית

הרבי רוצה " :בתדהמה הביט אל הרבי ושאל הילד הנרגש
   ".המטבע? תמורת את שכר המצוה

 היום קידשת שם שמים באופן בולט בכך"שיב הרבי, , ה"כן"
שלא הרמת את המטבע בגלל קדושת השבת, כזו שלמות 

מעשה מצוה מצד ילד קטן, הנה לפניך מטבע זהב  של
   ".אני מבקש רק את שכר המצוה שלך היא, ,אחרת

 .מצוה כ"כ גדולה?! האמנם היתה זו'איצל'ה היה המום, 
הזהב  וא הביט במטבעה '.האמנם היה ערכה כה גדול?!

 וחישב במהירות כל מה שאפשר לקנות באמצעותה עבור
אם כה גדול : "ואז הוא נשא עיניו אל הרבי ואמר משפחתו,

אינה  הזאת של המצוה שעשיתי, הרי שהמצוה ערכה
   ".עומדת למכירה!

  לעבר הילד ונשק לו על מצחו. גחן הרבי

יו שהלקח במשך שנים רבות נהג ר' יצחק לספר לילדיו ונכד
אותו למד בילדותו מהרבי מטשרנוביל המחיש לו מכל  הזה

במשך שנותיו בעתיד את גודל המשמעות של  מה שלמד
ה עשהכוונה והשלמות, כמה גדול מ קיום המצוות בטוהר

  מצוה כזה לפני הקב"ה.

  ]רב בנימין בירנצוייגה- מתוך 'לקראת שבת מלכתא'[

  פורים

לֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרעֵ    )אסתר ט, יט( הוּ ּוִמׁשְ

בימי הפורים אנו מקיימים מצות משלוח מנות. הרבה סוגים 
ת של משלוחי מנות קיימים בשוק, אבל ישנם משלוחי מנו

  ועל כך להלן. ומיוחדים... םמענייני

שליט"א רבה של מגדל  יצחק דוד גרוסמןמספר הרב 
וא היה תלמיד חביב ה"העמק וראש מוסדות 'מגדל אור': 

העידו על עדינות  , קראנו לו בחביבות. תווי פניו'דנו'ומצטיין. 
ושא ושהוא נ . ידענו כי הרקע המשפחתי שלו קשה,נפשו

לימודו  העניק לו בכל ימי עמו מטען לא קל. צוות המוסד
כשהגיע  את החום והאהבה שלהם היה זקוק. 'מגדל אור'ב

וייחלתי  מצווה. הענקתי לו זוג תפילין-חגגנו עמו בר 13לגיל 
 אחיו התעקשו שהוא יחזור הביתה וילמד ,ברם .הצלחתול

. קרוב לבית. חששתי מאד מכך, אבל לא היתה לנו ברירה
הביתה ועם הזמן הפך לנער שוליים, התחבר  דנו חזר

נשאתי  והתדרדר רוחנית ומוסרית. לילדים מסוכנים באזור
 עמי כל הימים כאב לב על שדנו עזב את דרך התורה. הוא,

בוראו ולמד בחשק רב ובהצטיינות, עזב  שכבר הכיר את
  ."לטובת בורות נשברים 'חיים באר מים'

ואז הוא קפץ לביקור מחזור. היה זה בפורים. קראו לו והוא "
החגיגה היתה גדולה, קראו מגילת אסתר ברוב עם,  בא.

משלוחי מנות ונערכה סעודה גדולה, שיר  אחר כך חולקו
מדו לרקוד עד דלא לקב"ה. הבוגרים נע ושבח, הודאה והלל

לפתע, בין מאות . פורימית ושמחה ידע, והאווירה נהיתה
עמי על  התלמידים, הבחנתי בו. רצתי אליו וביקשתי שיעלה

 :, אך אחר כך עלה לבמה, ואמרתי לוהבמה. תחילה סירב
"דנו היקר, תלמידנו האהוב, אני רוצה ממך משלוח מנות. 

  .תיתן לי?"

  לך הכרת הטוב".  דאי כבוד הרב, אני חייבו"בו -

  "אני רוצה אותך למשלוח מנות".  "אז בבקשה", עניתי,

  דנו.  "אותי? מה זאת אומרת?" לא הבין

"זאת אומרת שאתה המשלוח מנות שלי לפורים. הגוף  -
שלך הם שתי מנות שאתה נותן לי לכבוד חג  והנפש

  .הפורים. עשינו עסק?"

בשאגות "כן", ענה דנו בבושה, והציבור מחזק את ידיו 
. עד עצם היום ..דנו! דנו!" והוא נשאר שם עידוד, "דנו!

משמש הרב דניאל כר"מ ומחנך במוסדות כיום ו ...הזה
תורה ויהדות בלב הנערים הרבים. בכל  "מגדל אור", ומפיץ

המגילה, הוא עולה על הבמה  ליל פורים, לאחר קריאת
  ומספר את נס הפורים הפרטי שלו.

"חזרתי  בשנה שעברה לראשונה:את סיום הסיפור שמעתי 
 הביתה", סיפר הרב דניאל, "ואמרתי לבני המשפחה 'אני

הם הסתכלו עלי בתימהון, 'מה יש לך? חוזר למגדל אור'. 
   ".מה אתה חוזר?' ,עזבת אותם סופסוף

  להם דניאל.  "אני משלוח מנות של הרב", סיפר

  ."מה זאת אומרת?" -

  וסמן", ענה דניאל."הבטחתי את עצמי משלוח מנות לרב גר

המשפחה, שהיתה שומרת מסורת והקפידה על חגים, לא 
לעכל זאת, אבל ברירה לא עמדה בפניה. הבן  ידעה איך

   ...של הרב גרוסמן שלהם משלוח מנות

והוא כאן. המאור שבתורה החזירו  ך", קבעה האם.לֵ  ,טוב"
שנה הוא מקפיד להביא עוד  למוטב. ולא זו בלבד, אלא בכל

  ]'אור השבת'מתוך [...משלוחי מנות שכאלו לעם ישראלעוד ו

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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שע"י ביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

הההדללקתהדלקת נרות

 דעת תורה ואמונת חכמים

40

40

5
40

40 5

1111777:::00000011118888:::11111111118888:::555111
עעע"פפ לווחח "אאווורר

לפפי  ההההחחייםם""
זזזמממנניי יררוששללייםם  

ההולך בדעת 
תורה ושומע 
לעצת גדולי 
ישראל, שום 

נזק ושום תקלה 
לא יארע לו 

מכך



"אל דאגה" – ניסה הרבי 
להרגיע את האשה – "השם 

יתברך עוזר תמיד לכולם, 
הוא יעזור גם לך"

פורים בברדיצ'ב



השליח שאכל את משלוח המנותאת הנחתם בטבעת המלך ניתן להשיב

ששאאלה:: 

תתששובהה: 

2

קיימו וקיבלו – קבלת התורה באהבה

אמרו חז"ל "קיימו 
את מה שקיבלו 
כבר", ברצון קבלוה 
(את התורה) בימי 
אחשוורוש



חוש הטעם

לקבלת דבר תורה יומי מפי הרב שליט"א בקבוצת 
וואטסאפ שקטה, נא לשלוח בקשה במייל

ברוך ה' שלא חיסר 
בעולמו כלום, וברא 
בו בריות טובות 
ואילנות טובות

רבי שלמה זלמן אוירבעך זצ"ל

גדלות בתורה מנין

עסוק ומסור לצרכי ציבור

הננו שמחים להודיע לציבור היקר שבעז"ה 
יתקיימו מניינים לקריאת המגילה,

החל מהנץ החמה ועד חצות היום בכל שעה עגולה

זכר למחצית השקל
נכון לפורים התשפ"א סך 30 ש"ח

מתנות לאביונים
ניתן להעביר לידי רב הקהילה

הרב עטייה שליט"א ויחולקו בס"ד בו ביום

אנו מזמינים אתכם לביקור והתרשמות
ולערוך את האירוע שלכם באולם החדש והמשופץ:

ברית מילה  ///  סיומי מסכת //  אזכרות //  שבת חתן //  כנסים והרצאות

אולם האירועים המחודש
של בית הכנסת "בית לוי"

רח' יוסף חכמי ליד מלון רימונים-שלום

שכונת מדורגי בית וגן ירושלים

לפרטים ותיאום מועד התרשמות:
02-6540906 // 054-3551383 //  054-4222931
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 :  האדמו"ר מגור, בעל החידושי הרי"ם זי"ע, שח פעם ואמר

כאשר קרה הסיפור עם ושתי, הגיע מישהו לבית המדרש וסיפר את החדשות  
השיבו לו השומעים שהתאספו "אל  .  האחרונות: פסק דין מוות יצא על המלכה ושתי

אבל אחר כך, כשנעשה הנס, ומפלת המן  ". טויות של הגוייםתבלבל לנו את הראש בש
רות לכל  הייתה ע"י אסתר המלכה ומרדכי, התברר לכולם עד כמה החדשות של אז קשו

כמו הריגת ושתי   :העם היהודי. כעת הבינו עד כמה קטעי היסטוריה לא קשורים
ח"כ להכתרתה של אסתר), הצלת המלך מבגתן ותרש, אי גילוי יהדותה של  (שהובילה א 

 .  אסתר למלך ועוד פרטים רבים, התחברו לכדי סיפור הצלה אחד ענק 
 

יכתבו את כל קורות  , מובא בספרים הק' שכשיבוא המשיח, יתכנסו גדולי ישראל
יקרא  התקופה האחרונה שלפני ביאת המשיח ויחברו מגילה. כל עם ישראל יתאסף ו

כך גם כל יחיד ויחיד יחבר מגילה מן  . במגילה זו כשם שקוראים את מגילת אסתר
ואז נראה דברים מדהימים. כל מה שקרה איתנו, כל מאורע וכל  .  הקורות אותו בימי חייו

פתאום  . התרחשות היו עוד חלק ועוד פרק במגילה, שיתחברו יחדיו לכדי תמונה שלמה
הכל היה מכוון למטרה אחת, לתיקון מושלם לנפשנו.  יתברר לנו שהכל היה לטובתנו, 

ראה אותם מאורעות עצמם שכולנו חווינו, אלא שאז  נבבת אחת ייפקחו העיניים, ו 
  .נראה אותם באור אחר לגמרי. העיניים יאירו כאשר נבין איך ולמה קרה לנו כך וכך

 (אגישמקע ווארט)
 

 מעלת יום הפורים  
 

. מי שלוקח את המרגלית  בספר נתיבות שלום, לאדמו"ר מסלוניםמצאתי מרגלית נפלאה 
איך אפשר להבין שמעלת פורים   שואל האדמו"ר מסלונים!!. הזאת, הרוויח את אוצר חייו

ִמיד ַלֲהֹרג  : " יג)ואומר דע לך, בפורים היתה גזירה (ג, ? גדול יותר מיום הכפורים ְלַהׁשְ
ד ֶאת ל-ּוְלַאּבֵ ַער ְוַעד-ּכָ הּוִדים ִמּנַ יֹום ֶאחָ -ַהיְּ ים ּבְ והדבר נחתם ע"י   ד".ָזֵקן ַטף ְוָנׁשִ

י"  )חאחשורוש. וכתוב במפורש במגילה (ח,  ר-ּכִ ם-ְכָתב ֲאׁשֶ ׁשֵ ב ּבְ ֶלְך, ְוַנְחּתוֹ -ִנְכּתָ ם  ַהּמֶ
ֶלךְ  ַעת ַהּמֶ ַטּבַ יב--ּבְ נשאלת השאלה אם א"א להשיב את הגלגל אחורנית, איך ". ֵאין ְלָהׁשִ

איך  .ג' ימים של תענית ובכיות תינוקות של בית רבן מבטלות את הגזירה? התבטלה הגזירה
 !?ול להיותיכ
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ביום הכיפורים, בשעת הנעילה כבר נחתם  ! אומר הנתיבות שלום מסלונים זה כח הפורים

.  הדין. לכאורה, מתי אפשר לפתוח שוב פעם את הדין?! בשנה לאחר מכן, בראש השנה
המלך אפשר להשיב.  בפורים התחדש, שגם כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתם בטבעת  

זה פירוש הדבר,  !  בפורים אפשר לקחת דברים שכבר נחתמו ולפתוח אותם מחדש 
 .שמעלת פורים גדולה יותר מיום הכיפורים

 
נאמר במגילה (ט, כח) הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור   אומר הנתיבות שלום

לך משפחה ואין לך עיר  משפחה ומשפחה מדינה ומדינה עיר ועיר וגו'. אין לך דור ואין 
כל יהודי,  !  ואין לך מדינה, שאין לה הסתר פנים. לכל יהודי, יש מגילת אסתר משלו

וההסתר פנים שלו. אחד יושב ובוכה, למה הוא לא התחתן. אחד יושב ובוכה, למה הוא  
כל אחד וההסתר  .  אחד בוכה למה אין לו ילדים, ואחד בוכה למה יש לו ילדים ,כן התחתן 
לימדו אותנו חז"ל בפורים אפשר 'לייצר  ?  מה אפשר לעשות  -נשאלת השאלה !  פנים שלו

גם מרדכי עם  . גם זקן וזקנה, כאברהם ושרה, יכולים להתהפך לבחור ובחורה! ונהפוך הוא
בפורים, הכל ניתן להפיכה באמצעות כח  ! שק ואפר, יכל להפוך למרדכי בלבוש מלכות

מקרא מגילה,  , כים לקיים בו ד' מצוות מנותיום הפורים עמוס מאוד, צרי! התפילה
הדרך  ??  איך ננצל את הזמן ביום הזה!! סעודת פורים, מתנות לאביונים. אין זמן פנוי

 ...  היחידה, לקום לפני עלות השחר. .. הילדים ישנים, האשה ישנה, הטלפון לא רוקד
 ) הגר"ב רוזנבלום שליט"א( ! פותח את התהילים ומתחיל לקרוא

 
 המועדים עתידים להבטל, וימי הפורים אינם בטלים לעולם" (מדרש) שכל "
 

משה הלווה כסף ליעקב שעשה עסקים   :משל למה הדבר דומה , שמעתי פעם 'וורט' מתוק 
הרווחים?  .  מה מחזיר יעקב למשה? רק את סכום הכסף שהלווה לו. והרוויח בכסף

הקב"ה 'הלווה' לנו. זה לא שעם  את כולם   - סוכות, פסח, שבועות . שייכים ליעקב בלבד
  הוא עתיד לקחת אותם  -ישראל 'קנה' את החגים האלו, אלא ה' נתן לנו אותם. ממילא 

הקב"ה לא מוזכר  , אבל פורים?! הרי פורים זה שיא 'הסתר הפנים' לעם ישראל  .בחזרה
ע"י האמונה  ? נו, אז איך בכל זאת קנינו את פורים  ..במגילה וכאילו התחבא אי שם

כל הדמעות וספרי התהילים של עם  ,  ו..! עם הדבקות שלנו, עם התפילות שלנושלנ
שנזכה, להחדיר את המסר עמוק לליבנו,   הם אלה שקנו את פורים לקנין עולם. - ישראל

 (אגישמקע ווארט)  .וכך בעז"ה לקנות את הגאולה השלימה
 

ועל חרבך  " כי הסוד של עשיו הוא  זצ"ל הגה"ק מקאצק נכנס יין יצא סוד אמרו משמו של 
תחיה", ולפיכך דרכם של אומות העולם שכאשר הם שותים ומשתכרים הרי הם מכים  

ופוצעים זה את זה ומגיעים עד כדי רציחה, כי כאשר נכנס בהם היין יוצא הסוד של על  
חרבך תחיה, לעומת זאת הסוד של כנסת ישראל הוא אהבה "ואהבת לרעך כמוך",  

ך כשנכנס בהם היין והם משתכרים הרי הם מביעים ומגלים זה כלפי זה רגשי  ולפיכ 
דבר זה יש לו רמז במקרא והיינו  .  אהבה וחיבה יתירה, כי אז יוצא סוד האהבה, עכ"ד

רבי שמואל  (   ". אהבהודגלו עלי  היין בית מאי דכתיב (שיר השירים ב, ד) "הביאני אל 
 )יעקב בורנשטיין אורה ושמחה

 
איתא בחז"ל אמר רבא חייב אינש לבסומי בפוריא עד  והשתיה כדת אין אונס" (א, ח) 

היכן   הרה"ק רבי שלום מקאמינקא זי"ע:דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. נשאל 
כה)  -כתיב (בפ' בשלח שמות טו, כד :מרומז בתוה"ק כי מצוה בפורים לשתות כדת? וענה

  -ויורהו ה' עץ" פירוש, העם התלונן מה נשתה  "וילנו העם על משה לאמר מה נשתה, 
ר""ש  ( אז נשתה, ויתלו אותו ואת בניו על העץ, זה פורים   -ויורהו ה' עץ  -מתי נשתה 
 )מקאמינקא 
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ֶלְך, ְדַבר ַהּמֶ י, ָלבֹוא ּבִ ּתִ ה ַוׁשְ ְלּכָ ָמֵאן ַהּמַ ֲעָרה בוֹ  ּתְ ֶלְך ְמֹאד, ַוֲחָמתֹו ּבָ ְקֹצף ַהּמֶ ִריִסים; ַויִּ ַיד ַהּסָ ר, ּבְ   ֲאׁשֶ

 (א,יב)
 

והרי  ,  על כך שמיאנה ושתי המלכה לבוא אליו ויש לתמוה על קצפו וחמתו של המלך אחשורוש
כרצון  ,  כל הסעודה היתה באופן שלא כופים אף אחד לשום דבר, הכל כרצון איש ואיש

ללא    ומי שרוצה טרף יקבל טרף. והכל היהמי שרוצה אוכל כשר יקבל כשר  , מרדכי והמן
כפייה כלל, וא"כ מדוע לא כיבד את רצונה של ושתי המלכה, שלא רצתה לבוא. הרי כל  

 . הסעודה היה כרצון איש ואיש, ומדוע דווקא אצלה דקדק והחמיר כל כך 
 
כי יש פעמים שהאדם הינו בעל חסד גדול, הוא יכול   : עפ"י מה שיסדו בעלי המוסר  ש לתרץוי

  ל העולם כולו, אולם בתוך ביתו פנימה הכל נעלם. להקים מפעלי חסד גדולים ולהיטיב עם כ
ית  כאשר עושים את החסד לשם שמיים אזי קודם צריך לעשות את החסד בתוך הב

היה מתאר את הדבר,   והמגיד ר' שלום שבדרון זצקו"ל .  ולאחמ"כ לדקדק, בחסד עם העולם
ה ולהקל  ומספר על "בעל חסד" אחד שראה אשה ברחוב עם סלים כבדים ורץ כדי לעזור ל 

מיהר לתת לה גם  , כשהוא התקרב וראה שזו אשתו,  מעליה את כובד הסלים שהיתה סוחבת  
ללמדך כי מי שהוא  . את הסל שלו כדי שיהיה לו זמן ללכת ולעשות "חסד" עם מישהו אחר

 . דבר ראשון יעשה חסד עם בני ביתו, עושה חסד באמת לשם שמיים
 

ומדוע החמיר איתה יותר מכל  , תי המלכה על וש ובזה מבואר למה קצף המלך אחשורוש
משתתפי סעודתו . שהרי הוא בוודאי לא עשה את החסד לשם שמים אלא רק להראות את  

כבוד עושרו לעיני כל, ולכן מה שנוגע לאחרים היה מטיב איתם בכל טוב שבעולם ואינו  
כלל אם    כופה עליהם מאומה , אבל בתוך ביתו היה מושחת במידות, ולא היה יכול לסבול

 )עפ"י אש תמיד( . מישהו המרה את פיו
 

מוֹ  יָרה; וּׁשְ ן ַהּבִ ׁשוּׁשַ ןִאיׁש ְיהוִּדי, ָהָיה ּבְ ן ָיִאיר ּבֶ ַכי, ּבֶ ן- ָמְרּדֳ ְמִעי ּבֶ    (ב,ה) ִאיׁש ְיִמיִני--ִקישׁ -ׁשִ
בן שהאיר עיני  -יאיר ןב. ובגמרא [מגילה י"ב ע"ב] מבואר שכל השמות על שמו נקראו

שהקיש על שערי רחמים ופתחו  -בן קיש בן ששמע אל תפלתו,  - שמעי בןישראל בתפלתו, 
שהקיש על שערי   –ולכאורה הסדר הפוך. והיה ראוי שקודם כל יהיה כתוב, בן קיש  , לו

שהאיר עיניהם של   -לתו, ורק אחר"כ בן יאירששמע אל תפ -רחמים, לאחמ"כ בן שמעי 
כי הרי רק לאחר שהתפילות נתקבלו ופעלו את הישועה, אז אורו עיניהם  , ישראל בתפילתו 

וי"ל שהסיבה שנכתב כסדר הזה משום שכבר  .  של ישראל וליהודים היתה אורה ושמחה
לכן מיד נאמר בן יאיר שהאיר את  ,  לתו של מרדכי היה בטוח שתפילתו תיענהבתחילת תפי

עיניהם של ישראל בתפילתו, ואעפ"י שעדיין לא הגיעה הישועה, אבל לגודל בטחונו  
ו תתקבל ותישמע לפני ה' יתברך ויאיר עיניהם של  ואמנותו כבר היה בטוח בכך שתפילת

ישראל, ולכך רק לאחמ"כ מוזכר שהשם שמע את תפילתו בפו־ על בעבור שהקיש על דלתי  
 תמיד)(אש . רחמים ולא עמדו השערים בפניו ונפתחו לו

 
מעשה שהיה ביהודי שהיה ראש הקהל, שהגיע ביום פורים  : סח מרן הרב שך זצ"ל: שאלה

ובידו משלוח מנות לכבוד    רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, מרן הגאוןלמעונו של רבה של סלוצק, 
הרב. לא היה זה סתם משלוח מנות. האיש הביא עמו פרה (חיה) שמניבה חלב (ויכולה  

. ואכן ר' איסר זלמן קיבל את  לפרנס את בעליה) יחד עם מאכל נוסף, מנחה שלוחה לרבינו
כעבור כחודש ימים, בחול המועד פסח הופיע הנגיד בבית רבינו שנית. הפעם לא  .  המשלוח

הגיע ליתן מתנות, אלא לבקש בקשות. האיש ביקש מר' איסר זלמן שיואיל בטו־ בו לקבל  
רב  לאלתר נכנס ה? מה עשה ר' איסר זלמן בשמעו את בקשתו. את בנו כשוחט לעיר סלוצק 

לרפת, הוציא את הפרה והשיבו בחזרה לראש הקהל. הרב נהג כך מאחר והבין שמראש  
 .נתנה האיש למען שוחד, כדי שיבוא וידרוש לקבל את בנו לשוחט
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לרעהו בנתינת פרה  האם יצא אותו יהודי ידי חובת מצות מש־ לוח מנות איש   ויש לשאול:

רבותינו הפוסקים נחלקו האם יוצאים ידי חובת מש־ לוח מנות בנתינת דבר   :תשובה? זו
מאכל שאינו ראוי לאכלו כמות שהוא אלא על ידי תיקון, הכנה ובישול, כגון בשר ודגים  

 .  חיים
 

ש'מנות' אינם אלא מאכלים המוכנים לאכילה מיידית, ולכן אין לשלוח אלא   דעת המהרי"ל
 דבר הראוי לאוכלו כמות שהוא, כגון בשר ודגים מבושלים.  

 
, ניתן לצאת ידי חובה אף בבשר חי, אך דוקא אם העוף או הבהמה  אולם לדעת הפרי חדש

לא   -כבר נשחטו, ואין המאכל מחוסר אלא בישול, אבל אם שולח לדוגמא תרנגולת חיה 
ברם,   (ף החיים שם ס"ק לה ובכ ',  קיים את המצוה. (יעוי' במשנה ברורה סי' תרצה ס"ק כ

בנידון דנן, שניתן לחלוב את הפרה ולהפיק ממנה כעת חלב מסתבר שנחשב הדבר כ'מנה'.  
ולמעשה אמר מו"ר הגאון רבי  . ( (כשם שהנותן לחבירו בקבוק שבתוכו חלב יוצא ידי חובה

יצחק זילברשטיין שליט"א כי נראה שבמעשה שלפנינו לא יצא הנותן ידי חובת משלוח  
 )הערב נאו( ) !ת, הואיל ונתנו מראש עבור שוחד, ולא עבור משלוח מנותמנו

 
ַכי ֲחֶוה וָּמְרּדֳ ּתַ  )  ב(ג, לֹא ִיְכַרע, ְולֹא ִיׁשְ

ולא נאמר 'לא כרע ולא  ,  'לא יכרע ולא ישתחוה' בלשון עתיד נאמרהקשו המפרשים מדוע  
דבאמת מרדכי היה יכול להימנע   :ממינסק  ביאר רבי דוד טעביל. השתחוה' בלשון עבר

ש את המן, ולא ללכת למקומות שהמן היה נוהג להיות, אולם מרדכי דוקא הקפיד  מלפגו
ללכת למקומות שבהם ידע שהוא עתיד לפגוש את המן, כדי לעמוד בפניו בקומה זקופה  

להראות לכל היהודים שאסור להשתחוות לאדם שיש בו חשש עבודה זרה, וזה מרמז 
מר, שמרדכי הקפיד ללכת דוקא במקומות  לא יכרע ולא ישתחוה' בלשון עתיד, כלו 'הפסוק 

שידע שהוא עתיד לפגוש את המן, כדי להורות לכל היהודים שבכל מקרה ובכל מצב הוא  
 )'בית דוד דרוש י( ' 'לא יכרע ולא ישתחוה

 
ל ים ְוֶאת  ָעם ְוָדֵתיֶהם ׁשֹנֹות ִמּכָ ֶלְך ֵאיָנם ֹעׂשִ ֵתי ַהּמֶ  (ג,ח)   ּדָ

ב) שהמן טען כי ישראל שומטים עצמם מלעבוד את עבודת המלך  חז"ל דרשו (מגילה יג,
ויש להבין, מדוע ההשתמטות היתה  . פסח היום, בטענת שה"י פה"י, כלומר: שבת היום

 .",  , סוכות היוםבטענת "שבת היום, פסח היום" ולא נתלו בחג אחר, וכגון "שבת היום 
שבת ופסח, אסור לגויים לקיים: גוי   ,שני מועדים אלו"  אומר האדמו"ר בעל ה"פני מנחם" מגור:

טען המן: לכל אומה ולכל דת יש חגים  ".  כל ערל לא יאכל בו  - ששבת חייב מיתה, ופסח
דתיהם   ,משלהם, ובזה אין ישראל שונים ומיוחדים מכל עם. רק בשני אלו, שבת ופסח

 )מתוק האור( מכל עם, כי אך ורק להם מותר לקימם שונות
 

ָלָלם     (ג,יג) , ָלבֹוזוּׁשְ
מבאר  ? מה התוספת בזה? וכי אחר שיושמדו היהודים, ישנה נ"מ האם שללם לבוז או לא

ע"פ הגמ' המספרת שכאשר טיטוס הרשע נכנס לא"י הוא ציוה לקחת את כספי  : החת"ס
השלל. כיון שכך, נפתחה בפני היהודים    היהודים לאוצר המלוכה ולא התיר לחיילים לבוז

אפשרות לשחדם בכסף ולהשאר עי"כ בחיים. המן לא רצה שכך יהיה, ולכן הבטיח ששללם  
 ...  יהיה לבוז וכך לא יהיה טעם לשחדם

 מתוק האור) (
 

תכננו כמה שרים לגרש את היהודים, והלך הרב   עם אחת שפ  מסופר על הגר"ח וולוז'ין
ף לראות פני יהודי. אמר הרב לעוזר השר  לשחדם. רק א' היה רשע גדול שלא היה מוכן א

אמור לו שאומר לו רק שתי מלים, ניאות השר, והרב נכנס אליו והניח ערימת שטרות ואמר  
 שתי מלים: 'קח ושתוק'!... 
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  למחרת בישיבת השרים דיברו כולם בעד היהודים ורק השר הנ"ל שתק. המלך הבין 

לשר השותק ושאל לפשר שתיקתו.  שהתפנית חלה בעקבות שוחד שקבלו השרים. הוא פנה  
ענה הלה ואמר אני חושב לעצמי אם אני קיבלתי סכום כה גדול רק כדי לשתוק, כמה קיבלו  

 ?... האחרים על מנת לדבר
 

התלוננו בפניו על מצב הביש לו נקלעו שנתמנה    חתא עם שפ מסופר על האדמו"ר מסאטמר
מו שאתם חושבים, אני  שופט גוי רשע אנטישמי ארור. אמר להם הרב זה לא כ"כ נורא כ

ראיתיו, הוא בסדר גמור... בסדר גמור? תמהו. אכן השיב הרב, ראיתיו והוא לא בעל מום,  
אינו גידם ב"ה, יש לו שתי ידיים... תנו לו שוחד והכל יסתדר... וזה שאנו אומרים שבכל דור  

נו דוחפים  'מידם' על ידי הממון שא –כיצד  –ודור קמים עלינו לכלותינו, והקב"ה מצילנו  
 .  לידם

 
  בבני' בעלז חסידי   של  הכנסת   בבית בפורים כשהייתי שנים  לפני" :וסיפר בידרמן הרב הוסיף
  באנשים  פורים בליל גדוש  היה המדרש  בית – הבא   המעשה  את עיניי במו ראיתי , ברק 

  ודיברו  בצד שישבה בחורים קבוצת  מלבד',  וכו לימוד , לתהילים  הלילה קדושת  את שניצלו 
  מבוגר בגיל  היה  אשר  ,הקבוצה  ראש שהיה הבחור התעורר, לפתע.  וצחקו  בטלים בדברים

 תהילים  ונאמר הקדוש   היום  את ננצל בואו  חברים : "ואמר,  זיווגו את   למצוא זכה ולא 
 .  הבוקר  עד  תהילים   באמירת  והחלו כולם   לו  הקשיבו מיד". שיושיענו ' לה ונתפלל 

 
  משפחה עם התארס והלה הבחור של מזלו נשתנה הפורים חג אחר מיד – פלא איזה  וראו 

  לרגע  עד  וננצלו   זה קדוש ביום' לה  ונודה  נשמח,  כן  על .כלל  עליה'  חלם' שלא, מאד חשובה
  אנשים  עם  המנות משלוח  את ובפרט,  היום   מצוות  את   נקיים ואף,  ובבקשה בתפילה  האחרון 

 .ואחוה  אהבה   נרבה וכך,  טוב פחות עימנו שלהם הקשר אשר
 
 

 :חמשה דברים קיבלו בני ישראל עליהם ועל זרעם ביום הפורים
 

 קריאת המגילה  .א
 משתה ושמחה  .ב
 משלוח מנות    .ג
 מתנות לאביונים  . ד
 להתחפש ולשנות את המלבושים.   ונהגו עוד . ה

 
 

 : 'באותיות 'מגילהודרשו לרמז את כולם 
 . קריאת המגילההראשון כפשוטו, דהיינו   .א
 . דהיינו שתיית היין בשמחה  'לגימהמגילה בשינוי האותיות זה ' .ב
 .מלשון גמילת חסד איש לרעהו גמילהנרמז בצירוף  משלוח מנות .ג
 . נרמזת מצות מתנות לאביונים מילגה בסדר אותיות של  . ד
 .  רומזת על שינוי המלבושים  וגלימה . ה

 
 (באר הפרשה)      
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 טוב לחסות בה' מתוך    – הרב חיים זאיד שליט"א -  מעלת השמחה בפורים

 
  אותנו  שילמד ,המגילה  על  מברסלב  נחמן רבי שאומר נפלא  בחידוש אתכם לשתף  ברצוני

  גזירת שיש שומעת  המלכה אסתר  .הזה   והנפלא  הקדוש  בחג  לעשות עלינו  ומה, פורים מהו
  לספר  מנת על שהכינה למשתה  והמן לאחשוורוש  קוראת היא  כן על , היהודים   כל על  מוות 
:  אסתר אומרת   ומה,  רצונה מה במשתה  אחשוורוש  אותה שואל ,  והנה   .הגזירה  על  למלך 

 למה   אבל, רגע רק .  שעשיתי משתה  לעוד מחר  תבואו   –" למשתה מחר גם  והמן  המלך יבוא "
 ?... המן מזימת על  למלך  כעת אסתר   סיפרה   לא  מדוע? מחר

 
  ידעה כן  על  ,לב  וטוב  שמח המן כי  שעה באותה אסתר ראתה  :ואומר  הקדוש נחמן רבי עונה
  שלקח אחר ואבל   עצוב למשתה המן  הגיע  כאשר, למחרת רק  .אותו  לנצח אפשר  שאי היא
  אדם –  לחיים עצום גילוי ללמדנו   .אותו  לנצח  היא שיכולה  ידעה  אז, הסוס  על מרדכי את

  הדינים כל את מבטלת שהשמחה מפני!, עליו לשלוט יכול לא קטרוג או דין אף בשמחה שנמצא
 .מהאדם

 
  שבת  עשיתי  .אדר   ח" ר ערב,  שבועיים שלפני בשבת זה היה :כך על מדהים  מעשה לכם אספר

  אבוחצירא דוד' ר ורבי למורי  לקפוץ  החלטתי  ש"ובמוצ ,  בצפון  ' יחיעם' בקיבוץ  בסמינר
  עומד בעודי , והנה. במיוחד ושמח  צוהל היה  דוד'  ור  אדר ח" ר ליל  זה  היה   .מנהריה  א"שליט
 קשה  במצב נמצא  שלי הבן,  הרב  כבוד"  :בבכי  ופרץ   לרב שניגש  יהודי לפניי  נעמד ,בתור 
  ביקשו  הרופאים.  חייו  את לסיים   שיכול מסוכן ניתוח  לעבור   עליו ומחר ,  חולים  בבית

 .בבכי מירר?", אעשה  מה, אשמים   לא  הם ,ימות  הוא  שאם כך על  שאחתום 
 
  לא  תשמח  אם ה" ב.  דינים  אין  תשמח,  שמחה של  חודש זה  יהודי: "ואמר אליו פנה דוד' ר

 הבכי  את  עצר  הרב  מול  וממש,  בתמימות הרב  דברי  את קיבל יהודי  אותו". ניתוח   יהיה
  הגיע  ואז .מהחדר יציאתו עד  לשמוח  המשיך כך "...  מאומן נחמן  רבי : "ולרקוד  לשיר והחל 
  אבל , למה  ידעתי לא". בצד  פה  תחכה   חיים  הרב: " הרב לי  אמר ובסיום   הרב  אל  ניגשתי.  תורי

  ממש והחל לרב  שוב נכנס  מקודם של יהודי ואותו  דקות   כמה עוברות לא,  והנה .  חיכיתי
 צריך  שלא אמר והרופא, החולים מבית  אליי  צלצלו כרגע,  הרב  כבוד: " משמחה בחדר  לצעוק 
 ".  זה בלי גם  להסתדר  דרך מצאו הם , ניתוח

 
  :דוד'  ר מדברי  התפעלתי  כך כל". ללכת  יכול  אתה  עכשיו, חיים' ר: "ואמר  הרב  אליי  חייך
  ואפילו, עליו לשרות  יכול לא דין ףא בשמחה כשהאדם  כי? ומדוע. ניתוח יהיה לא בשמחה תהיה
  זוכים  באמת איך  אבל .ובכעס  שצער שהאדם מתחילים והסבל הצרות כל. הרשע המן על לא

  ?...השמחה  נמצאת איפה? בשמחה   להיות
 

המועדים   כל המשיח  כשיבוא כי רבותינו אומרים: הקדמה  לכך נקדים  אך ,  הסוד את   נגלה הבה 
  מה ? מדוע  :מבריסק הרב שואל". מזרעם  יסוף לא  וזכרם : " שנאמר,  פורים... מ חוץ, יתבטלו
  תארו:  השאלה  את  נחדד?... יתבטל לא שהוא החגים   ומשאר מחנוכה יותר בפורים מיוחד 

  וודקה   בקבוק  לשתות חייבים  כולם   כי לכולם  אומר  הייתי,  שלי  ההרצאה  שבסוף לעצמכם
 ! אותי מעיפים? לי עושים  הייתם מה  .ולהשתכר

 
  שלנו  היפה ביהדות  נמצא  שלא זול דבר  זה שכרות הרי,  אומרים הייתם",  נורמלי לא רב  זה"

  בפוריא לבסומי איניש חייב: " ל"חז  לנו אומרים בפורים  והנה.  שפלים  במקומות רק  אלא , כלל 
  ואפילו אתה , אני: ישראל מעם  אחד  כל!  פלא –" מרדכי לברוך המן  רארו בין ידע  דלא   עד
 ?...נורמלי  זה האם'.  המן ברוך ' ונאמר שנתבלבל עד להשתכר צריכים חיים קנייבסקי הרב
 ?...  שיכור אדם ראיתם  פעם: שאלה לי יש  - פורים של  הסוד את  ונגלה   הבה אלא 
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  שאלתי  אחת פעם. אחד  שיכור ליד עובר  אני  בנתניה המרכזית בתחנה  יורד שאני פעם בכל
 ". טראמפ אני... האוצר  שר אני : "בשכרותו לי  עונה  והוא?".. לאכול  מה לך   יש תגיד: "אותו
  שיכור כי?  ומדוע. בעולם המאושר  האדם כמו  מרגיש הוא , שלו  בהרגשה  אך, מסכן  הוא

  כי... האוצר שר  הוא  כי  חושב  הוא אלא ,  קשיים או   צרות מרגיש  לא  הוא,  מהטבע מנותק 
 .  הטבע  מעל חי  הוא

 
,  הטבע  מעל  ישראל עם אנו  כי  ולזכור להרגיש מנת  על  ביין להתבסם,  בפורים  שלנו העבודה זו

  .הטבע מעל  חיים  אנחנו לכן ,  העולם של  הבוס  הוא  שלנו שאבא האמונה את   לנו שיש מפני
 '.דינים לך יהיו לא תשמח  אם': דוד' ר שאמר  כפי,  לשמוח  עלינו, לכן

 
 יהודי שאני  ולדעת ,  מהטבע  לצאת כדי   ולהתבשם  יין לשתות  צריך בפורים יהודי כל

  לחיות   לא.  השנה כל   בשמחה לחיות וכך  ,הכל היכול   הבית בעל  הוא אשר ' בה הדבוק 
 מפני , הטבע  מעל שחי  שיכור  כמו  אנחנו   כי  – הזיווג,  הפרנסה, מהבריאות ודאגה בעצבות 

 '. ה של  בניו  שאנו 
 

 אין. השמחה ידי על' בה ונדבקים מהטבע יוצאים אנו שבו מפני לעולם יתבטל לא הזה החג לכן
 !.  עליו  ונסמוך עולם  בורא עם  נשמח רק אם השנה  כל דינים ואין טבע

 
 (מתוך 'לקראת שבת מלכתא')  הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א על פורים

 
)  מגילה יב(מקשים העולם, מה היה חטאם של ישראל באותה סעודה, הרי דרשו חז"ל 

אמר רבא, לעשות כרצון מרדכי והמן', ואם כן הרי   -) ח,אסתר א ('לעשות כרצון איש ואיש 
 של מרדכי הצדיק ומה עוון יש בזה?  '  היו כל המאכלים ושאר ענייני הסעודה ב'הכשר

 
פעם נסעו ישראל וגוי יחדיו בדרך, אחר שהילכו כברת דרך   היה, )שלא(וביארו על פי מעשה 

הוציא היהודי מצקלונו מאכלו אשר הביא עמו מביתו, בירך על המזון ופטר את הרפרפת  
ואילו הגוי הוציא 'בשר שמן' וניגש לאוכלו, וב'נדיבות לב' הציע ליהודי להצטרף  , אכל ושתה 

 אכול מבשר גויים.  עמו בסעודתו, אך היהודי התנצל ואמר שאסור לו ל 
 

גם בזה סירב היהודי לשתות מכוסו ואמר לו ש'סתם יינם'  , בגמר סעודתו שתה הגוי מיינו
אסור על איש ישראל. הגוי שלא נתברך ב'בינה ודעת' להבין את דברי היהודי והוכרח  

היהודי להסביר לו ב'רחל בתך הקטנה', שהתורה אוסרת לאכול בשר ויין של גוי זולתי במצב  
הוציא    –כנה ופיקוח נפש, ואף הוסיף והסביר לו 'פיקוח נפש' מהו. ויהי כשומעו כי כן  של ס 

הגוי סכין גדול וכמעט שהניפה על ראש היהודי, והזהירו שאם לא יאכל וישתה מבשרו ויינו  
יהרגהו על אתר, בלתי ברירה עשה כפי שנצטווה אכל ושתה והתענג מסעודתו של הגוי,  

ל לפייס את היהודי בבקשת סליחה מחילה וכפרה על מעשיו, נענה  לפתע חזר בו הגוי, והח
"אינני סולח ומוחל לך!" ולשאלת הגוי מדוע לא יסלח לו, השיב:    -היהודי ואמר לו בתוקף

"אינני מוחל לך שלא נתת לי לסיים את הסעודה..." והיינו שאותו איש שמח עם הסיבה של  
 .  הנות מן הסעודההפיקוח נפש שנקלע לידו כדי שיוכל לאכול ול

 
  כי הגם שהיה מקום לומר שאולי היו וזהו אומרם, 'לפי שנהנו מסעודתו של אותו רשע',

מוכרחים להשתתף בסעודה מפני השלום ולתת כבוד למלכות, וכמו כן לא היה איסור  
מכל מקום לא היה להם ללכת לשם   -באכילתם שהרי סידרו את הכשרות על צד היותר טוב 

מחברותם של גויים טמאים פוחזים וריקים, והיו צריכים ללכת כמי שכפאם  מרצון ולהתענג 
 .שד ומחמת ההכרח, ולא ליהנות מן ההליכה והשותפות
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לסוף השנה חקק  . שהמלמד לא הצליח לחנך אותו באופן אחר משלו ענין זה, בילד פרא אדם,

שלא למד כהוגן, ואף לא התפלל כראוי,   -המלמד את כל התנהגות הילד עלי 'תעודה'
ובהתנהגותו הפריע לכל התלמידים, וכיוצא בדברים אלו, זולת כאשר הוצרך המלמד לכתוב  

 אהב לשיר ולזמר.  על ענייני השירה, שם הודה על האמת שבשיעורים אלו התנהג כהוגן, כי  
 

ויהי   ,ויהי כאשר הגיע הילד לביתו והראה לאביו את ה'תעודה' החל האב לקרוא הנכתב בה
כראותו שלימודו לא היה כהוגן שתק ולא אמר מאומה, כי הבין שבנו לא ניחן בכשרונות, וגם  

כאשר המשיך לקרוא שתפילתו לא היתה טובה וכן התנהגותו לא היתה כראוי לא אמר לו  
כלום, כי דן אותו לכף זכות שמא קשה לו לקבל מרות מן המלמד, וכך המשיך לקרוא  ולא 

בשתיקה את הדברים הקשים שכתב המלמד, אבל כאשר ראה שב'זמרה' הצטיין לשבח, או  
 . אז סטר לו אביו על לחיו 

 
"אילו היית מכה אותי בקריאתך את התעודה עד עתה ניחא, כי אכן לא    תמה הבן ושאל:

?",  למדתי ולא התנהגתי כדבעי, אבל מדוע מעניש הנך אותי דיקא בדבר שהצטיינתי לשבח
השיב לו האב והסביר: "אדרבה, את עצם הנהגתך עוד אפשר להצדיק ולומר שהיית  

ח במצב כזה? ועל כך מגיע לך  בבחינת אונס דרחמנא פטריה, אך איך שייך לשיר ולשמו
עונש..." והן הדברים, שלכה"פ היו צריכים להצטער במה שנאלצו להשתתף בסעודתו של  

 . אותו רשע, ואילו הם נהנו מן האיסור
 

דאע"פ שהיו אנוסים  ),  תו"מ מגילת אסתר ד"ה איתא במגילה( וכן כתב ה'חתם סופר' 
פשם עם מאכלים כשרים בטרם  ומוכרחים להשתתף בסעודה, היה עליהם להשביע את נ

 .בואם לסעודה בבית אחשוורוש, וממילא היו אוכלים שם 'אכילה גסה' ולא לתיאבון
 

סיפור מיוחד לפורים מתוך הגיליון 'חוט של חסד' בנשיאות הרה"ג רבי 
  שלום ארוש שליט"א

 
בראש השולחן, שסביבו  רבי אלעזר רוקח בביתו הגדול שבאמסטרדם, בירת הולנד, ישב 

משפחתו, נכבדי הקהילה ורבים מבניה, שבאו לסעוד את סעודת הפורים עם רבה  -הסבו בני
הנערץ בעיר. רבי אלעזר נחשב לא רק לגאון עצום ולפוסק בעל שם, אלא אף למקובל גדול  

צדקותו היו מפורסמות לא רק בקרב היהודים אלא אף אצל  המצוי בחכמת הנסתר. גדלותו ו
שולחן הפורים היה ערוך בטוב טעם כיד המלך בבשר, דגים, וכל מיני מטעמים  . גויי הולנד

שהובאו על ידי בני הקהילה כ'משלוח מנות'. גם יין ושאר משקאות לא חסרו. ובין מנה  
שהתאימו לאווירת הפורים.   למנה קלחו מפי הצדיק דברי תורה מחודדים ומשובבי לב,  

.בין כוסית לכוסית פצחו בשירה וריקודים כיאה למשתה ושמחה בחג הפורים  
 

השמחה היתה בעצומה כאשר לפתע נשמעו נקישות קצרות ומהירות על הדלת. זו נפתחה  
ועל המפתן נראו שלשה אנשים לבושי שרד. היו אלה שליחים מאת המלכה. פניהם הביעו  

רבי אלעזר   ל נרגש התנצלו על ההפרעה, וביקשו לדבר עם הרב הישישדחיפות רבה. בקו
 סימן להם להתקרב אל השולחן ולומר את שבפיהם.  

 
השלושה סיפרו כי באחד מאזורי המדינה נפרץ סכר גדול ומי הים מאיימים לשטוף את  

  האזור כולו על בתיו ותושביו. כידוע, הולנד היא מדינת שפלה, שחלקים מאדמתה שוכנים 
מתחת לפני הים. התושבים גדרו את עצמם בסכרים גבוהים וחזקים, כדי לבלום את מי הים  
בשעת גאות וסערה. עתה עם פרוץ הסכר היה ברור אפוא, כי סכנה כבדה מאיימת על יושבי  

. אזור הסכר הפרוץ  
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וכשסיימו להביא לפניו את דבר המלכה  שליחי המלכה שמעו מכבר על צדקותו של הרב,  

ציפו לראותו פורש לאחת מפינות הבית ומתחיל להעתיר בתפילה. בינתיים הוזמנו השלושה  
הביאו לשולחן את כל בקבוקי היין  ".להישאר בבית, כדי להשיב את נפשם במאכל ובמשקה

ם לקרוא  והמשקאות שעוד נותרו", ביקש הרב מן המסובים. הכל הביטו בו משתאים, מנסי 
את כוונותיו. חלפו רגעים מעטים והשולחן כולו כוסה בקבוקי יין ויין שרף מן המשובחים  

ביותר. "כעת רבותי", המשיך הרב, "הבה נקיים את מצות היום בהידור, ונשתה עד אשר לא  
 ".נדע בין ארור המן לברוך מרדכי, נפתח בשירה וריקודים ונמתיק הדינים 

 
כעבור שעה קלה כבר היו עשרות הנוכחים בבית הרב שתויים ומעורפלים ופרצו בשירה  

שמחה משוחררת ובריקוד עליז. לנגד עיניהם המופתעות של שליחי המלכה קם הרב  
הישיש ממקומו והחל לנצח על השמחה בשתי ידיו. הציבור קם אף הוא על רגליו והחרה  

בות. בעיני שלישיית השליחים ההמומים דמה  החזיק אחריו. שירה אדירה פרצה מתוך הלב
המקום לבית שכורים מתהוללים. לרגע חשבו כי הגיעו לכתובת הלא נכונה. הם אף החלו  

לחשוד, שמא הרב אינו אלא נוכל שהוליך את הציבור כולו שולל. בעוד הכל מסביב שרים  
   .ורוקדים, חמקו השלושה מן הבית

 
ידי המלכה. בטרם פצו את  -ונתקבלו בשמחה עלהשלושה הגיעו מיד אל ארמון המלכה  

פיהם, סיפרה להם המלכה כי משימתם צלחה וכי הפרצה בסכר נחסמה בתוך זמן קצר, וכל  
האירוע נסתיים בנזק קל בלבד. השליחים הופתעו מאוד, במיוחד ששעת הנס תאמה את  

ר עליהם  משתה ה'הוללות' שנערך בבית הרב. במבוכה לא מעטה סיפרו למלכה את אשר עב
מרגע כניסתם לבית הרב ועד ליציאתם החומקת מתוכו, בעוד הרב ובני ביתו שיכורים  

 .ומתהוללים
 

כעת הגיע תורה של המלכה להיות מופתעת. הפתעתה הייתה כפולה, ראשית מעצם  
התנהגותו של הרב הנערץ עליה כל כך, ושנית מהעובדה כי בכל זאת, בדיוק באותו זמן  

כעבור ימים אחדים הוזמן רבי  . ירות על טבעית על הפירצה שבסכרהשתלטו הפועלים במה
אלעזר אל ארמון המלוכה. רשמית הוזמן כדי לקבל את הוקרת המלכה על מעשהו לטובת  
המדינה, אך למעשה ביקשה המלכה לברר עמו באותה הזדמנות את תעלומת התנהגותו,  

 .בתגובה על דברי שליחיה אליו
 

הפנתה אליו המלכה שאלה ישירה בנושא. פניו של רבי אלעזר  כשמצאה את הרגע המתאים,  
הפיקו חכמה ותבונה. חיוך רחב נשפך על פניו ועיניו ברקו: "מידה מיוחדת יש לנו, היהודים.  

בכל עת של מצוקה, המורה על חרון אף מצדו של בורא העולם, אנו מפייסים אותו על ידי  
הוא את רצוננו ויסיר את הסכנה מעל   מלוי רצונו בשלמות ומצפים שבתגובה, ימלא אף 

 ". ראשנו 
 

המלכה האזינה לדברי רבי אלעזר בסקרנות רבה. והוא המשיך: "אותו יום, חג פורים היה.  
נצטווינו בו לשמוח ואף להתבסם לשכרה. אילו הייתי נוהג כמצופה ופורש לתפילה מתוך  

ברוך הוא, אלא אף הייתי  תחינה ובכיה, לא זו בלבד שלא הייתי ממלא את רצונו של הקדוש 
עובר על מצוותיו. לכן, בהביני את הסכנה הגדולה המרחפת מעל תושבי הולנד, ביקשתי  

מאנשי להגביר את השמחה ביתר שאת, כדי לעורר את רחמיו של הבורא. שכן לכל דבר יש  
את הזמן והעת שלו. ואותה העת הייתה עת של שמחה ולא של תפילה בבכיה, לכן בחסדי ה'  

 ". נו את הישועה ע"י קיום מצוות הפורים במלואןפעל
 

דבריו של רבי אלעזר נשאו חן מאוד בעיני המלכה, ובתום הביקור הוא נשלח לביתו בכבוד  
  ועת   …לשחוק   ועת   לבכות עת  …השמים  תחת  …גדול ובלווי מלכותי. אכן, "לכל זמן ועת

 !שמח פורים  חג ". רקוד
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 (מתוך 'דרשו') 'עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי '
 

מידי   ביום הפורים. החפץ חייםאבי רבי משה אהרן שטרן זצ"ל, סיפר סיפור מדהים, שארע עם 
שנה, ביום הפורים, היו מגיעים בחורי הישיבה לביתו של החפץ חיים. החפץ חיים היה  

שנה אחת, הגיע בחור שיכור כסדר, בחור   .מוסר להם חידושי תורה, ומעביר סדר של חיזוק 
בעל כישרון שקצת קיים בעצמו עד דלא ידע. והוא התחיל לנדנד לחפץ חיים. כל היום הוא  

אצל החפץ חיים בבית ונדנד לו ושיגע אותו. שאלו החפץ חיים: "נו, מה אתם רוצים?"    היה
ענה לו: "אני רוצה שהרבי יבטיח לי שאני יהיה בד' אמות שלו בעולם הבא". במשך כל היום  

 ..הוא נדנד לו עם בקשה זאת. אך החפץ חיים לא ענה לו, ולא הבטיח מאומה
 

ריכים להתיישב לאכול סעודת פורים, החפץ חיים קם  לפנות ערב, כבר התפללו מנחה, וצ
ומתכונן ללכת לאכול את סעודת פורים, הבחור הזה לא נותן לו ללכת. הבחור נעמד ואומר:  

"רבי אתם לא הולכים לאכול את סעודת פורים עד שאתם מבטיחים לי שאני ישב במחיצה  
בחורים והם אומרים "רבי  שלכם לעתיד לבוא". החפץ חיים מסתכל ולא עונה. היו שם עוד 

תבטיחו לו", אז החפץ חיים הסתכל על הבחור ואמר: "רוצה אתה לשבת במחיצה שלי  
אם אתה תקבל על עצמך דבר אחד, אוכל להבטיח לך זאת, קבל על עצמך, לעתיד לבוא? 

 "!כל ימי חייך, ותוכל לזכות במבוקשך  לשון הרע שמהיום והלאה לא תדבר ולא תשמע
 

הבחור התרצן באחת, כובדה של ההבטחה הפיג ממנו את עוצמת השכרות, והוא שקע  
במחשבות, האם אכן יוכל לעמוד בדרישת רבו. הכל עומדים ומחכים לתשובתו, והחפץ חיים  

לא רבי", ענה הבחור  "  ?".מזרזו: "נו, מה החלטת? האם תקבל על עצמך לשמור על לשונך 
 "!ור על לשוני במשך כל ימי חיי, צר לי, אינני יכול להבטיח , "אינני מסוגל להתחייב לשמהנבוך 

 
"הביטו וראו, בחור זה עמד על פתחה של הצלחה נצחית,   התמלא החפץ חיים בצער וקרא:

שמירת הלשון! וגם את זה הוא לא מוכן, הוציאו   –לא ביקשתי ממנו, אלא רק דבר אחד 
לקיים את מצות היום, והבחור הפסיד    הכל פנו!". אותו מכאן ונלך לאכול את סעודת הפורים

 . ברגע את בקשתו הייחודית
 

מי שגילה כידוע  רבי מיכאל דוד וייסמנדל זצ"ל, זכיתי לשמש את סיפר הגרי"מ גרינוולד: 
היה במוחו,   גדולות ונפלאות בענין דילוגי האותיות בתורה. לא היה לו מחשב בזמנו, הכל

  כמה  ספרת   כבר: "אותי שאל והוא,  הפורים בסביבות  פעם  אצלו הייתי … מוח של עילוי גדול
  שאמר חושב  אני". יודע אני" – אמר  והוא, יודע שאינני לו אמרתי?" במגילה יש אותיות 
אלף.   עשרה שתים בערך  

מה אפשר לעשות עם מספר זה, ואמר לי להביא חומש. הבאתי חומש ופתחתי אותו,   שאלתי:
ואמר לי: "תמנה מאות אל"ף הראשונה בתורה כמנין אותיות המגילה, תגיע לאות סמ"ך.  
מאות זו תמנה שוב כמנין אותיות המגילה, תגיע לאות תי"ו, ומשם תשוב ותמנה כמנין  

!".   זהו השם אסתראותיות המגילה, ותגיע לאות רי"ש, ש  

אמרתי לו בבת צחוק, ומה יעשה מרדכי? תהיה לו עגמת נפש. והוא השיב ואמר: "אינני  
ומה עם מרדכי? ואמר    –יודע, אבל תבוא בשנה הבאה". הגעתי אליו בשנה הבאה, ושאלתי  

   לי: "מצאתי רמז גם למרדכי.

ש מר דרור חמש מאות'  אמרו חז"ל: מרדכי מן התורה מנין, דכתיב 'ואתה קח לך בשמים רא
וגו', ומתרגמינן 'מירא דכיא'. זהו המקום שבו מרומז מרדכי בתורה. ואמר לי: "תמנה מהאות  

מ"ם של 'מר דרור' כמנין אותיות המגילה, תגיע לאות רי"ש, תמנה שוב תגיע לאות דל"ת,  
   .!"תמנה שוב תגיע לאות כ"ף, ושוב תמנה ותגיע לאות יו"ד, הרי לך מרדכי מן התורה
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מאוד חכמה ומכובדת, היא שהתה בסמינר שבו   כעבור תקופה התארחה בביתנו אשה

מבארים את עיקרי היהדות, והיא התווכחה עם כל הרבנים, והיה קשה איתה. כשהגיעה  
שבת לא היה לה מקום לאכול, והזמינו אותה אלי. במוצאי שבת ביקשה קצת לדבר, ושאלה  

 .את השאלות שהיו לה בעניין תורה מן השמים
 

ואת רמז 'מרדכי ואסתר'. היא הקשיבה לדברים, ואחר כך קמה   סיפרתי לה את ענין הפורים
מהשולחן והלכה לחדרה, וישבה שם על המחשב כמה שעות. בבוקר ראינו אותה יוצאת  

מחדרה עייפה. היא סיפרה שעבדה על הענין הזה כמה שעות [זה היה תחום העבודה שלה,  
ר כזה יהיה במקרה,  סטטיסטיקה] עד שעלה בידה לברר כמה אחוז של סיכוי יש שדב

 .והגיעה למסקנה שזה בלתי אפשרי
 

שנים רבות אחרי כן כשהגעתי לארץ, הייתי בחתונה, וכשירדתי מהחופה שמעתי אשה  
,  רואה  אתה … קוראת בשמי. אמרתי לה: סליחה, אינני מכירך. ואמרה לי: "אני מרדכי ואסתר

  לישיבה  שהולכים ילדים  לנו  ויש,  בכולל שלומד בעל  לי  יש, ראש בכיסוי הולכת  אני' ה ברוך 
 ('להתעדן באהבתך')". ממנה  מרוצה  תהיה  אתה  שגם

 
 

ל ּקֹו ֵמָעָליו ְולֹא ִקּבֵ ַכי ּוְלָהִסיר ׂשַ יׁש ֶאת ָמְרּדֳ ָגִדים ְלַהְלּבִ ַלח ּבְ ׁשְ (אסתר ד,ד)   ַוּתִ
 ) מתוך 'יחי ראובן' ( –
 

מדוע שולחת אסתר בגדים למרדכי? וכי אין לו בגדים? יש לו, אלא שהם קרועים! והרי הוא  
 ?  כדי שיקרע גם אותם? אותם בכוונה! מה טעם לשלוח לו בגדים חדשיםקרע 

 
אסתר מבקשת ממרדכי להוריד את השק וללבוש בגדים חדשים    ביאר הגאון מוילנא זצ"ל:

וכשיבוא  ).  כדי שיוכל להיכנס אליה לארמון, כי הלא "אין לבוא אל המלך בלבוש שק" (שם ג
 .  עביר את רוע הגזרה. תשועה ברוב יועץאליה מרדכי, ישבו יחד ויטכסו עצה איך לה

 
אבל מרדכי לא קיבל! הוא לא מוכן להפסיק לרגע אחד את התפילה. להוריד את השק  

ולעצור את התפילה כדי למצוא עצה? התפילה היא העצה הטובה ביותר! נכון, צריך לעשות  
  ל.השתדלות, אבל לא מפסיקים בשביל זה להתפל 

 
היה אז פחד נורא, וכולם רצו  .  למדתי בסלבודקאבזמן המלחמה שהיתה כאן בתשכ"ז  

?  למקלטים. אמר לנו המשגיח זכר צדיק לברכה: "מפסיקים את הלימוד ורצים למקלטים
מלאך המוות לא הצליח   –כשדוד המלך הגיע זמנו למות !".  הלימוד זה המקלט הכי טוב

 .התורה היא המקלט המוגן ביותר.  כי עסק בתורה כל הזמן ,לקחת את נשמתו
 

אבל מה לעשות, הרי כשיש אזעקה צריך לרוץ למקלט? בסדר, תרוצו. אבל בשעת מעשה  
מאחר ומרדכי לא יכול היה לדבר עם  !  תגידו משניות, אל תפסיקו לרגע אחד מהלימוד

 אסתר בעצמו, הם נדברו על ידי שלוחים. 
 

הרי ברור שאם היו מדברים בעצמם היה הרבה יותר טוב. לדבר באמצעות    וכעת, הבה נתבונן:
ואם כך, אם מרדכי יודע שצריך לדבר עם  .  שליח, ועוד בכזה עניין, זה ודאי לא לכתחילה

אסתר בשביל ההשתדלות, ואם הוא יודע שכאשר הוא לבוש שק לא יוכל לדבר איתה  
שיקרע את בגדיו וילבש שק כבר לא יוריד אותו, כמו  ישירות, ואם הוא יודע שאחרי 

שאומרים חז"ל שצדיקים, מרגע שלבשו שק אינם מורידים אותו עד שנענים; אם מרדכי  
 יודע כל זאת, מדוע הוא אינו מחכה מעט לפני שלובש שק?  
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אומרים רבותינו:  ?  מדוע אינו נכנס לאסתר לפגישה קצרה, ורק לאחר מכן קורע את בגדיו

הצדיק לא רצה לעשות שום דבר לפני תפילה. שום השתדלות לא! "די ערשטע זאך  מרדכי  
 ? ומנין הוא למד זאת . איז א תפילה" [הדבר הראשון הוא תפילה]

 
בתחילת פרשת וישלח התורה מספרת לנו שיעקב התכונן למפגש עם עשיו בשלוש דרכים:  

"הצילני נא מיד אחי מיד  התפלל.  ?  תפילה, דורון ומלחמה. ומה היה הדבר הראשון שעשה
 .  אפשר להתכונן ולפעול בדרכים נוספות –יב). אחרי תפילה ,עשו" (בראשית לב 
תפילה היא בבגדים קרועים    –ראשית כל פתח בתפילה, ואצל מרדכי   –כך נהג גם מרדכי  

 )מגילת אסתר -דורש טוב(. ועם שק ואפר. רק אחר כך דאג שתתבצע גם השתדלות
 
 

ק ָוֵאֶפר ׁש ׂשַ ְלּבַ  שתפסיק לבכות תראה ישועות!   –(אסתר ד,א)  ַויִּ
 

דהנה מצינו במדרש (בר"ר פד כ) לפי שלבש יעקב  כתב החתם סופר (דרשות חלק א', קפה) 
אבינו שק ואפר, הוצרכו בניו בימי מרדכי ללבוש שק ואפר. ולכאורה צריך ביאור, למה נענש  

, וכן היה מן הראוי  ודם להתאבל על בנו המת רח"לעל לבישת שק ואפר, הלא מדרך בשר  
שיעשה יעקב אבינו בהגיע אליו דבר הבשורה הנוראה שנטרף יוסף בן זקוניו שנפשו היתה  

 קשורה בנפשו.  
 

ֲאָגִתי "ד): -ומקדים החת"ס לפרש את הכתוב (תהילים כב,ב ְבֵרי ׁשַ  לַֹהיאֱ , ָרחֹוק ִמיׁשוָּעִתי ּדִ
ָרֵאל , ֶאְקָרא יֹוָמם ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְולֹא דוִּמיָּה ִלי ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ  ". ְוַאּתָ

שהקב"ה אינו מרוצה מזה שאדם שואג ומתאונן בשברון לב ובלבישת שק ואפר, שסבלון  
מה  אחד (היינו לסבול ולקבל גזירת שמים באהבה ובאמונה שהכל לטובה) עושה יותר מכ

 תפילות. (מסוגל לפעול יותר מן התפילה), ולכן לבסוף זימנה אסתר את המן ועשתה משתה. 
ְבֵרי  " להורות כי שמחה בה' ובטחה היא בישועתו כי קרובה לבוא, וזהו: ָרחֹוק ִמיׁשוָּעִתי ּדִ

ֲאָגִתי (כלומר, שאינו מתחזק אחר תפילתו לסמוך בהקב"ה שיקבל   כל עוד אני שואג - "ׁשַ
ויושיעו, אלא נשאר בשאגתו ובבכיו על צרותיו) אזי הישועה רחוקה מלבוא,  בקשתו  

ָרֵאלורק אם " ", לַֹהי ֶאְקָרא יֹוָמם ְולֹא ַתֲעֶנהאֱ ומתקיים " ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ שיושב   – "ְוַאּתָ
 ומודה להקב"ה אז יזכה לישועה.  

 
בוא בע"ה בקרוב, ובשכר אמונה  לכן צריך להתחזק ולבטוח בה' על הישועה העתידה ל

צרת  ו ניגאל. והכי נמי, יעקב אבינו סבל בימי חייו צרות רבות ורעות, צרת עשו, צרת לבן 
ולא נפל ברוחו, אולם עתה כשנתבשר שמת יוסף,    ותמיד התחזק באמונה בהשי"תדינה,  

התאבל עליו מאוד, כי מבואר במדרש (הובא ברש"י וישב לז,לה) 'סימן זה היה מסור בידי  
 מפי הגבורה, אם לא ימות אחד מבני בחיי, מובטח אני שאיני רואה גיהנם'.  

 
מה, כי היה  לכן נשבר לבו בקרבו וישם שק במותניו, ובזה עשה שלא כהוגן לפי דרגתו הר

צריך לבטוח בה' על הישועה העתידה לבוא, ועל כן הוצרכו בניו בימי מרדכי ללבוש שק  
ולכן תקנו שמחת פורים ומקודם יקראו המגילה טרם שמחם,    ואפר, ומסיים בלשון קודשו:

שכנגדם נתקן קריאת מגילה, לא הועילו כל כך כמו השמחה   -להורות כי התפילות והבקשות
 (באר הפרשה)בישועתו. בה' והבטחון 

 
 

  'צוהר'הפכו ויהיו תים בנו 'ונהפוך הוא' שכל צרותינו ייקושל חג פורים   קדושתרצון שבזכות  יהי
 . אמן לישועות ונחמות



 

 

 שבת שלום   

  
  
 

 
 

   דבר העורך
עשיית ב  עוסקתפרשת תרומה ו  לשתצוה היא המשך  פרשת  

נוסף ציווי  עשייתם ישנו  יחד עם  בגדי הכהונה.  המשכן ו  כלי
הכהונה  כלי    שעשייתהמלמד   ובגדי  היא  המשכן  תלויה 

ג)  בחכמת הלב, כפי שכתוב ְכֵמי ְוַאָּתה ְּתַדֵּבר ֶאל ָּכל חַ "  :(כח, 
שהחכמה אנו למדים    ומכאן  ...".ּוַח ָחְכָמהֵלב ֲאֶׁשר ִמֵּלאִתיו ר

האדם.   בלב  הבנה,  תלויה  צריך  החכמה  והדבר  אכן האם 
 ו!חובמבלב האדם? הרי החכמה שוכנת שוכנת 

בני  שמות  את  אהרן  נשא  הכהונה  בבגדי  מקומות  בשני 
כתפי  על  חילוק    ישראל:  יש  אך  החושן.  אבני  ועל  האפוד 

פינקוס  -ביניהם   שמשון  רבי  שעל "לזצ  מציין  השמות   :
 החושן היו כתובים כל שבט על אבן נפרדת, ואילו על כתפי

שמות  ששה  כתף,  כל  שעל  אבן  כל  על  כתובים  היו  האפוד 
העם, .  יחד משא  את  הנושא  הדור  שלגדול  ללמדנו  זאת  כל 

הראשון, לשאת את המשא הציבורי על   : ישנם שני תפקידים
בעניי לטפל  בנושאיםכתפיו,  הציבור,  השייכים   הכלליים  ני 

 לכלל העם כאחד, גזירות ותקנות ציבור לסוגיהם.  
הוא לשאת על ליבו את משאו של כל   ואילו התפקיד השני 

פונה, לשמוע את מצוקתו ולהיות    יחיד ויחיד, להתייחס לכל
קשבת לאוזן  על הלב, .  לו  להינשא  הוא  ראוי  הפרטי  המשא 

ולכן   הרחמים,  רגש  פועם  היה    בחושןשם  אהרן  לב  שעל 
בנ  בכתו שם  כל  אבן,  כל  הכלליעל  המשא  את  ואילו  , פרד. 

ולכן על כתפי  -משא המבטא אחריות, נושא אהרן על כתפיו 
 .השמות כתובים יחדיו, ששה על כל אבן האפוד היו

נו ישראל אבוחצירא זיע"א, וכזאת סופר על קדוש ישראל רב
ים. כשהגיע, אמרו לו למעונו יהודי חשוך בנ  שיום אחד הגיע

ה לצאתבבני  עומד  הרב  כי  לירושלים   ית  הקרובים  ברגעים 
המוכנים התיקים  את  לו  הראו  ואף  ימים,  ליד   לכמה  כבר 

לי  ר".  ..הדלת תנו  נפשו,  על  התחנן  ברכה!  לבקש  באתי  ק 
כשהכניסו אותו פרץ בבכי גדול, וביקש    ".להיכנס לרגע אחד 

הצדיק לישועה.  אותו  שיברך  מצוקתו, שמע    מהצדיק  את 
בחביבו פע  תובירר  שכבר  הפעילות  דרכי  האת   פירט  איש ל. 

את כל דרכי הפעולה, ואת כל ניסיונות הרפואה שעשו ולא 
דבר מבני .  הועילו  ביקש  סאלי',  ה'בבא  זאת  כששמע 

הנכבד לאורח  שולחן  שיערכו  שאלו .  משפחתו  שלא  כמובן 
  שאלות ומיד עשו כדבריו. השולחן נערך, האורח והרב ישבו 

הבי ובני  ולשתות,  כש   ת לאכול  מטלטליהם,  על  הם  המתינו 
הלא   מתפלאים על מה האורח  ראה הרב לשבת ולאכול עם 

 .לפרי בטן מוכר, שבסך הכל בא לבקש ברכה
הרב,  אותו  בירך  המזון  ברכת  ולאחר  הסתיימה,  הסעודה 

שלשנה  לו  זכר  והבטיח  בן  יחבוק  בני    נגשו כשיצא,  !  הבאה 
? דמי  וע לא ברך הרב את היהודיהבית לשאול את הרב: "מד

הנסיעה את  לעכב  נזקקנו  מה  הצדיק:  "?  לשם  להם  ענה 
לזכות  כדי  עשו  כבר  ניסיונות  כמה  מהיהודי  "כששמעתי 

בטן, הבנתי שפתחי הישועה נסגרו בעדם. וחשבתי מה   בפרי
לפתוח להם מחדש את פתחי הישועה, ואז עלה    אעשה כדי

לירושלים,   נסיעתי  את  ואעכב  מידותיי,  את  אשבור  שאם  בדעתי
הוקובמ את  אארח  זאת  אף   יהודים  אותו,  ואשמח  המסכן 

את 'ישבר'  כאשר   הקב"ה  ורק  ישועה.  לו  וימציא  מידותיו 
  ".ששיברתי די את המידות, ברכתי אותו הרגשתי

 
 
 
 
 

 .כא)-כ, (כז העלות נר תמידלזית זך ן הכנת שמעל   ציווי . א
 .ה)-א, (כחו לבניורן הכנת בגדי הקודש לאה מצות . ב 
האפוד . ג הזכרון  שתי    :מעשה  כתפיו אבני  אהרן    על  של 

 .יד)-ו, (כחת שרות והשרהמשבצו הכהן,
החושן  . ד טבעותיו,מעשה  שרשרותיו,  אבניו   :  עשרה    שתים 

לבו שעומדות   אהר  כנגד  בתוכו ו ן,  של  ותומים  האורים 
 . )טל-(כח, טו

בני . ה  כתונת  : הכהנים  אהרן   בגדי  ואבנט   ומכנסים  מגבעת 
 מג). -מ ,(כח

ובניואהרֹ   קידוש על    הציווי  . ו  והקרבת ן  העבודה  וסדר   ,
 . לז)-א, (כט איםלו המי ימי  בעתבש הקרבנות

הקרבת . ז  התמיד   מצות  הערביים  קרבן  בין  ושל  שחר   של 
 . מו)-לח, (כט

 .דש)(ומקומו בקֹ קטורת  ית מזבח הי עש מצות . ח

 
 

 
 

)
מרמז כי    -  הציץ שבנפש אהרן הכהן:    מהבגדים יוכר היקרות

על מצחו    מצווה שיהיהכמו הציץ ש  ברךתים  הוא דבוק בהש
מרמז כי לא נמצאת בלבו שנאה לשום נפש   -  החושן תמיד,  

שהיה    -  האפודבישראל כי כל השבטים היו חקוקים על לבו,  
תמיד,   מכוותשהוא    ברךתים  בהשו  חגור בו מרמז על בטחונ

יה כולו תכלת המרמזת יראתו, כי ה  מורה על גודל  -  המעיל
וכנגד   יראה.  א  8על  תיקנו  הגדולה  הבגדים  כנסת    8נשי 

להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד  "  דברים בברכת קריאת שמע: 
כנגד האבנט, כי   -  "להבין "  :"וללמד, לשמור ולעשות ולקיים

  -  "ילכ ש לה " אמה,    ל"בומידתו    לבהרהור ה האבנט מכפר על  
אצלו שום כעס על ישראל,  צא  שלא ימצריך    כנגד החושן, כי

המעיל,    -  " לשמוע" כנגד  המצנפת   -  "דללמו "הוא  כנגד  הוא 
לקב היינו  הרוח,  גסי  על  שאמרו, המכפרת  ממי  האמת  ל 

תמיד הוא כנגד הציץ, שנאמר עליו "והיה על מצחו   - "ללמד"
  "רלשמו "מד לחברו,  אדם עין טובה לל, היינו שיהיה לן"לרצו

כנגד    -  " ולעשות" ת על שפיכות דמים,  פרכנגד הכתונת המכ  -
    בשר ערווה. יים המכסיםכנגד מכנס - " לקייםו "האפוד, 

שם   -נות ממנו  ובכל מקום שברא הקב"ה שיכול האדם להיב
בזה   עצמו  שישמור  וע"י  ההפסד,  מקום  לו   -ברא  יצמח 

 ]שילוחה מי[                                  .עד-ין עדי י ממקום זה בנ

 
 

  
 כד 'נ ן,'ב, ב'ראשי תבות א - אב"ן(

מציעא  (בגמרא   בבא  נאמר בשמו של רבי יוחנן "כל    .)פה מסכת 
תלמיד חכם    שהוא  תלמיד  בנו  ובן  חכם  תלמיד  ובנו    -חכם 

לעולם מזרעו  פוסקת  תורה  אין  כך ".  שוב  על  ואומרים 
 שהדבר מתקיים רק כאשר  ,:)סה(כת כתובות  ת במסהתוספו

רמז נפלא מביא על כך רבי יהודה   .שתם ראו זה את זהושל
רבי יוחנן הללו   עשה דברי גז זצ"ל בספרו "נחל יאודה", שלמ

כיצד החשן.  בפסוקי  ראשי    "ֶאֶבן"המילה  ?  רמוזים  היא 
ובמילים  נן,  בב,  אתיבות   בוֹ "כד.  האותיות"  ּוִמֵּלאָת    כלולות 
המ תורהילים  של  היא  הלא  ואמת  אמת",  והכתוב .  "ולבו 
" דהיינו שיש  אָת בוֹ ּלֵ ּומִ אם ה"   " ּוִמֵּלאָת בֹו ִמֻּלַאת ֶאֶבן " אומר:  

שהתורה   ,"ִמֻּלַאת ֶאֶבןשהוא מלא בתורה, והוא "  בלבו אמת
.אב בבן ובנכדדהיינו ב, " הממלאת אותם היא ב"אבן

 בס"ד

ַצוֶּ  הּתְ
 שפ"א ת  אדר      י'                   זכותו יגן עלינו  "ה משה רבינו ע דש  לע"נ   העלון מוק                 א      שנה  י" 507עלון מס' 

    שבת שלום 

 618 מס'  עורשיכן  נעסוק בתו זה בעלון 
 הגאון  רמו"של   יסודומ  ",ורויקצ"ברינה  שת במדר

 זצ"ל  אדלשטיין קבעי רבי
  .19:00בשעה   ב'  וםיכל  ב,  2וצר  קה ברחוב רון  ברמת השהשיעור נמסר  

 ,  9779997777ישה: מספר הפג  בזום, גם ברהשיעור מוע
 . 777  : סיסמת כניסה



 

 

  

 תצוה  בפרשת רבינו משה  של שמו נזכר   לא מדוע 
ועד למשנה    מסופר על לידתו של משה רבינו)  ה(שבמפרשת שמות  

,  שמו של משה רבינו  רבכל הפרשות מוזכ  ,חומש דברים)(תורה  
בטעם שבה לא נזכר שמו של משה רבינו, ו  ,מלבד בפרשה זו

  :הדבר ביארו חכמינו
שמו    א.  נזכר  משלא  בפרשל  כיוון שהה  נאמר   שה שבפר  ,  זו 

בגדי  לו  ולעשות  גדולה,  לכהונה  אהרן  את  להקריב  הציווי 
ו ולתפארת.  לכבוד  משה  הנה  קודש  היה   עתידמתחילה 

כהןלהיו ל(ואהגדול    ת  הלוי)רן  ללכת   ,היות  שסירב  ובגלל 
הכהונה   ממנו  ניטלה  פרעה,  עם  לדבר  המקום  בשליחות 

לאהרן   ק"ב.)וניתנה  למָעְגמַ זה  והיה  ,  (זבחים  נפש  אם ת  שה 
לות הכהונה, שהרי לו  זו שבה כל מע  שתיה שמו נזכר בפרה

שפתי  וים  (פענח רזא ובעל הטור דת ונלקחה ממנווע וייתה מהיא ה
  .כהן)

ז'  ביאר    הגר"א  .ב  יום  כלל  פטירת   שהוא  אדרשבדרך  יום 
בשבוע חל  רבינו  והש  שתפר  של  משה  נותן    רךבתים  תצוה, 

ומ  התורה עדהצופה  הדורות,  ביט  כל  כ  סוף  מראש  י  ידע 
הם  ויב לא  לזאת  רבינו,  משה  יסתלק  אדר  שמו  וזז'  כר 

 ) "ומרדף  ג" ח( ועיין זוהר חדש ,(נתיבות דעת) לרמז על כך בפרשה
 .שכתב כן

רמ"ו)  הקדוש  בזוהר   . ג פנחס  וב ובפירוש    (פר'  בעל  ' הרא"ש 
שמשה,  כתבו  'הטורים  העגל)  מכיוון  מחילת  על  דבר   (בתפילתו 
על הקב"הפנל  עצמו   רע  "י  שאמר  ַאִין  ,  ָנא   -ְוִאם  ְמֵחִני 
ָּכָתְבּתָ   ִמִּסְפְר לב  "ֲאֶׁשר  לב)(שמות  על  ,  עצמו  שקילל  דהיינו   ,
שמו    קשימחחטא העגל, אזי  מוחל לישראל על  (שאם אין הקב"ה  תנאי  

באה  מהתורה) היא  תנאי  על  אפילו  חכם  וקללת  שמובאכ(,    פי 
ועשה  י"א.)מכות    ראבגמ הקב",  לפנלו  הדיןה  משורת  ולא   ,ים 

  .'תצווה תהוא' שתמפררק מחק שמו מכל התורה, אלא 
רבינו    :מוסיף  א"החיד   ד. משה  שאמר  מה  שכל  ְוִאם "כיוון 
ָנאְמֵחנִ   ַאִין ז   "...י  להצלת   ההיה  נפשו  מסר  שהוא  מתוך 

השישראל להם  שימחול  עְיַכּלֵ ולא    ברךתים  ,  התנהג   ןכ-לם, 
אלא   , ולא קיים הקללהורת הדיןם מש לפני  ברךתים  השעמו  
שאינו    ואף  -תצוה    שתבפר באופן  עשה  הנה  זאת  כי  ניכר, 
של תחילת פרשה  הרגיל  תצוה איננה מתחילה בנוסח    שתפר

ה וידבר  ויד  '(כגון  או  משה,  האל  אלא  אליו)  'בר  תצוה"  ",  ואתה 
מפ המשך  תרושתרומה,    שתרשמשמעו  ותצוה  פרשיות  מה 
 .העמים בפר' תרוממשה כמה פ  כר נזו  -נראות כפרשה אחת  

נ :  ורה תהל  ע  ך" ש ה וכתב   ש י שמזה  גדול  מוסר  לקלל  קח  לא 
ישראל,  עצמו,   להצלת  נפשו  שמסר  רבינו  משה  אפילו  כי 

זה  כל  ש ה לא    ועם  בפר וזכר  ר מו  וזה  ואתה  שה,  הכתוב  מז 
באמירת    ה תצו  אירע  מה  ישראל  בני  ַאִין  ' את  ,  ' ְמֵחִני ְוִאם 

   . ותזהירם שלא יקללו עצמן
א(דבר  והחיד"א  י"ז)ים  דרוש  וכותבמביא    חדים  זה    ,דבריו  ונגע 

הנשים אשר למדו לקלל ים, ובפרט  בין היודעמאוד אף    צוימ
א ורעה תבש  םמיוגור.  םולעצמניהם היקרים  לאחרים וגם לב 

   ולבניהם אשר ילדו.ם ליהא
לפנ מובא  יקרים  סיקוראים  "ברכת מת  מצמרר  פוריכם  וך 
  :שליט"א  ם שטייןהרב מנח  סיפר.  דוד" שימחיש את הדברים

בחתונתה   ישראל  מגדולי  אחד  עם  נכחתי  שנים  מספר  לפני 
בבאר "פרדייז"  באולמי  אחד  סמינר  מבנות  אחת  . שבע  של 

והקי החופה  את  ובסיומה  סידרנו  דרכנו דושין,  את  עשינו 
אותו   את  להחזיר  ביתולרכב  אל  ישראל  עוד  .  גדול  והנה, 

מבוגרת, בת  לפתע בחורה    לפני שנכנסנו לרכב, ניגשה אלינו
לא שעדיין  אופקים,  מהעיר  וחצי,  וחמש  זכתה    שלושים 

שס מאז  בית.  לימודיהילהקים  את  כ  ימה  לפני    16-בסמינר 
 . ך ללא הצלחהשנה היא מחפשת את זיווגה, א

א ניגשה אל אותו גדול תורה והחלה לפרוץ בבכי קורע לב יה
א להקים  אזכה  מתי  איתי?  יהיה  מה  "הרב,  ביתי? לפניו:  ת 

 ללא   אך  ,שלי  החתן  את  ומחפשת  מנסה  שאני  רבות   שנים
הדמעות חנקו את גרונה, והיא התחננה על נפשה:  ".  הצלחה

שח הזו  הכלה  מיל"הרב,  אחת  היתה  כעת,  הגן  יתנתם  דות 
כשה בת  שלי  והיא20ייתי  הגננת  אז  הייתי  אני  בת   !  היתה 

זכתה בחתן בן תורה    16ארבע! חלפו מאז  -שלוש היא  שנה, 
ר בת שלושים וחמש וחצי ורואה כבר שערות פלא, ואני כבנ

 "!הרב? גם אני רוצה משפחה ות בראשי. מה יהיהלבנ
אותו של  רחמיו  שלא   נכמרו  בשאלה  שהגיב  תורה,  גדול 

כלל: "אפ אותו  קיללת יינה  פעם  אי  האם  בבקשה,  לי  תגידי 
האם   עצמך?  עצמךאת  כנגד  דיברת  פעם  עמדתי   "?אי  אני 

אוד, שהרי, בדרך כלל, אתי מ והתפל  ייןשט  הרב  , אמרמהצד
הלאה.  וממשיך  קצרה  בברכה  שצריך  מי  את  מברך  הרב 

הסגנון  לא  זה  שכזו,  שאלה  שאל  לא   שם ית' ה שלו.    מעולם 
המיל את  לו  שם  בפהפשוט  אשה .  ים  את  אותה   עצרה 

כן!  "כן,  לרב:  השיבה  ואז  כדקה  למשך  חשבה  דמעותיה, 
ה  תי את עצמי. היה ז כבוד הרב, זכורה לי פעם אחת שקילל

כ בת  השנ  15-לפני  כשהייתי  עדיין  20,  השידוכים.  בתחילת   ,
בכו שקלתי  תמיד  ולא  בנפשי  בוגרת  הייתי  את לא  ראש  בד 

יע לי  א והצניגש אלי אבבאחד הימים  .  ההצעות שהגיעו אלי
וביקש ממניבחור מסוי י להיפגש איתו. ביררתי עליו כמה ם 

טוב בחור  שהוא  התברר  ואכן  דפרטים,  גיליתי  אבל...  בר , 
על המשפחה שלא היה תקין. ניגשתי לאבי ואמרתי   מסויים

 .תיתלו שאיני רוצה לגשת לשידוך עקב הבעיה המשפח
ווה  ה לא רציני! לא שאבי שמע והתנגד לדברי: 'נו, אז מה? ז

לא לפספס בחור שכזה. אני מבקש שתיפגשי איתו, בבקשה.  
שכזה בחור  על  לוותר  בשלי'!  כדאי  לו  ואני  שאיני  אמרתי   ,

אבי ואופן.  פנים  בשום  וקבע  מוכנה  עלי  'אתם כעס   :
אמרת'!  תיפגשו עצבים  שמרוב  עד  התחממו,  י העניינים 

אז הזה,  הבחור  עם  אותי  תפגיש  אתה  'אם  שלא   לאבי: 
פע אף  בכלל!אתחתן  להתחתן  רוצה  לא  אני  אמרתי  ם!   כך 
בת   בבהלה:  "...  20כשהייתי  ואמר  הדברים  את  שמע  הרב 

 ". כן, כי הוא הרגיז אותי? " "!ת?! ככה אמרת לו"באמ
'ברית  הרי  "אבל  בחלחלה:  לה  ואמר  כולו  הזדעזע  הרב 

לשפתיים ריקםכרותה  חוזרות  שאינן  כרת   !',  עולם  בורא 
להזיק    ו ישפיעו ואף יוכלו יו של האדם שדבריברית עם שפת

 . לו. היכנסי עימנו לרכב", ביקש ממנה הרב
עמיד אותה  יא עשרה אברכים והענו לכולל ערב, הרב הוצנס

עצמ על  וקיבלה  עמדה  היא  שלה  במרכז.  הפה  על  לשמור  ה 
האברכ עצמה.  נגד  יותר  תדבר  ערכוושלא  עם   ים  יחד  לה 

סידורים, החיד"א, המובא ב  הרב "תיקון קללות", שסידר מרן
 . שנה 16-והתירו לה את אותה הקללה שלפני כ

מנעת  ע" שבו  פה  אותו  לזיווגך.  התפללי  לפני כשיו  זיווגך 
 !"בות, אותו פה בתפילה ובתחנונים יזכה אותך בחתןשנים ר

הרב  - לה  ".  הורה  מספרת:  הבחורה  כוחות  ואכן,  קבלתי 
ד לשפוך  והתחלתי  הרב  של  ברכתו  לאחר  מעות  חדשים 

י שלא  התהלקב"ה  ספר  זיווגי.  את  עוד  ספוג עכב  היה  לים 
הרי    התחננתי לפני בורא עולם: 'רבונו של עולם!...  בדמעות

ילי, כל שנה שחולפת גורמת לי לצער שמא  אתה יודע את ג
להב שאוכל  הזמן  של  יעבור  רבונו  לעולם.  ילדים  , עולםיא 

אני   רק מבקשת!  רק אתה יכול להושיעני ולא אף אחד אחר
ע  ממך עלדעת:  לי  חסרות  תפילות  כמה  שתגיע  וד  ד 

העתרתי "?...  הישועה עולם,  בורא  עם  דיברתי  יום  יום  כך 
 "! בתי לרגע את הקב"הת ובתחנונים ולא עז בתפילו

ואמרה: "כבוד הרב, אני  עבר חודש. הבחורה התקשרה אלי 
או להזמין  שתיערך  רוצה  ב"ה,  שלי,  האירוסין  למסיבת  תך 
ב אולם  אולמי  באותו  נפגשנו,  בארו  מצאתי   'פרדייז'  שבע. 
בן   נפלא  שניפגש   38בחור  גילגל  שהקב"ה  אמריקה,  מדרום 

   "...טובה החלטנו להתחתן בשעהבחודש האחרון, ו

 יים פתכרותה לשברית 



 

 

  

   הונה לאהרןלכות למשה וכמ
אחר  "ואתה תצוה",  הקשה: למה הוצרך לומר    "אור החייםה"

מדבר היה  שכ  .שעמו  את שהגיע  ן  יוותירץ,  לתת  הזמן 
לאהרן   הקב  -הכהונה  והמליכו  " ברר  המלכות,  את  למשה  ה 

שאמרע וזהו  ישראל.  אֶ ַאּוְ ":  ל  ְּתַצֶּוה  ִּיְּשָרֵאלָתה  ְּבֵני    -  "ת 
ה"מלשון,   ַעּמוֹ '  ַוְיַצֵּוהּו  ַעל  יד)  "ְלָנִגיד  יג,  א'  ואז   . (שמואל 

התפקיד חלוקת  שנאמר:  הושלמה  ישראל,  בעם  ְוַאֶּתם "ים 
  -  "תַמְמֶלכֶ . " (שמות יט, טו)  "ָקדֹוׁשם ְוגֹוי  ְמֶלֶכת ֹּכֲהִנימַ י  ִּתְהיּו לִ 

ר משה  ישראהוא  מלך  המבינו,  התורהל,  ונותן    . ושיע 
והנה    הם שבט לוי.   - "ָקדֹוׁשְוגֹוי  " הוא אהרן הכהן.    -  "ֹּכֲהִנים"

לכהונת רבינו  משה  של  שררתו  בין  יש,  גדול  אהרן    הבדל 
בניו, ואילו במלכות ולן  הרכי הכהונה ניתנה לנצח לא  , הכהן

משה    - עצמוזכה  הוריש    , רבינו  לא  לבניו. אולם  זו    זכות 
משה    )ו  ,ברבה  שמות  (  במדרשכמבואר   אמר  הסנה  שבמראה 
העקדה:    י",ִהֵּננִ "רבינו:   במעמד  אמר  אבינו  שאברהם  כפי 

ה: אינך כאברהם, כי רק אברהם אבינו זכה "הקב  "לא  י".ִהֵּננִ "
ככתוב ומלכות,  ו)(  לכהונה  כג,  ַאָּתה ":  בראשית  ִקים  ֱא ְנִׂשיא 

ימי    שבעה שזכה להיות כהן ב  ףבינו אאולם משה ר".  ְּבתֹוֵכנּו
פטירתו   יום  עד  ומלך  הוריש    -המילואים,  לא  מקום,  מכל 

ולזרעו.  לדוד  ניתנה  והמלכות  לבניו,  זו  אמרו   זכות  וכך 
  , אמר רבי ישמעאל: משה רבינו, מלך היה  ,ק"ב.)זבחים ( ראגמב
להבין    דיוכ  שלא ניתנה לו מלכות לזרעו.   -הוסיף עולא    ידומ
נתיב ישימה  עם  שאר  מכל  ואהרן  משה  ונבחרו ראל,  חדו 

   .המלך והכהן הגדול -להיות מנהיגי האומה 
(כריתות   "שיטה מקובצת"המל, הביא "רבי חיים שמואלביץ זצ

נפלא:  )'ה אומר   הנה ש   מדרש  המלך  א ג(קללים  בתה  דוד    : )ב-, 
ָיחַ   המַ ה  ִהּנֵ " ַּגם  ַאִחים  ֶׁשֶבת  ָּנִעים  ּוַמה  ַהּטֹוב ַּכּׁשֶ   -ד  ּטֹוב  ֶמן 

ָהֹראׁש ִמּדֹוָתי  ,ַהָּזָקןַעל  ֹיֵרד    ,ַעל  ִּפי  ַעל  ֶׁשֹּיֵרד  ַאֲהֹרן    ."וְזַקן 
 ", דֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיחַ "ותמוה: מה הקשר בין תחילת הפסוק:  

המילה   כתובה  מדוע  אהרן?  על  שניתן  השמן    " ָּזָקן"לסופו: 
בפסוק?  המדוברים  האחים  הם  ומי  רצוף?  באופן    פעמיים 

  " דם ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיחַ ָּנִעי  ִהֵּנה ַמה ּטֹוב ּוַמה"  המדרש:  תבוכ
  -זולתו  ת  אף אחד מהם לא קינא במשרש  הרן! הם משה וא  -
יתר על כן, כשראה   ה ובאהבה!ובאחו - "ד ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיחַ "

ז  על  השמן  את  רבינו  אהרן  ו  קנמשה  המשחה,   -של  שמן 
גדול כהן  להיות  בו  על   הרגיש  ,שנמשח  יורד  השמן  כאילו 

ה בגדולת אחיו, עד שהרגיש כאילו  שמח מש  זקנו שלו! וכה 
ה הכהן  עצמו  פעמיים    ול! גדהוא  כתוב  משום    "! ָּזָקן"לכן 

הי  ע"פשא אהרן  זקנו של  על  רבינו,  ,  ה שהשמן  משה  הרגיש 
ר הנפלא בין תחילת הקש  וזהו  כאילו השמן גם על זקנו שלו!

ונעים נפלא  כמה  לסופו:  ַּגם "אות  לר  הפסוק  ַאִחים  ֶׁשֶבת 
זה  ש  ,"דָיחַ  כדיאוהבים  עד  אותה    לזה,  את  שהרגישו  כך 

ויסוד זה של אהבה בין איש    כאילו הם איש אחד!  -  הרגשה 
זכה   כיצד  להלן  יתברר  כאשר  מונים,  עשרת  יגדל  לרעהו 

איבד ומי  הגדול,  הכהן  להיות  באותה    אהרן  הכהונה  את 
ר  , שעה ומא משה  נענש  הכהונהבבינו  את  זאת    ד  וא  הובכל 
שהפציר    ב.)ק  חיםזב(  ראגמבהנה  ש.  שמח שבשעה  מבואר, 
במשה  "הקב עם  ז'ה  את  לגאול  ללכת  סירב   -ישראל    ימים 

ד,    ח"ְׁשַלח ָנא ְּבַיד ִּתְׁשלָ "תה  ירב, וטענתו הי משה זמן   (שמות 
אהרן  ,יג) הגדול  אחי  ביד  בנתשלח  של  המנהיג  שהוא  י  , 

א ַאֲהרֹ   ,ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמרּבְ   ' ַוִּיַחר ַאף ה".  במצריםישראל    ן ָאִחיֲה
אמר רבי יהושע בן    .(שמות ד, יד)  "ְוָרֲא ְוָׂשַמח ְּבִלּבוֹ   ' וכו  ַהֵּלִוי 

שיש בתורה, נאמר בו רושם, חוץ מזה.   קרחה: כל חרון אף 
ר לו  בו  :  ירשב"  -וחאי  יר  במעון  שבי  השיב  נאמר  זה  אף 

שכתוב:   ַהֵּלוִ "רושם,  ָאִחי  אלא,    -  י"ַאֲהֹרן  הוא?  כהן  והלא 
   האף, איבד משה הכהונה, וזכה בה אהרן! שבגלל חרון

שמואלביץי  מבאר רב שנענש משה,  א  :זצ"ל  חיים  הדבר  מת 
ואהרן הלוי נעשה כהן! אולם טען רבי יהושע, מאחר שמשה  

זקנו שלו,   מן ממש עלרבינו כל כך שמח, והרגיש כאילו הש
זה כ  -והוא עצמו זה שנעשה כהן    ן אף ללא רושם!חרוהרי 

עומ להוסיף  נפלאויש  פירשו    י"ב.)  הוריות(  בגמראהנה  ש,  ק 
  "ְזַקן ַאֲהֹרן  ,ַעל ָהֹראׁש ֹיֵרד ַעל ַהָּזָקןַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב  "את הפסוק:  

כמין שתי טיפות שמן שנצצו כמרגליות, עמדו בקביעות על    -
   נו של אהרן!זק
מלכתחי  , מקשה  המהרש"או הכמדוע  ניתנה  להונלה  משה  ה 

לאהרן ניתנה  ולבסוף  עצום:   רבינו,  יסוד  וחידש    הכהן, 
כלות  שהיה שלם במוש  ,מתחילה ניתנה הכהונה למשה רבינו

אדם, מכל  שנאמר  יותר  כך  כדי  עמו    'שה  עד  ָּפִנים "דיבר 
 .(שמות לד, כט)  ו"ָּפָני  עֹורָקַרן  "גם זכה שו  ,(דברים ה, ד)  ם"ְּבָפִני

היה  ש   , יה שלם במידותשה  -אולם, לבסוף נבחר אהרן הכהן  
שלום",שלוהב  "או ורודף  אדם.   ם  מכל  עומק הוזה    יותר 

המידות הטובות    -  "ּטֹוב"":  ָּנִעים  ּוַמה  ּטֹובִהֵּנה ַמה  "  בפסוק: 
  -  "ָּנִעים" ."ַהָּזָקן"זכה לשמן הטוב יורד על  "כשהיו באהרן, וע

והיכן רואים את מידותיו המופלאות    תה במשה.יה התורה ש
מר רבי חיים או  שהיה גדול ממשה במידות?? מנין  של אהרן
משמואל ְּבִלּבוֹ "ביץ,  ְוָׂשַמח  רבינו    "!ְוָרֲא  פן    חשש  כהמשה 

אהרן יפגע, בשעה שיראה את אחיו הקטן תופס את ההנהגה  
  משה רבינו, עד כמה עצום  חשבאך לא    את תפקידו שלו!  -

תפס  הקטן  שאחיו  בשעה  אפילו  כי  במידותיו!  אהרן  וענק 
א עצמו נתמנה להיות  היה אהרן שמח, כאילו הו -ו ת מקומא

  אילו הוא נעשה גואלם של עם ישראל!המנהיג. כ
  -רבי שמעון בר יוחאי, הלב ששמח בגדולת אחיו    רולכן, אמ

ותומים! אורים  גדולה   ילבש  שמחה  המביע  כזה,  רחב  לב 
   הוא המקום ליתן עליו את השם המפורש! - כלפי זולתו

כל שאוהב  אורים  יהודי    הלב  ה,  תומיםוילבש  אחים ושני 
אע"פ   ,מחו האחד בשמחת השנישאהבו כל כך זה את זה, וש 

ולת זה, שכן אהרן היה המנהיג במצרים, גדשלמעשה זה נטל  
הקב יעד  הכהונה  "ולמשה  עם   -ה  את  להנהיג  ראוי  להם 

שהאירו    ישראל. רבינווכפי  משה  ברדתו ְּכמֹוסֵ   פני  ר התורה 
סי האמהר  כך  פני ני,  מהמרגליות  ירו  פקיד  תבקנו  שבז  אהרן 

 ]דתורת חסע"פ [                                           ל!הכהן הגדו

 
   
הוזכר בפרשת תר שלא  ציווי כאן מה  ומה לשון  מה שהוזכר 

לשעה, כי תרומה זה רק    פרשתש  ומרלש  ציווי רק עשייה, י 
אח כלים  היו  עולמים  היה  בבית  ולא  נגנז  הארון  גם  רים 

  העוסקתלכן לא נכתב לשון ציווי, אבל פרשת תצוה    לדורות
ציוויב לשון  ניחא  הכהונה  בתחילת  (רש"י  שפרש    כפי,  בגדי 

צו ולדורות,    )פרשת  לשעה  כהונה  שצו  בגדי  היו  אותן  הם  כך 
שע  ,לדורות  ןכם  ג פקודי  בפרשת  גם  בולט  עשייה    לוזה  כל 

" נאמר  ֹמׁשֶ ועשייה  ֶאת  ה'  ִצָּוה  מה ַּכֲאֶׁשר  כן    ה",  נכתב  שלא 
 .בפרשת ויקהל

הטע  ביאר  זצ"ל  הגרי"ז  כהונהמרן  בגדי  שבעשיית  כתיב   ם 
עשיה " כל  ֹמׁשֶ אחר  ֶאת  ִצָּוה ה'  של  ַּכֲאֶׁשר  בעשיה  ואילו  ה", 

משום   כן,  כתיב  לא  וכליו   קידושין(ת  מסכב  רושאמהמשכן 
א"כ במשכן שלא   . ום שנאמר צו לשעה ולדורותכל מק  :.)כט

לדורות   לכתוב   כשהגיע השתמשו  שייך  לא  עולמים  לבית 
ציוה"   אבש"כאשר  ב"ציווי",  ניתנו  היו לא  כהונה  הבגדי    ל 

השרד    הז   ולפי.  רותלדו בגדי  שבעשיית  מא(מדוקדק   ) לט, 
ת במדבר לא  המסעו  שכתב רש"י שהיו לכיסוי בשעת סילוק

ציוה   כאשר  שם  משה,  כתיב  את  לדורות. שה'  הוצרך  לא 
ה תצוה וגו'  לדורות כתיב ואתבעשיית השמן שהיה    וכמו כן

 .לדורותגם יהיו  כהונה שהם נהג לדורות, ומחובר עם בגדיש



 

 

ִתיתין במה  -  ֶמן ַזִית ָזְך ּכָ   םאד לבין ה ׁשֶ
המקדש,  לה בבית  המנורה  התדלקת  ש אומרת  היו  ורה 

ַזיִ "ל  זקוקים ַלָּמאֹורֶׁשֶמן  ָּכִתית  ָז  כ(  "ת  שיוכלו    .)כז,  ובכדי 
ל ַזיִ "להפוך  ָּכִתית ַלָּמאֹורֶׁשֶמן  ָז  תהליך    ",ת  הזיתים  עוברים 

 כותשים אותם, הם סופגים  כותתים אותם,:  ארוך ולא פשוט
קשי  עליהם  עוברים  ונלחצים.  משבריםמכות  וניסיונות    ים, 
הם התוצאה?  מה  אך  פשוטים,  משתבחים   לא  מתרוממים, 

ַזיִ ' ונעשים   ָז ֶׁשֶמן  ב   או  .'ת  שישתמשו  הם  זוכים  הם  אז 
המנורה המקד  להדלקת  כלי בבית  את  בהם  שימשחו  ש, 

 .את הכהן הגדול ואת המלך, המקדש
אלבז  הואיוק  בדכך   ראובן  רבי  הגאון  טוען  האדם,   גם 

לעתים עובר  וסופג  שליט"א,  וכתישה"  אך   "כתיתה  מכות, 
ולהשביחו לרוממו  מיועד  זה  להתייאש .  תהליך  לנו  אסור 

שהקב"ה חפץ בו,    הנפילה מהווה סימן   מנפילות לפי שדווקא
 .מעלה-להעלותו ולרוממו מעלה ועתיד

שיו זצ"ל,  חיים'  ה'חפץ  על  עלהמסופר  אחד  במדרגות,   ם 
קליפה מחמת  ונפל  החליק  אלשהושלכה    ולפתע  נשים  שם. 

שהנופל הנו ה'חפץ חיים', ,  ריקנים שנכחו במקום ולא ידעו 
 .למראה הזקן שנפל אפיים ארצה מולם גחכו

א ראה  קם,  חיים'  שמחהה'חפץ  ושמח  לעגם  ... הגדול   ת 
עושהאות  שאלו זו  מה  לשמחה  "רבנו,  תלמידיו:  אמר "?  ו 
אנשים    -השמים    ה'חפץ חיים': "היום קבלתי מתנה מן  להם

ש בעת  לי  ברחובלעגו  גדולה, .  נפלתי  כפרה  הוא  הזה  הצער 
  ..."?ואיך לא אשמח

מזוויעהיל שלומ'קה  רבי  הרה"ק  שהיה  דר   בשנים  זצ"ל 
יום כל  ללכת  נוהג  היה  פעם לכו  בירושלים,  המערבי.  תל 

רבי פנה  חזרתו  ש  בדרך  'שער  דרך  ללכת  כי   -כם'  שלומ'קה 
אליהו   'המקום ריק מראיות אסורות, אך משמשו ר  שם היה

האשפות', כי בשער    טה זצ"ל אמר שעדיף ללכת דרך 'שער רא
 . שכם היה קצת סכנה להלך

רשובע ערבי  בהם  פגע  שכם'  ב'שער  הכה  ,  עברם  ובאגרופו 
ואמר "ראה נא מה   משמשו  מאד. פנהאת הרבי מכה חזקה  

אוי לעשות כדבריו וללכת דרך שהיה מן הר  היה לנו", כמרמז
שלו  'שער רבי  נענה  הסכנה,  מפני  והשיביפו'  :  מ'קה 

מסיים  ימקובלנ" יהודי  שכאשר  והוא    מאבותיי,  תפילתו 
זה סימן שעלתה תפילתו    מקבל איזו מכה, הרי  לרצון  לדבר 

 "עדיף לקבל במכה בגוף   -מק'ע  סיים רבי שלו  ",לפני אדון כל
 .)עיניים משמירת(" ולא מכה בנפש חלילה)  מהערבי( -

בפרשתנו הפסוק  את  פירש  זך  '  ובזה  זית  אם תיתכ  -שמן   ,'
מקבל התפילה  'למאור'   אחר  סימן  זה  הרי  מכה,  המתפלל 

 . נתקבלה, ויאר ה' פניו אליו שתפילתו
ב האדם  זה כיוצא  שכאשר  שלומ'קה,  רבי  מבקש    אמר 

עני ומת על  מהקב"ה  וזמן יפלל  מסוים,  תפילתו   ן  אחר  קצר 
שביקשאירע לו אי המבקש לרפואת החולה  ,  פכא ממה  כגון 

תפילתו  ש   ובתום  לו  ידע  נודע  החולה,  של  מצבו  החמיר 
את  נאמנה תיכף  רואה  אם  ואילו  התקבלה,   שתפילתו 

ואף קיום,  לזה  שיהיה  מוכרח  אינו  נרמז   הישועה,  זאת 
הפסוק   ֵאֶלי  " באותו  ַזיִ ְוִיְקחּו  ָזֶׁשֶמן  זכה   ",ת  האדם  שאם 

כמרומז בשמן זית זך, ואח"כ מרגיש    נהבכוווהצליח להתפלל  
שכל זה    ממה שביקש, ידע נאמנהשאירע לו איפכא    -  כתית

לו  יש  מובהק  סימן  למאור,  אלא  התקבלה   אינו  שתפילתו 
   .וישועתו קרובה לבוא והגיעה על לכסא הכבוד

  הבושה הביאה להכתרה
תלמיד חכם    רבה של אחת מעיירות אירופה נפטר. הרב היה

חדשו  גדול, רב  חפשו  העיירה  בהצלחה ש,  אנשי  למלא  יוכל 
רבם של  מקומו  במשרה    את  לזכות  חפצו  רבים  הנערץ. 

אך שני    הנכספת,  רק  נותרו  ודרישות,  ברורים  לאחר 
מסו .  מועמדים אדמו"ר  של  חסידו  היה  המועמדים  ,  יםיאחד 

 .  תוקהלשחלק מאנשי המקום היו אף הם בני 
ל בשבת  לדרוש  הוזמנו  המועמדים  הרב ה  פנישני  קהל. 

דרשה  דרש  יישק,  נפלאה  החסיד  בקיאושפתיים  והפגין  ות , 
דיבור על   וכושר  תמיד  שוקד  שהיה  משנהו,  ואלו    נפלאים. 

דרשות,   בנשיאת  הורגל  ולא  בדבורו תלמודו   מעט  התקשה 
הצבור.   אימת  מחמת  דרשתו  וצחקוקים    גיחוכיםבתחילת 

מה אף שהושתקו בתוקף, נגר  ריקנים שבקהל, ועלהנשמעו מ
 . רשתו נשא בשפלות רוחואת המשך ד,  ה גדולהלרב בוש

ה השבת  אללאחר  המקום,  אנשי  החסידים,  האדמו"ר.   גיעו 
את בפניו  הם  תארו  גדולה  הרב   בשמחה  שנחל  ההצלחה 

אמרו ספק,  "אין  עלינו    החסיד.  המועדף  שהרב  לאדמו"ר, 
ובפרט האחר    יבחר,  בדבורושהרב  בושה  התקשה  ונחל   ,

ה".  גדולה זאת  הנ שמע  כל  ולהפתעת  אמררבי,  אם ":  וכחים 
דרשתו, אות היא    ומה שלהרב השני נחל בושה גדולה בעיצ 
ויעלהו אתו,  יהיה  יתברך  שאומר -מעלה  שה'  כפי  מעלה, 

ע"ה המלך  יב  משלי(  שלמה  יֹוִכיחַ '  :)ג,  ה'  ֶיֱאַהב  ֲאֶׁשר  ֶאת  .  'ִּכי 
בושה שנחל  רב,  אותו  דווקא  היה,  כך  דרשתו,   ובאמת  בעת 

 . ב העיירההוכתר לר
 והקשר לתורההכתיתה 

שבדרוןד שלום  רבי  הגה"צ  א  רש  הכתיתה, זצ"ל  מהות  ת 
לימוד של  "ליהודים   בהקשר  אומר  הפסוק  שהרי  התורה. 

  -"  אורה ? "הדבר הראשון  -אורה ושמחה וששון יקר"    היתה 
תורה בתורה ל  . זו  יש   עמול  אם  אור,  נכנס   ולהכניס  תורה, 

. כי " שמחה, ששון ויקר":  אור, ומשם ואילך יש כבר את הכל
בא פנימה  חודר  את    !אור  -דם  לך  תאיר  כיצד  ואיך  האור, 

למאור"    יםכניסמ "כתית  מהתורה?  עצמכם  -אור  על   כתתו 
תורה בעמל  -א  וה  הפשט.  דברי  לעסוק  התורה    להתייגע 
 ]'פחד דוד' ע"פ[                                             . בדברי תורה
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 בה בת טו )יז י די( הבוהא  : ה יבבת חב ןותכ : זהעזיבת מרים 
 יסה מכת בנה ינח:  חנה בת לח: ר ף  סו י ה בתיח :ח ר ס תבמחה ש

 

      הודיה בת פאולה-הדס:  לה: אליעד יעקב בן פאו הכלן מבאריה (לאון)  :החלהצל
 ) rhetse neb luehmmy SmiJ(  ר אסת  בןואל י שמימ: ג'  ו טאזהבה בת   - הגון יווגז

 בתיה בת אסתר :  איריס  בןים מרח ה קנאל:  חהשמבת עדינה  :הבהבת זי רחל
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומות להקדשות  ,נות להזמ
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 4741102.מ השרון  רמת 2 הקוצר: כתובת
 
 

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים  
 רמת השרון 2לכתובת: רח' הקוצר ניתן לשלוח צ'ק  

 :רע של קימאלז
בן רחל מרים יהודה יחזקאל יוסף 

 ן דינה בן לאה : ליאור ב נפתלי שלמה 
 בת מינה : שירה בת שושנה  רייזל שושנה
 ו : ליאת בת ויקטוריה בת לולמיטל 
 יובל בן שלומית  :  בת רחל ה צביהשמח

 בת מזל  ה : עדי רחל בת חי
 נעמה בת אסתר

 לרפואת: 
 א   שליט" הרב מאיר נסים בן כמסאנה 

 ן אביגיל  : אריאל ב יתיעקב ישראל בן גל
 ן אנט  ם בבן רחל : אברהשמעון   ה:ם בן עליזמנח

 שרה: זוליט בת חנה  ית: ויקטוריה בתאורטל בת גל
 קרן בת רבקה מרים   : גלית בת רות נה: פאולה בת די

 ת שדרה שושנה ב: ה לאה בת ציפורה איל
 ורית בת רחל  ת לינה : נב  ת נוארה : רותרחל ב
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 מאוצרות הפרשה      

 , בעולם הבוטני הוא לובש כתר, בעולם המודרני הוא זורע הרס וחורבן, בעולם היהודי הוא מלא מצוות                                   חידה פר"ש             חידה פר"ש        
 שתנו בשולים נמצא ומתהדר בשתיקה?בבית הכנסת מפאר את התורה ובפר                      

 (ב, כ) עשה ואת מאמר מרדכי אסתר
בתחילת המגילה מרדכי הצדיק הוא הרבי ואילו אסתר התלמיד: "ואת
מאמר מרדכי אסתר עשה (ב,כ) אך בהמשך, היא הופכת לרבי ואילו

"ומאמר יז)עליו אסתר (ד, עש ככל אשר צותהמרדכי ל"תלמיד": "וי
הכיצד התרחש המהפך?! שאל חקר המשגיח " (ט,לב).אסתר קים

דליקווד הגה"צ רבי נתן מאיר וואכטפויגל זצ"ל. הוא הקדים וסיפר את
אשר התרחש עם ה'שדי חמד' שלמד בשקדנות בביתו של גביר

לומדים על חשבונו. אחד הלומדים התקנא בו וטפל עליו שהחזיק
עלילה שפלה. בעקבות זאת גירשו אותו מהמקום (ומכיוון שבשמים
לא שותקים על אכזריות, המעליל נפטר באותו שבוע). כעבור זמן
התאפשר לו להזים מעל עצמו את העלילה, השדי חמד שמח מאוד על

ה. מחשבה שנייה לקחהההזדמנות אך זו הייתה רק מחשבה ראשונ
בחשבון שהאפשרות להיפטר מהעלילה, כרוכה בכך שתתפרסם
רשעותו של יוזם העלילה ובכך לא חפץ, שכן חשב לעצמו איך ארומם

ידעו שאברך עשה הכלכאשר  –את כבודי על חשבון כבוד שמים 
בניסיון הקשה, , לאחר שעמדבאותה שעה מעשה נבלה שכזה?!

וכל מעיינות החידוש נפתחו בפניו שערי שמים, זיכרון, הבנה, כוח
נהפך לאיש אחר! מאז רק עלה ונתעלה עד שזכהפשוט  –החכמה 

לחבר את אחד החיבורים המיוחדים שבכל הדורות, ולהפוך לאחד
 מהרביים של כלל ישראל. 

המשגיח. מיד כאשרים הטע –זה גם מה שהיה עם אסתר המלכה 
הסכימה למסור את נפשה בעד כלל ישראל ואמרה "וכאשר אבדתי
אבדתי" (ד,טז) הפכה מיידית לרבי של כלל ישראל, וזכתה לרוח

נאמר "ויעש ז)"הקודש ולחכמה עד אין שיעור. מיד בפסוק הסמוך (י
ככל אשר צותה עליו אסתר", היא נותנת עצות לעם ישראל "לך כנוס

בעוניהסהנדרין קיבלוה לרבי, וכשאמרה "קהיהודים (ד,טז) וכל את כל 
  והכל בזכות שעמדה בניסיון וויתרה על שלה! קבעוה! –" לדורות

('לקט רשימות לפורים' מובא ב'אוצר הפרפראות')

 (ו,יב) דחף אל ביתו אבל וחפוי ראשוהמן נ
ל ביתו שמתה וחפוי ראש מחמת מעשהאיתא במסכת מגילה אבל ע

שארע. דכשעברו בדרך המובילה תחת בית המן סברה בתו של המן
שעמדה בחלון שהמן יושב על הסוס ומרדכי מוליך את הבהמה שקלה
עציצא וזרקה על ראש אביה, כשנתקרב הסוס אצלה וראתה אשר

נפלה מן החלון ומתה. וצריך ליתן טעם מפני מה נגזרה מיתה עשתה
כוין לצוד את הדגים בשבת ועלה לו תינוקתמשונה זו ולכאורה הוי כנ

דהוי נתכוין לעבירה ועלתה לו מצוה דפטור מכלום ואף זו זיל בתר
מעשיה ומצוה עבדה ועונש למה לי. ויש לישב בזה דבר דבור על

כבר הזכרנו בכמה דוכתי מה דאיתאאופניו כפתור ופרח. דהנה 
במפרשים שמתוך שהמן היה עבד בבית מרדכי הוה ליה דין ישראל
וחייב במצוות שבת כשפחה. ועוד כתבנו במקום אחר, שאותו יום
שארע מעשה הסוס יום שבת היה. והמחלל שבת חייב סקילה.
ואמרינן במסכת כתובות מיום שחרב המקדש כיון שבטלו בתי דינים

ה עושה דין מי שנתחייב שריפה נופל בדליקה, מי שנתחייבהקב"
סקילה נופל מן הגג וכו'. והשתא הכל אתי שפיר דמשנה שלימה שנינו
הזורק מרשות היחיד לרשות הרבים חייב. וזו שפחה כנענית היתה
וחייבת בשבת וזרקה מרשות היחיד לרשות הרבים בשבת, והוי חילול

דור בית המקדש חרב היה ולא היושבת ונתחייבה סקילה ובאותו ה
 (כסא דפלפלא) מן הגג כפי דינה אשר ראוי לה. בתי דינים ולפיכך נפלה

 (כז, כ) להעלת נר תמיד
מפרש רש"י: 'כל לילה ולילה קרוי תמיד, כמו שאתה אומר 'עולת

 תמיד' ואינה אלא מיום ליום'. 
מסופר, שהמחנכים בישיבת סאטמר הבחינו פעם באחד התלמידים
שהוא שרוי בעצבות ומסתגר עם עצמו. הם ניסו את כל כוחם לדובבו
ולעודדו ולא עלתה בידם. לבסוף נכנסו עמו לחדרו של האדמו"ר רבי
יואל מסאטמר זיע"א ושחו לפניו את כל העניין. האדמו"ר במתק
לשונו נכנס בשיחה עם התלמיד להבין מדוע הוא שרוי בעצבות, ואז

ו וסיפר שלצערו נכשל במעשים אסורים,פתח התלמיד את סגור ליב
ובס"ד התעורר לשוב לדרכי התורה, ומכאן נובעת הנהגתו. האדמו"ר
דיבר עמו דברי הדרכה ועידוד, ואמר לו שאין זה מדרכי התורה להיות
בעצבות וליפול ברוחו, אלא אדרבה עיקר העבודה היא לשוב ולעסוק

שקיע את כל כוחובתורה ובתפילה, ועליו להסיח דעתו מהעבר ולה
(תהילים נא,ה)בעתיד. טען כנגדו התלמיד: והלא פסוק מפורש הוא 

", הרי שאסור להסיח דעת מהכשלונות. פתח לותמיד"וחטאתי נגדי 
האדמו"ר פסוק זה שלפנינו ואמר: הלא הכתוב אומר "להעלות נר

ל רגע ורגע יש חיוב להעלות נר,", ופירש רש"י שאין הכוונה שבכתמיד
, ובכל זאת נקרא הדבר 'תמיד'. כךפעם אחת ביוםההדלקה היא  שהרי

" הרי מדי ערב קודםחטאתי נגדי תמידגם כאן, אם רצונך לקיים "
השינה, לפני אמירת קריאת שמע על המיטה, תהרהר בתשובה על

 (קבלת שבת)  '.תמידהעבר ותקבל על העתיד, ואף זה נקרא '

 (כח, א) ו ליואתה הקרב אליך את אהרן אחיך... לכהנ
(קהלתעל הפסוק: "טוב שם טוב משמן טוב'  (קהלת רבה) מצינו במדרש

וזה לשונו: "אמר הקב"ה למשה, לך ומנה לי כהן גדול. אמר לפניו: ז, א),
רבש"ע, מאיזה שבט? אמר לו: משבט לוי. ובמה אני מושחו? אמר לו:
בשמן המשחה. באותה שעה שמח משה, אמר: כמה חביב שבטי לפני

 הקב"ה"!.
 והוא טעון ביאור רב: מה עניין שמן המשחה לחביבות שבט לוי?

(שבת צב.)ביאר זאת רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל באופן נפלא: בגמ' 

שרק כך[מבואר שכל שבט לוי שבאותו הדור היו גבוהים עשר אמות 
, וקשה: הלא ידוע ששאול המלך]היו יכולים לפרוס את אוהל המשכן

ם רק משום שהיה משוח בשמן המשחה, וכן מצינוהיה גבוה מכל הע
במלכות בית דוד, ונמצא שטבעה של משיחת שמן המשחה להגביה
אנשים הנמשחים בה, וא"כ כיצד נצטוה משה למשוח את הכהן בשמן

היה י' אמה ואם ימשחו את הכהן הוא המשחה, הלה גובה המשכן
תרץ שאע"פיגבה יותר מן המשכן ולא יוכל להכנס למשכן! אך יש ל

 שהיה הכהן גבוה מ"מ נעשה נס ונכנס למשכן בריווח.
עתה יובן המדרש היטב: ודאי שבתחילה משה ידע שמושחים בשמן
המשחה, אך חשש שהכהן הנמשח יגבה מאד ולא יוכל להיכנס
למשכן! ולכן טען: הלא למעט בניסא עדיף, ומוטב אפוא לקחת כהן

מילא י' אמה ואם ימשחמשבט אחר, שהרי שבט לוי היו גבוהים מ
הוא יעפיל לגובה רב ביותר ויהיה בזה נס עצום, אך בשאר –אחד מהם 

ימעט הנס, ולכאורה עדיף כך, ולכן –השבטים שהם נמוכים יותר 
" טעןמשבט לוי". ולכן לאחר שהקב"ה השיב לו "מאיזה שבט?שאל "

משה שוב: לכאורה עדיף שלא יימשח בשמן המשחה כדי למעט בנס,
"! לאחרבשמן המשחהמרות זאת השיבו הקב"ה שימשח את הכהן "ול

"כמה חביב שבטי לפני הקב"התשובות אלו של הקב"ה הסיק משה: "
 ), קבלת שבת(טללי אורות  עד שהוא מוכן להרבות כ"כ בנסים בשבילו!



 ללמדך        
ם מכבדים את האדםהבגדי        

 (כ"ח, ב')וְָעִׂשיָת ִבְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחי ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת 
 לכאורה עלינו להבין: מדוע היה צורך להלביש את אהרן ובניו בבגדים מיוחדים לכבוד ולתפארת? איזו משמעות ישנה ללבוש החיצוני? מדוע אין

 מבלי להעניק לכך ביטוי חיצוני בבגדים שהם לובשים? די בגדלותם הפנימית של אהרן ובניו, אשר נבחרו לכהן לה',
אכן התשובה הינה, כי הבגדים, אמנם אינם בעלי חשיבות כשלעצמם, אלא שהם מכבדים את האדם הלובש אותם! כלומר, כאשר משרתיו של ה' 

 . יתברך לבושים בפאר והדר, הדבר מעניק להם חשיבות, והרי זה כבודו של המלך שמשרתיו יהיו חשובים
ואמנם, כך מצינו בגמרא במסכת שבת (קי"ג, ע"א) כי רבי יוחנן היה קורא לבגדיו 'מכבדותי', משום שהבגדים אמנם אינם בעלי חשיבות 

 כשלעצמם, אולם הם מעניקים חשיבות ומכובדות לאדם הלובש אותם!
 ולכשנעמיק בדברים, נמצא בהם משמעות נוספת, וזאת על פי המעשה הבא:

חמת העולם השניה, כאשר ריכזו הרוסים שבויי מלחמה רבים בסיביר, שם העבידום בעבודת פרך. באותו מחנה היו כלואים אף היה זה בעת מל
 יהודים שנחשדו בהפרת חוקי המדינה, ובין היהודים הללו היה אף הגאון רבי יעקב גלינסקי, אשר היה צעיר לימים.

ין השבויים בלט אסיר גבוה וזקוף, אשר הועסק על ידי הרוסים בעבודות הקשות והבזויות עם הימים שחלפו, הבחין רבי יעקב בתופעה מוזרה: ב
ביותר. ניתן היה לחוש במוחש, כי מפקדי המחנה דואגים לבל יוותר מחוסר עבודה אפילו לרגע. אולם אותו אסיר לא התלונן מעולם, אלא מילא 

 משתרע על רצפת הצריף באפיסת כוחות.בשתיקה את המשימות שהוטלו עליו, עד שבסופו של יום היה 
לאותו אסיר, היתה שקית בד קטנה, עליה שמר כעל בבת עינו. הוא מעולם לא הניח לאיש לראות את תכנה של השקית. מדי לילה, היה מניחה 

 תחת ראשו כאשר שכב לישון, ועם בוקר היה מסתירה במקום מחבוא עד הערב, וחוזר חלילה.
פעם להתחקות אחר סודו של המטמון האצור באותה שקית בד בלויה, אולם האסיר מעולם לא נידב פרטים נוספים. דרי הצריף, השתוקקו לא 

 היה אפסי. –יותר מכך: הוא היה שתקן ומופנם מטבעו, וכמעט לא החליף מילה עם איש כלל, כך שהסיכוי לכך שיחשוף את סודו מבלי משים 
רבי יעקב והוא לא הצליח להרדם. לפתע, בשעת לילה מאוחרת, לאחר שנראה היה כי כל דרי הצריף היה זה באחד הלילות, כאשר נדדה שנתו של 

כבר נמים את שנתם, הוא זיהה קול רחש קל הבוקע מפינת החדר. כאשר חזר הרחש ונשמע, אימץ רבי יעקב את עיניו, והבחין לתדהמתו כיצד 
חת ראשו, ולאחר שהביט סביבו ווידא כי איש אינו מתבונן במעשיו, הוציא מתוכה האסיר הגוי קם מדרגשו, שולף את שקיק הבד המפורסמת מת

 מדים צבאיים שמורים ומגוהצים, ולבשם מעל בגדי האסיר בהם היה לבוש.
אילו היו אלו מדי הצבא הגרמני. האסיר החליק עליהם בידו כשעיניו בורקות, ולאחר מכן נעמד במקומו, וביצע מספר תנועות מהירות וחדות, כ

 מפקד הוא על גדוד ענק העומד לפניו למסדר. לאחר מכן מיהר לפשוט את מדיו, החזירם אל שקיק הבד, וחזר למיטתו כאילו לא אירע מאומה.
למחרת היום, בדרך אל מקום העבודה, פנה רבי יעקב חרש אל האסיר הזר, ובתוך כדי הליכה שאלו: "מדוע הנך לובש באישון לילה את מדי הצבא 

מיהר  –ני?". האיש החוויר והסמיק לחלופין, הביט סביבו בכדי לוודא כי איש לא שמע את השאלה, ואילו רבי יעקב, אשר הבחין בחששותיו הגרמ
 להניח את דעתו ולומר לו: "אל דאגה... לא אגלה את סודך לאיש! אולם סקרן אני להבין את פשר מעשיך!".

 הווייתם, וכך אמר:פתח האסיר את פיו וסיפר לרבי יעקב דברים כ
"הבט. אני הייתי קצין בכיר בצבא הגרמני, עד שנפלתי בשבי. אויבי, הרוסים, מבקשים לשבור את רוחי בכל דרך אפשרית. הם מעבידים אותי 

אכנע בפרך מבוקר עד לילה, ומטילים עלי כל עבודה בזויה שניתן להעלות על הדעת, משימות שאינן מתאימות כלל למעמדי. אולם אני, לא 
 לעולם! אני לא מוכן להניח להם להשפיל אותי, ולגרום לי להאמין כי אני באמת חסר ערך... לפיכך, מידי לילה אני לובש את מדי הקצונה שלי

 לזמן מה, בכדי להזכיר לעצמי מי אני ומאין באתי, לבל אשכח כי אני קצין בכיר, אשר אלפי חיילים סרים למרותו!".
 בכוחם להזכיר לאדם מיהו ומה ערכו. בשעה שהוא לובשם, הוא זוכר את מעלתו, ואחר המעשים נמשכים הלבבות. –הרי לנו, כי הבגדים 

שכן הכהן העובד את עבודת בוראו, צריך לזכור מה  ומכאן, נוכל למצוא הסבר נוסף לחשיבותם של בגדי הכהונה העשויים לכבוד ולתפארת:
מלכים. ובכן, את זאת יזכור היטב כאשר ילבש את בגדי הכהונה, הבגדים המפוארים המתאימים גדולה מעלתו בכך שזכה לעבוד את מלך מלכי ה

 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)" שמות -("ללמדך    למשרתי המלך, וכך לא ישכח לעולם מי הוא ולפני מי הוא עומד.

  

 הודיה צריכה שתבקע מעומק הלב -השוכח על הניסים                                   
אויערבאך זצוק"ל: משל למה  וביאר בזה הגרש"ז יעלה ויבוא" חוזר. ומה טעם הדבר?ומשא"כ השוכח לומר " )תרפב ס"א שו"ע(ה השוכח לומר "הנסים" אינו חוזר הנ

! הצילו ראטוועט'ה צועק 'מוכרת, לפתע מצא את עצמו מוקף בשודדים, וכשהרגיש שכלתה אליו הרע הדבר דומה, לאחד שחיפש מקום ללון בחצות הליל בעיר לא

ואף הציע לו מטה נוחה ללון בה. בבוקר, אותו  לשמע קולות זעקתו יצא אדם הדור, והניס בעזרת נשקו את השודדים, הכניס את האורח לביתו, האכילו, השקהו, !והציל

 י תודה, אז תודה לכם..."לאחר חצי שעה הוא חזר לאכסניה שלו וקרא לעבר בעל הבית: "מתנצל שלא אמרת אורח, קם מתלבש, ויצא לדרכו בלא להודות לבעל הבית.

שכפאו שד  מידיה, אז לחזור אחרי זה ולהודות כשל הו ה עמוקהלא מרגיש תחושנו מבין את גודל הנס שקורה אתו וכל בר דעת מבין שהדבר חסר כל טעם. כי מי שאי

כלימה צריכה לאחוז בנו אם נסים לא חוזרים, אבל איזה בושה ועל האכן, כששוכחים  מרגיש: תעזוב, לא צריך... לומר תודה הרי זה חסר טעם. במקרה שכזה נותן הטובה

לא הגיעה ואמנם אדם ששכח לומר את ברכת מודים הריהו חוזר, אף ש ת?!הצלה, וגם ביום הזה לשכוח להודו יום אחד בשנה זוכרים נס אנו שוכחים "על הנסים"...

נעים. גם  כי הודיה צריכה להגיע מרגשת הלב, אבל הודאה על נסי יום יום זה מחויב המציאות. כן נעים לא בדרך של הכרח, דאהלא שייך הוההודאה מפנימיות הלב, ו

 (הגאון ר' חיים ברוך נבנצאל, גליון "א ישיבישע'ר חומש") צריך להודות ... -כשהלב לא מתעורר להודיה 

 רי

  רך?מטר בע 25בכל בית והוא באורך איזה דבר יש                  
   /   צביקי גולדשטיין נ"י  נ"ייצחק יוסף זבדי  /   משפחת מלאכי :יםהזוכ שמות              נעל. :התשובה לחיד   .9 :תשובה לחידה פר"שש                                                                                    

 משפחת פורת להולדת הבן              ראבד להולדת הבןאברהם דב ת משפח      ן        ת מנחם מושקוביץ להולדת הבמשפח: מרכז העיר                                       
 משפחת האוזר לאירוסי הבת                        להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוותניכטבורג  –משפחות גמיינר 

        משפחת הרב רוזנברג להולדת הנכדות               הנכדה לנשואי הבתא חפוט –פינטו הרב ת ומשפח  
 פחת שלוש לאירוסי הבןמש     משפחת גרינברג להכנס הבן לעול תורה ומצוות              פחת הופנר להולדת הבתמש       להולדת הבן הנכד    שנקולבסקי  –משפחת פרוינד   גני הדר:

  
פחת שלוש לאירוסי הבןמשמשפחת גרינברג להכנס הבן לעול תורה ומצוות     פחת הופנר להולדת הבתמשלהולדת הבן הנכד   שנקולבסקי –משפחת פרוינד גני הדר:

למייל  037608833בפקס:  ות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שניפתרונ  a7608833@gmail.comאו 

לא שייךההודאה מפנימיות הלב, ו

צריך-כשהלב לא מתעורר להודיה 

 חידה שבועית      רירירי

  

                                  

       
חידה שבועית      

                                    
 מזל טוב         

גדולה מעלתו בכך שזכה לעבו
למשרתי המלך, וכך לא ישכח 

חוהנ אינו "הנסים" לומר השוכח ה

 פינת ההלכה       
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272גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט גליון מס'  

באר חפרוה שרים
ילקוט מתורת רבותינו הקדושים זיע"א בפרשת השבוע

באר בשדהבאר בשדה

בית הכנסת לתורה ולתפילה שטפנשט
כולל אברכים לעיון - לפנה”צ

כולל אברכים להוראה - אחה”צ
רחוב מהרש”ל 13 בני ברק

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

מתחם גני הילדים * עקבי אבירים
רח’ רש”י 5 אלעד

מתחם כיתות התלמוד תורה
רח’ רש”י 9 אלעד

מתחם המכינה לישיבה קטנה
הכלל חסידית - אלעד

רח’ רש”י 3 אלעד

בית שטפנשט - גבעתיים
בקבר הצדיק משטפנשט

רח’ רמב”ם 1 גבעתיים
כולל אברכים * בית כנסת * מדרשיה

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

מתחם קבר האדמו”ר הראשון משטפנשט
רח’ אליזבטה 2 שכ’ פאקורר יאשי - רומניה

מפעל קמחא דפסחא
וקמחא דשבתא

עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי
החגים ושבתות השנה.

אור מתתיהו
שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק

וערבי יהדות לעם שבשדות, בהשתתפות
גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני
“תורת אמת - שטפנשט”

להוצאת כתבי רבותינו הקדושים
לבית שטפנשט - רוז’ין - וחכמי רומניה.

מפעל האנציקלופדיה
לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג 
במשרדי המוסדות:

· אנציקלופדיה מלכות שבמלכות בית רוז’ין ב”ח
· אמונת אמת - שטפנשט

· רשפי קודש - רוז’ין
· סגולת מלכים - ניסן

· עלי זבח: 
ח”א עניני ברית מילה,

ח”ב עניני חלאקה,
ח”ג עניני נישואין ומצוה טאנץ.

· ילמד ענוים - בדרכי הלימוד
· כנורו של משיח - נגוני שטפנשט עתיקים

אלבום עם שני דיסקים

יו"ל על ידי מכון
'תורת אמת שטפנשט'

הצטרפו לקבלת הגליון כל שבוע
בדוא"ל: 

טלפון: 03-579-03-03
פקס: 03-616-5110

6160303@gmail.com

שאין התורה נקנית אלא בחבורה, 
ואז יזכו למאור שבתורה, כי הלומד 
לבדו יכול להיות שהיצה״ר יצטרף 

אליו לחברותא, רח״ל.

לצוות שיעשו שמן 
טהור

שמן זית זך. )כז, כ(
“שמן  לומר  לו  למה  לדקדק  יש 
מקום  שבכל  ידוע  והלא  זית”, 
הכוונה  סתם  בתורה שמן  שנאמר 
ומצורע.  כבמנחות  זית  שמן  על 
היה  לא  במדבר  דהנה  ונראה 
שהביאום  אלא  זיתים,  לישראל 
מן  אותם  שקנו  או  ממצרים 
טמאים,  היו  הזיתים  אך  העכו”ם. 
כי לא ידעו ישראל להזהר לשמרם 
שלקחו  מה  ומכש”כ  בטהרה, 
מהעכו”ם שבוודאי לא שמרו אותם 
מלהטמא במת וכיו”ב. אולם איתא 
בפסחים )דף ל”ג:( דהשמן שבתוכו 
אינו טמא, אלא שאם סוחט זיתים 
מטמאין  הזיתים  אזי  ביחד  הרבה 
אם  אבל  מהם,  היוצא  השמן  את 
של  מדוייק  בשיעור  זיתים  סחט 
דכשיצא  טהור,  השמן  אז  ‘כביצה’ 
פחות  הזית  אז  ממנו  המשקה 
מכביצה הוא, ופחות מכביצה אינו 
מטמא מאכלים אחרים, ולכן השמן 
טהור. ולכן אמר הפסוק “שמן זית”, 
שיזהרו לכתוש כל זית בפני עצמו, 
שאז לא יוכל הזית לטמא את השמן 
אם  אבל  טהור,  ויהא  ממנו  היוצא 
יש לחשוש שיש  זיתים,  ב’  יכתוש 
ואז  מכביצה,  ביותר  שיעור  בהם 

יטמא השמן בצאתו.
)פנים יפות(

*
לתורה צריכים שכל זך

מבאר  נזר"  ה"אבני  בעל  הגה"ק 
למה במנורה צריך שיהיה רק השמן 

הראשון שמן זית זך ואילו למנחות אפשר לקחת שמן שאינו זך כמו מזיתים 
טחונים, והטעם הוא מפני שאור נרות המנורה רומז על התורה, ולתורה 
צריכים שכל נבדל וזך, בלי תערובת של פסולת. וכמו שהשמרים מעכירים 
את צחות השמן, כן החומריות מעכירה את צחות השכל. ועכירות כלשהי 
מוליד הטעות. ולכן, כדי לזכות לשכל התורה צריך אדם להיות מובדל מן 
החומר, ומן הפסולת: ולכך נצטויינו על שמן זית זך, שלא יהיו בו שמרים. 
אולם מנחות באשר הן באות לכפרה, מעט פסולת איננה מזקת בהם: כי 
האיש הצריך לכפרה, בהכרח עדיין אינו מנוקה מכל פסולת וכמוהו כן 

קרבנו. 
 )אבני נזר - יו"ד י"א אדר תר"ע(

*
הנוסע לצדיק מעלה את נשמתו

כתית למאור להעלות נר תמיד. )כז, כ(
מרן הסב”ק מרוז’ין דרש את התיבה כתית בשני בחינות, אחד שיהיה לו 
לב כתות - נשבר ונדכה, ובחינה ב’ הוא כמש”כ )דברים לג, ג( ‘והם תוכו 
אלקים  דברי  רגליהם לשמוע  אותם שמכתתין  על  חז”ל  כמ”ש  לרגליך’, 
חיים. והאידנא הכוונה לאותם הנוסעים לצדיק הדור, ומכתתין את עצמם, 
ועי”ז יזכו לבחי’ להעלות נר תמיד, נר, היא נשמה, כמש”כ נר ה’ נשמת 
אדם, להעלות הנפש למקורה ושרשה דכל עלמין הנקרא תמיד, כמ”ש כי 

אני ה’ לא שניתי )מלאכי ג, ו(. 
 )עירין קדישין(

*

הקב"ה גומל עמנו כאילו אנחנו עשינו 
בכוחינו

ואתה תצוה את בנ"י ויקחו אליך שמן זית. 
אענך,  ואנכי  תקרא  יד(  )איוב  הה"ד  רבה  במדרש  איתא 
למעשה  הקב"ה  נתאוה  דברים  בד'  תכסוף,  ידיך  למעשה 
ידיו, ואין תכסוף אלא לשון תאוה, שנאמר )בראשית לא( כי 

נכסוף נכספתי וכו' ע"כ.
וביאר זאת הרה"ק מקאצק ואמר: הן מן הנכון הוא שכל 
'למעשה  ית', אעפי"כ  ידיו של אדם הם רק בכחו  מעשה 
ידיך תכסוף', הקב"ה מתאווה לפעולתם הטובה של ישראל, 
עלי,  גמל  כי  לה'  אשירה  ו(  יג,  )תהלים  הפסוק  פירש  וזה 
היינו, אף שאשירה לה', שהכל מכוחו ית', מ"מ הוא גומל 
חסד עמי כאילו אני עשיתי הכל, ומחשב עלי כאילו עשיתי 

הכל מכח עצמי לבד, וזהו כי גמל עלי. 
)אהל תורה – הרה"ק מקאצק(

ת"ח הוא ניצוץ מנשמת משה
ואתה תצוה 

האור החיים הק' על פרשתינו מוצא רמז בדברי הפסוק 
"ואתה תצוה" רמז לכך כל ת"ח יש לו ניצוץ מנשמת משה 
רבנו ע”ה , וכך כותב: "ואולי שירמוז באומרו 'תצוה', על 
פ"ג( כי כל תלמיד חכם יש לו  )זהר ח"א  ז"ל  דרך אומרם 
היו  לט.(  )סוכה  ז"ל  רבותינו  ולזה  משה,  מנשמת  ניצוץ 
זה המדבר בבחינת הנפש  הוא  כי  לזה משה'  זה  קוראים 

הלומדת תורה.
כי  צא(  )תהלים  אומרו  דרך  על  תצוה'  'ואתה  אומרו  והוא 
ישראל  לאיש  ליווי  צוותא,  לשון  שהוא  לך  יצוה  מלאכיו 
הנכבדים, וכבר ידעת כי אין חשיבות אלא באמצעות עסק 
התורה, ובחר ה' לרמוז רמז זה במצות שמן כי הוא בחינת 

התורה שהוא אור העולם. 
 )אור החיים(

תצוה ברכות והשפעות לישראל
ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית 

זך )כז. כ(
הנה  מליז'ענסק:  אלימלך  ר'  הרבי  הקדוש  רבינו  כתב 
היינו,  צוואה,  מלשון  הוא  תצוה"  "ואתה  הכתוב  לשון 
ישראל  לבני  שישפיע  רבינו  למשה  אמר  ברוך  שהקדוש 
וכו'  ברכתי'  'וצויתי את  כמו לשון שכתוב  ורחמים  ברכה 
)ויקרא כה כא( ואמר הקדוש ברוך הוא 'ואתה', וי"ו מוסיף על 
הענין, דהיינו גם אתה תצוה ברכות והשפעות לישראל, כי 
אמנם הכל מצווה ועומד מפי הקדוש ברוך הוא ורשום הכל 
בשורשו רק גם אתה תצוה, דהיינו שתנענע ותעורר השורש 
בפסוק  מרומז  גם  וזה  לבנ"י.  שפע  רוב  שיושפע  העליון 
'ויקחו אליך שמן זית זך' דהרי שמן זית היא השפעה גדולה 
הצדיק  כי  להם'  'ויקחו  במקום  'אליך'  שנאמר  ומה  וזכה. 
בראותו שישראל נשפעים בשפע אזי יש לו הנאה ותענוג 

כאלו היה ההשפעה הזאת לו. 
)נועם אלימלך(

*

ענין הנסיעה לצדיק
הפסוק  את  דרש  מסאדיגורה  האדמוה”ז  הרה”ק  מרן 
זך”,  זית  שמן  אליך  ויקחו  ישראל  בני  את  תצוה  “ואתה 
דכידוע שמן מרמז על חכמה היינו בחי’ מחשבה כדאיתא 
בזוה”ק )ח”ג לד.(, דצריך האדם להשתדל שהשמן זית, היינו 
מחשבותיו, יהיו זך, שיהיו רק לשמו ית’, בכדי להעלות נר 
את  המחזיק  כלי  להיות  קודם  צריך  כמו שבנר  כי  תמיד, 
הפתילה, ואח”כ נותנים בו את השמן, ואחר כל זה צריך 
עדיין להביא אור ממקום אחר כדי להדליקו, כמו כן האדם 
כשיש לו כבר מחשבות טהורות, אז צריך לבוא לצדיק כדי 

שימשיך עליו האור.
למשה  אמר  שהקב”ה  תצוה”,  “ואתה  הפסוק  כוונת  וזהו 
רבינו ע”ה שהיה הצדיק אמת, “ואתה תצוה את בני ישראל 

ויקחו אליך”, היינו שכל בר ישראל יקריב אליו את ה’שמן 
זית זך’, מחשבותיו הקדושות והטהורות, בכדי להעלות נר 
תמיד, שימשיך בהן חיות בחי’ אור. וכאז כן עתה, שהשי”ת 
עוזר לאדם ויש לו מחשבות טהורות צריך להשתדל לבוא 
עם מחשבתו זו לצדיק האמיתי בכדי שהצדיק ימשיך עליו 
חיות ואור להאיר נשמתו, וזהו ‘להעלות נר תמיד’ שימשיך 

עליו חיות ואור שיוכל להיות תמיד דבוק בהשי”ת.
)אמת ליעקב(

*

העדה מוספת כח במנהיג
הרה”ק רבי משולם זוסיא מזינקוב זי”ע ביאר את הכתוב 
‘ואתה תצוה’ וגו’ דהיות ומשה רבינו היה בעיני עצמו שפל 
ונמוך מכל ישראל, אמר לו ה’ ואתה תצוה, מלשון ‘ציווי’ 

ולשון ‘צוותא’, היינו, בזמן שאתה תחבר את עצמך עם כלל 
ישראל ותהיה עליהם למצוה ומפקד, אז ‘ויקחו אליך שמן’, 
יוסיפו לך חכמה ושלימות, כי  והיינו שהם  רומז לחכמה, 

העדה מוספת כח ושלימות במנהיג.
)ילקוט אוהב ישראל(

משה הוא בעצמו התורה
ואתה תצווה )כז. כ(

הקשה הגה”ק בעל החידושי הרי”ם זי”ע דכידוע מחז”ל 
תצוה,  בפר’  ע”ה  רבינו  נזכר שמו של משה  הטעם שלא 
משום  דווקא  אדרבה,  ולכאורה  נא”.  “מחני  משום שאמר 
להזכירו.  צריך  היה  ישראלבוודאי  בשביל  נפשו  שמסר 
הוא  נעשה  רבינו  משה  של  נפש  המסירות  שע”י  ותירץ, 
בעצמו תורה. וממילא אין להזכיר את שמו, שהתורה עצמה 
היא שמו. ועל פי זה יש לפרש הגמ’ )ב”ק ס”א.( כל המוסר 
עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה בשמו. 
ולכאורה למה זה שכרו של מי שמסר נפשו. אכן, ע”פ הנ”ל 
אתי שפיר, שאין אומרים בשמו, מפני שהוא עצמו נעשה 

תורה. 
)שפתי צדיק(

ללמוד בחבורה
ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור” )כז, כ)

כ”ק האדמו”ר בעל ה”ישועות משה” מויז’ניץ דרש את 
הפסוק “ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור” )כז, כ) לימוד 
דרך לעוסקים בתורה, וכך אמר: שמן זית זך רומז לתורה )מנחות 
פה:(, עסק התורה צריך שיהא ‘כתית’, ללמוד כיתות כיתות 
כמאמרם ז״ל )ברכות סג:( עשו כתות כתות ועסקו בתורה לפי 

שמו של משה רבינו בפרשה
ואתה תצוה את בני ישראל )כז, כ(.

יחול עפ"י  קוראים פרשת תצווה  אנו  בשבוע שבו 
יום ההילולא של משה רבנו - רעיא  ז' באדר  רוב 
מהימנא, והנה ידועים הם דברי חז"ל כי בפרשתנו 
לא מוזכר שמו של משה רבינו, הטעם משום שבעת 
מפי  אולם  מספרך",  נא  "מחני  בקש  העגל  מעשה 
הרה"ק רבי יצחק מווארקי זי"ע נשמעו הסבר אחר 
בענין זה הנותן טעם לשבח, וכך אמר: בפסוק ואתה 
וקרבתו  מדרגתו  מרומזת  ישראל,  בני  את  תצוה 
הגדולה והרוממה של משה רבינו אל הקב"ה אליה 
הגיע טרם הסתלקותו מהעולם. כי בנוהג שבעולם, 
כאשר אדם פונה אל חברו העומד מרחוק ע"מ לקרא 
לו הרי הוא צריך לקרא לו בשמו, כדי שידע שהוא 
עומד  הלה  אם  אולם  עמו,  לדבר  ורוצה  לו  קורא 
בקרבת מקום אין צריך לקרא בשמו ודי שידבר איתו 
בלשון נוכח - 'אתה', וכך גם לענינינו, בטרם מותו 
וזה  הגיע משה רבנו לשיא דרגת הקרבה להקב"ה 
מרומז בפסוק ו'אתה' תצוה אל בנ"י וכו', שהקב"ה 
כביכול, דבר עמו בלשון נוכח - 'ואתה' תצוה, ולא 
שלא  בזה  מרומז  וזה  בשמו.  לו  לקרא  צריך  היה 

מוזכר שמו בכל הפרשה.
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באר בשדה- שטפנשט

+מ+בא+ר האמו+++נה
הרב צבי טפר
<=

הנהגת הבורא יתברך המוסתרת בדרך הטבע
הנפלאים  ובניסים  מגילת אסתר  ונתבונן במעשה  נבוא  הפורים  ימי  בהתקרב 
שנעשו עם אבותינו בימים ההם בזמן הזה. וכבר ידוע מצדיקים אשר מגילת 
אסתר הוא מלשון הסתרה. שהרי כל הנס היה בתוך הטבע, וכמו שדרשו בגמרא 
)חולין קלט:( אסתר מן התורה מנין, שנאמר ואנוכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא 

)דברים לא, יח(.

וכתב רבינו הקדושת לוי זיע''א )פורים – קדושה ראשונה(, שלכך נקראת ''מגילה'' כי 
נתגלה מלכותו והנהגותיו של הקב''ה, שמה שהיה מכוסה ונראה כדרך הטבע עכשיו 
נתגלה שבאמת זה היה נס מאתו יתברך שמו. ועל כן כל יהודי אשר נראה בעיניו 
עיני בשר דברים שעל פניו נראים כדרך הטבע. לא כן הדבר אלא הכל הוא 

בהשגחתו יתברך שמו על פרט ופרט ועל כל צעד ושעל של האדם.
*

בקשת הגר"ח - לעורר על תורה
דקהל  רב  סלמון שליט''א  יעקב  הרב אברהם  הרה''ג  ביחד עם  להיכנס  זכיתי השבוע 
שטפנשט ועורך הגליון אשר הנכם מחזיקים עתה בידיכם. אל הקודש פנימה אל מרן 
שר התורה הגר''ח קנייבסקי שליט''א. רבינו עיין ארוכת בעלון ובמדור אשר אנכי כותב. 
רבינו הרעיף עלינו מברכותיו ואיחל הצלחה בהמשך הכתיבה וההפצה לכלל ישראל. 
לשאלת הרב סלמון שליט"א את מרן שליט''א במה כדי לעורר הציבור. רבינו שמילותיו 
מדודות ונשקלות בפלס. ענה: לימוד תורה. ואף על פי שאיני כדאי ואיני ראוי לעורר 
כדי  בעניין  גרגרים  כן אציג כמה  ועל  ציווי של מרן שר התורה.  עליי  הציבור. חזקה 

לקיים רצון צדיק. 
כתב הרמ''א )הל' מגילה תרצ''ה סעי' ב'(. טוב לעסוק בתורה קודם שיתחיל הסעודה בפורים, 
וסמך לדבר. ליהודים היתה אורה ושמחה )אסתר ח, טז(, ודרשינן בגמ' )מגילה טז:( אורה זו 

תורה.
ויתיצבו  תורה  במתן  כתיב  בר חסא  בר חמא  אבדימי  א''ר  )פח.(  בגמרא בשבת  ואיתא 
בתחתית ההר. מלמד שכפה עליהם הקב''ה את ההר כגיגית. ואמר להם אם אתם מקבלים 
התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם. אמר רבא אעפ''כ הדור קבלוה בימי אחשורוש 

דכתיב )אסתר ט, כד( קימו וקבלו היהודים. קיימו מה שקיבלו כבר.
הקשה הרה"ק האדמו"ר הזקן מסאדיגורה זי"ע, איך יתכן שאחרי שזכו לראות התגלות 
כזו בשידוד מערכות שמים וארץ, ניסי יציאת מצרים וקריעת ים סוף, יסרבו לקבל את 

התורה מרצונם הטוב. ומה גם שאמרו נעשה ונשמע. 
ותירץ, דהיא הנותנת, כלל ישראל שזכו להתגלות כזו לפני מתן תורה, ומיד אחר זה 
הר  לפני  נתקרבו 
את  לקבל  סיני 
רצו  בוודאי  התורה, 
עם  אותה  לקבל 
ורצון  גדול  חשק 
זה  עם  יחד  עז, אבל 
רצו לקשר הסכמתם 
התורה  לקבלת 
שהנהגת  בתנאי 
עמהם  יתברך  השם 
קבוע  באופן  תישאר 
הנהגה  אותה  כעין 
עמהם  שהתנהג 
לשמוע  שזכו  מאז 
במצרים  ה'  שם  את 
ועד עתה. שההנהגה 
ניסית  היתה בבחינה 

ומלמעלה מדרך הטבע וראו כל הזמן התגלות ה'.
אבל ה' יתברך הצופה ומביט עד סוף כל הדורות, ידע שלא יישאר לתמיד התגלות שכזו, 
ורצה שיסכימו לקבל את התורה בכל המצבים, וגם במצב של הסתרת פנים, ולפי מצבם 

דאז היה מהצורך להכריחם על זה.
ודבר זה בא על תיקונו בימי מרדכי ואסתר, שהנהגת השם יתברך עמהם לא היה באופן 
של למעלה מדרך הטבע ובהתגלות לעין כל, אלא ההנהגה הייתה מלובשת בדרך הטבע. 
ובכל זאת קיימו מה שקבלו כבר מתוך אהבה. ובזה הראו שגם במצב של הנהגה טבעית 

הם רוצים לקבל את התורה, ושוב אין צורך בכפיה.
ומזה ייקח כל א' תוכחת מוסר מגולה, ללמוד התורה הקדושה בכל עת ובכל שעה. ובפרט 
בימי הפורים שעסוקים במצוות היום. עם כל זאת יקדיש כל א' וא' זמן ועת ללמוד כל 

א' כפי יכולתו.
מסופר, פעם אחת התאכסן רבי יעקב לוברבוים, רבה של ליסא בעל ''נתיבות המשפט'', 
בבריסק בביתו של ר' לייב קצנלנבוגן. ר' לייב היה ידוע בהתמדתו הנפלאה, יום ולילה 
לא ישבות, והיה רכון על ספריו ללא הפסקה וכלל לא שם אל ליבו באם אכל או שתה וכן 
היה ממעט בשינה. לפני שנפרד מעליו פנה רבי יעקב לר' לייב ואמר לו: מאחל אני לך, ר' 
לייב. שיתקיים בך מה שכתוב בפרשת תצווה )כט, לח(. שנים ליום תמיד. מה פירושה של 
ברכה זו? תמה ר' לייב. אסביר לך את דברי – אמר רבי יעקב – השו''ע בחלק או''ח פותח 
בסימן א' סעיף א' – ''שויתי השם לנגדי תמיד''. ומסיים בסימן האחרון הלכות מגילה 
סימן תרצ''ז סעיף א' – ''וטוב לב משתה תמיד''. דואג אני, משום שאצלך שני ה''תמידים'' 
האלו מעורבים יחד ועתיד אתה להיחלש ח''ו. אלא מברך אני אותך שיתקיים בך 'שנים 

ליום תמיד'. כל אחד בזמנו.

עניני ד' פרשיות וימי 
 הפורים במשנת החסידות

מהגה"ח רבי יונה צלר זצ"ל
ארבע פרשיות

הרה"ק הסב"ק מרוז'ין זיע"א אמר דבארבע 
פרשיות יכול כל אדם לראות את הקב"ה. 
ד'  כנגד  הם  פרשיות  דארבע  הוא  והענין 
אותיות שם הוי"ה ב"ה, ובכל פרשה מאירה 
עצמו  ומטהר  מקדש  וכשאדם  אחת  אות 

נעשה כלי להשראת השכינה עליו.
*

דהיה  סיפר  זיע"א  מבאיאן  הרה"ק  כ"ק 
והיה  קורן  מרדכי  ר'  ושמו  גדול  עשיר 
אחת  פעם  לפרשת שקלים,  לבאיאן  נוסע 
היה מזג אויר סוער וגשום, והגיע בעש"ק 
לו  ואמר  שלום.  קיבל  ואז  ערב,  לפנות 
הרה"ק מרן הפחד יצחק זי"ע בך התקיימו 
דברי חז"ל 'מי שיש לו מנה רוצה מאתיים' 

יש לך שקלים ואתה רוצה עוד.
*

זיע"א  מסאדיגורה  הזקן  האדמו"ר  הרה"ק 
היא על  אמר שעיקר מלחמתו של עמלק 
האמונה, וזה דרך שכחה, שמשכיחים שיש 
ומשגיח  מנהיג  והוא  לעולם,  ומנהג  בורא 
הארץ  כל  ומלא  פרטית,  השגחה  כל  על 
וזהו הזכור שלא לשכוח את אשר  כבודו, 
ומנהיג  בורא  שיש  להשכיח  רוצה  עמלק 
לבירה, ועי"ז יחיה את חייו בעוה"ז כמצות 
שום  יראה,  שום  בלא  מלומדה,  אנשים 
התלהבות, לכך כל בר ישראל צריך לשים 
תמיד'  לנגדי  ה'  'ושויתי  לקיים  לבו  אל 
לזכור תמיד שהש"י מלא כל הארץ כבודו 
ומשגיח בהשגחה פרטית על כל הנבראים, 

ובל נשכח אף לרגע אחד מהשי"ת.
*

עמלק  אמר,  זיע"א  מבאיאן  הרה"ק  כ"ק 
גימט' ר"ם שרצה להכניס גאוה. וכן בגימט' 
ספק שרצה להכניס ספיקות באמונה ר"ל.

ימי הפורים
י"א  לפני הפורים  דהימים  מובא בספה"ק 
הכנה  הגבלה,  ימי  כשלושת  הם  י"ג  י"ב 

לימי הפורים.
*

בספר כנפי יונה מרבי יונה צלר ז"ל מובא, 
ז"ל  הורנשטיין  יוסף  ר'  מהרה"ח  שמעתי 
לפני  זיע"א  מרוז'ין  הסב"ק  שהרה"ק 
ושאל  מהחסידים,  לא'  קרא  הסתלקותו 
אסתר  התפילה שהתפללה  היא  מה  אותו 
לפני שנכנסה למלך אחשורוש, וענהו מה 
שכתוב ביוסיפון, שהתפלל רבונו של עולם 
או תעזור לישראל, ואם לא תעזור לישראל 
האלו  ובהדברים  העולם,  מן  אותי  קח 

הוציא הסב"ק נשמתו.
*

הרה"ק מאפטא זיע"א כותב ששמחה גימט' 
לכל  שמחה  נשפע  אדר  שמחודש  שנה, 

השנה.
*

זיע"א  מסאדיגורה  יעקב  האביר  הרה"ק 
מהשמים  שולחים  אדר  שבחודש  אמר 
שמחה לעם ישראל )ויש לציין מה שאמר 
שצריך  מצוה  כתוב  שלא  הצדיקים,  אחד 
להיות בשמחה, אלא 'משנכנס אדר מרבין 
בשמחה', שזה חלק מהמציאות של חודש 
זה  בחודש  מושפע  השמים  שמן  אדר, 

שמחה(.
*

שעלה  כתב  התורה  על  עין  בת  בספה"ק 
שאומרים  אדר  מברכין  בשב"ק  בדעתו 
אחרית  אתכם  גאלתי  "הן  כתר  בקדושת 
מברדיטשוב  הרה"ק  עפי"ד  כראשית", 
יגאלו  בניסן  אם  שהנידון  שביאר  זיע"א 
וזהו אם יגאלו בבחינת חודש  או בתשרי, 
ניסן  חודש  בבחינת  או  יראה,  שזה  תשרי 
גאלתי  "הן  הפירוש  וזהו  מאהבה,  שזה 
אתכם אחרית - בחודש אדר שהוא אחרית 
שזהו  ניסן  בבחינת  כמו  כראשית  שנה 

הראשון, בבחינת אהבה.

זכרונות מרן הגה"צ מוהר"ש 
 טוביאס זצ"ל

אבד"ק פיאטרא ניאמץ 
מרבו הגה"ק בעל באר חיים 

מרדכי מניאמץ, פורים תרצ"ט
חלק קטן מזכרונותיו וכתביו על רבו מניאמץ 
שכתבם וערכם כספר זכרונות ונמצא בכת"י 

בגנזי מכונינו

בליל י"ד לקריאת המגילה היה שמח מאוד, 
בהיותי בניאמץ בשנת תרצ״ט חל פורים ביום 
לילך אל בית  נזדרזתי  ובמוצאי ש"ק  ראשון 
מדרשו, אני מצאתיו כד הוה בדיחא דעתיה 
עם  שוחח  הוא  ערבית  תפילת  לפני  מאוד, 
אנ"ש, כשנכנסתי להיכל קדשו הוא רץ אלי 
והכה אותי על גווי מתוך חיבה יתירה ואמר 
לאנ״ש "אתם רואים זהו חסיד שלי", בבוקר 
כשנכנסתי אל בית מדרשו תיכף כיבד אותי 
בכוס קוה באהבה רבה ובחיבה יתירה, הוא 
בעצמו רץ אל ביתו אל המטבח, והוא בעצמו 
קדשו  רצון  למלא  הוכרחתי  הכוס,  לי  הביא 
ריב״ל  מאמר  אז  לי  הסביר  והוא  ולשתות, 
במסכת מגילה )ד' ע"א( חייב אדם לקרות את 
המגילה בלילה ולשנותה ביום סבור מינה וכו' 
וכו', דלכאורה אין זה ראיה לר'  איתמר נמי 
ביום,  גם  המגילה  את  דקורין  אבא  בר  חיא 
ורש"י הרגיש בזה, והוא ז״ל אמר דהראיה של 
רש"י הוא מתיבת אודך, דקריאת המגילה היא 
הודיה, משא״כ לימוד המשניות שאינו בגדר 

הודיה, והאריך בזה.
הוא לא קרא את המגילה בעצמו גם לא עבר 
לפני התיבה בעצמו, החסיד ר' יהושע גלבר 
ע"ה איש מאנ"ש, שתורה וגדולה התמזגו בו 

היה הש״ץ, וכפי זכרוני גם הבעל קורא.
שלושים ושש שנים עברו מאז ועוד צוללים 
כשאמר  בקולו,  שהשפיע  הנעימה  באזני 
יודע  כחז  מאז  אז  הראשון(  )בקטע  בקרובץ 
נגן, בכלל הרגשתי התעוררות בעמדי על יד 
בו  קטן,  שלחן  ואצלו  ז״ל,  רבינו  של  קדשו 
מסודרים כמה מיני סידורי תפילה, סידור רבי 
פירושים,  כמה  עם  סידור  ז״ל,  עמדין  יעקב 
סידורי האר״י הקדוש, כולם פתוחים, ורבינו 
את  אנו  רואים  וכאן,  כאן  בהם  מעיין  ז״ל 
רבינו ז"ל, משהוא מתלהב, כשהוא עוצם את 
עיניו בדבקות, ובחד קטירא אתקטר, חן של 
קדושה נסוכה על פניו הקדושים ואנחנו לא 
האפסיות  את  אנחנו  מרגישים  מאומה,  נדע 
וטוב  זה, הטוב לשמים  צדיק  מול  גאון  מול 

לבריות, אהה מי יתננו ירחי קדם.
יחזקאל  ר'  החסיד  ומיודעי  ש״ב  לי  סיפר 
שתה  בפורים  שפעם  נ״י,  מניאמץ  סיגלער 
כדעת  לישן  הלך  ואח"כ  בקודש,  כדרכו  יין 
מגילה  )בהלכות  ז"ל  הרמ״א  הקדוש  רבינו 
סימן תרצ״ה( שישתה יין יותר מלימודו ויישן, 
יודע הפרש בין ארור המן  מתוך שישן אינו 

לברוך מרדכי! 
עוד אמר לי הרב אהרן רוטר שליט"א שרבינו 
ז״ל אמר לו בזה הלשון "אני יכול להגיד לך 
והלכות  אסתר  מגילת  על  ותורות  מאמרים 
עלינו  הבא  פורים  עד  זה  פורים  מן  פורים 
לטובה בשנה הבאה" כך אמר רבינו ז״ל כד 

בדיחא דעתיה בשמחת פורים.
כדי להעלות מתהום הנשיה המאמר הקדוש 
בפורים  שתה  בעת  זצ״ל  רבינו  אז  שאמר 
והתבסם והגיע לדרגת עד דלא ידע אז ראינו 
סיים ש״ב ר' יחזקאל הנ"ל כי רבינו לא הזיק 
לו השתיה ולא בעבור זה לא השיב מאומה 
אמנם הגיע רבינו לדרגת עד דלא ידע )שהיא 
באמת ידיעה גדולה ועמוקה מאוד( לההביל 
עניני עוה"ז עד שלא חשב להשיב לשואליו 
אמנם  לשמש,  שמתחת  העוה״ז  בעניני  דבר 
הרי  לשמש  שממעל  בדברים  תורה  בעניני 
אש מלהטת סביבו גחלים בערו ממנו ושכינה 
מתהום  להציל  כדי  גרונו  מתוך  מדברת 

הנשיה.

בלשון חסידים תתקדש
£¤£¤

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א מעיין בגליון 'באר בשדה' יחד עם 
עורך המדור 'באר האמונה' הרב צבי טפר שליט"א
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באר בשדה- שטפנשט

ילקוט סגולות לימי השנה מלוקט מפי גאונים קדמונים ומקורות נאמנים
מתוך מפעל "סגולות מלכים" )בכת"י( הלא המה סגולות אשר יסודתם בהררי קודש, והוא 

כשולחן הערוך לסגולות מסודר לפי ימי וחודשי השנה דבר יום ביומו
מאוצרותיו של הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א רב דקהל שטפנשט

סגולת כיסוי הראש 
ושמת המצנפת על ראשו )כט, ו( 

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

כיסוי הראש מביא יראת שמים
אימיה דרבי נחמן בר יצחק אמרי לה כלדאי 
רישיה,  גלויי  שבקתיה  לא  הוה,  גנבא  בריך 
עלך  דתיהוו  היכי  כי  רישיך  כסי  ליה  אמרה 
אימתא דשמיא, ובעי רחמי )בקש רחמים שלא ישלוט 
קאמרה  אמאי  ידע  הוה  לא  רש”י(,  הרע,  יצר  בך 
דיקלא  תותי  גריס  קא  יתיב  חד  יומא  ליה, 
חזא  עיניה  דלי  רישיה,  מעילויה  גלימא  נפל 
לדיקלא אלמיה יצריה סליק פסקיה לקיבורא 

)אשכול תמרים, והדקל לא שלו היה, רש”י( בשיניה.
)שבת קנו, ב(

ב’ כיסויים על הראש
דבעי  דקדושין  פ”ק  אמרי’  נמי  אינשי  בשאר 
מראשו,  למעלה  דשכינה  ומשום  ראש  כיסוי 
למימר  ואיכא  ב”י,  נחמן  דרב  רבותיה  ומאי 
ראשו  לכסות  דקדקה  ב”י  נחמן  דרב  דאימיה 
טפי שיהיה לו כובד ראש ביותר משום יראה 
דנפל  דאמר  השתא  וניחא  גנב,  יהיה  שלא 
גלימא מעל רישיה, ואנן אמרי’ דרבנן הוה להו 
פריסת סודר על רישיהון כדאמרי’ פ’ המוציא 
יראי ה’  יין סודרא סוד ה’ ליראיו פי’ הערוך 
כדרבנן  דמר  סודריה  ע”פ  ובפרק  בו,  יוצאין 
נחמן  לן למימר דאימיה דרב  כו’, אלא דאית 
ב”י הוסיפה לכסות ראשו בגלימא כדי שיהיה 
דא”ל  יראה  הך  משום  טפי  ראש  כובד  לו 

כלדאי וק”ל.
)מהרש”א שבת קנו, ב( 

שכינה למעלה מראשי
ארבע  מסגי  לא  יהושע  דרב  בריה  הונא  רב 
למעלה  שכינה  אמר  הראש,  בגילוי  אמות 

מראשי.
)קידושין לא, א(

אמות,  ארבע  דרישא  בגלוי  נש  בר  יהך  לא 
וכל  רישיה,  על  שריא  דשכינתא  טעמא,  מאי 
חכים עינוי ומלוי בראשו אינון, בההוא דשריא 
וקיימא על רישיה. ]תרגום: לא ילך אדם בגלוי ראש ארבע 
אמות. מה הטעם? ששכינה שורה על ראשו, וכל חכם עיניו ודבריו 

בראשו הם, באותו ששורה ועומד על ראשו[.
)זוהר ח"ג קפז, א(

שמירה מסכנת נפשות
ובגין דאיהי על רישיה דבר נש, אסיר ליה לבר 
נש למיזל ארבע אמות בגלוי דרישא, דאם היא 
מיד אסתלקו  נש,  דבר  רישיה  אסתלקת מעל 
חיים מניה. ]תרגום: ומשום שהיא על ראש האיש, אסור לו 
היא מסתלקת מעל  בגלוי ראש, שאם  לאדם ללכת ארבע אמות 

ראשו של האדם, מיד מסתלקים ממנו החיים[ .
)זוהר ח"ג קכב, ב(

טעם הכיסוי משום צניעות
צניעות גדולה נוהגים תלמידי חכמים בעצמן 

לא יתבזו ולא יתגלו ראשן ולא גופן.
)רמב”ם הלכות דעות פ”ה ה”ו(

טעם הכיסוי משום ובחוקותיהם לא תלכו
ובענין עיקר הדבר אם יש איסור להיות בגלוי 
הראש, כתב רש”ל בתשו’ סי’ ע”ב דאין איסור 
גמור  איסור  שיש  לי  ונראה  וכו’,  הדין  מצד 

עכשיו  הוא  שחוק  כיון  דהיינו  אחר,  מטעם 
כן תמיד תיכף שיושבין  בין העכו”ם שעושין 
פורקין מעליהם הכובע, ואם כן זה נכלל בכלל 
שיש  זה  בחוק  כ”ש  תלכו,  לא  ובחוקותיהם 
שמים,  יראת  על  מורה  הראש  דכיסוי  טעם 
כההיא דסוף שבת כו’, וכ”כ בס’ המורה פנ”ב 
ראשם  מלגלות  נמנעים  חכמינו  גדולי  ע”ג 
וכן היו  להיות השכינה חופפת וסוככת אותן 
ממעטים דבריהם לזאת הכוונה כו’ עכ”ל. ודאי 

ירחיק עצמו בזה יותר משאר חוקותיהם.
)טורי זהב או”ח - סימן ח ס”ק ג(

החיצונים נדבקים בגילוי הראש
על  נוסף  כיסוי  פירוש  רישך.  כסי  א”ל  שם 
הנהוג כדי שלא יזדמן לו באיזה שעה שיהיה 
בגילוי הראש לגמרי אפילו רגע, ומה שבחרה 
בסגולה זו, מפני דידוע שהחיצונים והקליפות 
עומדים  והם  מקיף  אור  מן  יניקה  להם  אין 
א’[  ג’  ]בראשית  בסוד הכתוב  בלי מקיף,  ערומים 
והנחש היה ערום, ולכן אם רואין אדם ערום 
בגילוי הראש הם נדבקין ונאחזין בו בחשבם 
ז”ל  רבותינו  הקפידו  ולכן  להם,  דומה  שהוא 
כי החיצונים משוטטין  יותר  גילוי הראש  על 
באויר העולם, וכמו שאמר השטן משוט בארץ 
ומתהלך בה, וכיון דישוטטו באויר המה יביטו 

בראש שהוא כנגדם יותר משאר הגוף.
)בן יהוידע שבת קנו, ב( 

כובע של שבת סגולה ליראת שמים
בהזדמן לדבר מענין שעל דעתי היה נחוץ מאד 
שמנהיגי הדור שדבריהם נשמעים יגזרו אומר 
על החסידים ללבוש בשבת קדש הכובע של 
שמים,  ליראת  סגולה  בו  יש  שבוודאי  שבת, 
כדאיתא בגמרא )שבת קנו, ב( בעובדא דרנב”י כסי 
דשמיא,  אימתא  עלך  דתיהוו  היכי  כי  רישיך 
הראש  שעל  שבת  של  הלבוש  כך  בחול  ואם 

בודאי יש בו סגולת היראה.
)שבט מיהודה, לובלין, ויקהל פקודי תרע”א(

למחיית  הכח  עיקר  הוא  הראש  כיסוי 
עמלק

במלבוש  יותר  להזהר  נכון  זה  קדש  בשבת 
פי  על  קדש  לשבת  המיוחד  הראש  כיסוי 
דברינו הקודמים שבשבת קדש זה מאיר אור 
ד’  יראת  חכמה  ראשית  של  שבראש  החכמה 
המרומז במלת בראשי”ת שנרמז גם כן בראש 
הסידרא הזו המתחלת ואתה תצוה בגימטריה 
א(  )יב,  הקדוש  זוהר  מתיקוני  וידוע  בראשית 
בראשית ירא שבת, ובודאי שזהו ענין המלבוש 
הבגדי  שאר  מכל  יותר  קדש  לשבת  המיוחד 
הוא מלבוש המכסה את הראש המביא  שבת 
)שבת קנו, ב( כסי  ליראת שמים כדאיתא בגמרא 

רישיך כי היכי דתיהוי עליך אימתא דשמיא.
הנאמר  עמלק  למחיית  הכח  עיקר  הוא  ובזה 
עליו )דברים כה, יח( ולא ירא אלקים, וכמו שנראה 
לעין כל אפקירותא של הגוי, וזה כבודו לילך 
תמיד בגילוי הראש שבזה מראה בעצמו שהוא 
ירא  ולא  עליו  שנאמר  עמלק  מזרע  זדון  נצר 
אלקים, לזה הוא מסיר תמיד כיסוי רישיה כי 

היכי דלא הוי ולא תהוי עליו אימתא דשמיא.
)שבט מיהודה, לובלין, פרשת תצוה(

דיוק מפרשת השבוע לכיסוי הראש
יש לומר שאלמלי כתבה התורה סתם שלבני 
שרק  משמע  הוה  מגבעות  תעשה  אהרן 
ראש,  בגילוי  ילכו  שלא  מוזהרים  הכהנים 
לכן  זה,  על  מוזהרים  אינם  ישראלים  אבל 
לכבוד  להם  תעשה  ‘ומגבעות  התורה  כתבה 
מוזהרים  מגבעות  בסתם  כלומר  ולתפארת’ 
כדאיתא  היראה,  מפני  שהם  לפי  ישראל,  כל 
)קדושין ל”א( רב הונא בריה דרב יהושע  בגמרא 
לא מסגי ד’ אמות בגילוי הראש, אמר שכינה 
למעלה מראשי, ואיתא נמי )שבת קנו( אמרה ליה 
אימיה לרב נחמן בר יצחק כסי רישיך כי היכי 
אהרן  לבני  ורק  דשמיא,  אימתא  עלך  דתהוו 
ביתר  מגבעות  להם  שתעשה  התורה  צותה 

שאת לכבוד ולתפארת.
)שיר ידידות פרשת תצוה(

הכיפה לפי היראת שמים
אדמו”ר רבי בן ציון הלברשטם מבאבוב הי”ד 
מדוע  ושאלו  אדם  אליו  נגש  ברכבת  נסע 
שגם  ויש  כיפה,  עם  רק  שהולכים  כאלו  יש 
הולכים עם מגבעת על הכיפה, ענהו האדמו”ר 
במשל, בחנות של יין מוכרים כמה סוגים, יש 
בקבוקים עם מכסה פשוט, ויש שעל המכסה 
מדביקים שעוה, ושיש שעוטפים גם עם נייר 
יפה, ויש בקבוקים שחוץ מכל הנ”ל מוכנסים 
שהעטיפה  מכאן  משמע  קרטון,  אריזת  בתוך 
היא לפי החשיבות, וכמו כן אצל עם ישראל, 
שמים  היראת  את  יותר  מחשיב  שהאדם  מה 

שלו, מתעטף יותר.
)תפארת בנים סי’ ג’ סעיף ו(

היראת  לפי  הראש  שכיסוי  מעיד  הנסיון 
שמים

הענין של כיסוי הראש הוא שהראש שבו המוח 
שהוא מקור החכמה והיראה אין לו להתגלות 
כמו  כבודו,  הארץ  כל  שמלא  יתברך  לפניו 
ואם  שאין לעמוד במקום קדוש בגילוי ראש, 
גם  עליו  מתגבר  יצרו  עזות  כן  עושה  אינו 
בלא הרגשה, והנה יש מן הגדולים הסוברים 
שסוברים  ויש  בזה  איסור  יש  הדין  שמעיקר 
שזהו רק ממדת חסידות, אמנם אם כה ואם כה 

הנסיון יעיד על זה.
)ערוך השולחן אורח חיים סימן ב סעיף י(

יארמילקא אותיות ירא אלקים
בהיות הרה”צ ז”ל ]רבי יהושע מבעלזא[ בקארלסבאד 
שאל אותו גביר א’ להגיד לו טעם הדבר מה 
ביארמילקא  היהודים לכסות ראשם  שנוהגים 
והלא בגמ’ לא מצינו רק כובע אחד שאמרו כדי 
רישך ודי בכיסוי אחד ולמה לנו שנים. והשיב 
לו הה”ק כי יארמילקא הם אותיות ירא אלקים, 
ולכך הולכין ביארמילקא להיות יראת אלקים 
עלי ראשו, ושאל אותו הגביר הנ”ל א”כ ילכו 
יראה  דאית  לו  והשיב  לבד.  ביארמילקא  רק 
הוא  העליון  והכובע  תתאה,  ויראה  עילאה 
נגד יראה עילאה, והיארמילקא הוא נגד יראה 
יארמילקא  אומרים  והעולם  ודפח”ח.  תתאה, 

הוא כמו ירא מלכא.
)דובר שלום חלק אהל יהושע ]בעלזא[ אות ה(
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נמצאת  מכונינו  בגנזי 
תמונת מצבת רבי מרדכי 
אברהם ווינער זצ"ל שהיה 
רבה של טקוטש ברומניה, 
גלגולה של תמונה זו היא 
מחקרינו  סיפור  בעצם 
העתיקים  העלמין  בבתי 
והישנים של רומניה רבתי, 
אנו  מגלים  המצבות  דרך 
רומניה  של  סיפורה  את 
סיפור שמעטים  התורנית 
אודותיו,  וממעטים  ממנו 
קיימים  הבירה  בבורסט 
כיום שלושה בתי עלמין, 
פילנטרופיה,  ספרד, 
הזו  המצבה  וג'ורג'ולוי, 
בבית  נמצאת  שלפנינו 
ב'פלנטרופיה'  העלמין 
שיש  הפרטים  ומעטים 
לילך  ננסה  אודותיה,  לנו 
המועט  המידע  בעקבות 
בארכיונינו,  לנו  שיש 

המצבה  מנוסח  למדים  שאנו  וממה 
הבלתי שגרתית.

 
ווינער, כיהן  הגאון רבי מרדכי אברהם 
גאלאץ  במחוז  טעקוטש  העיר  כאב"ד 
כיהן  תרל"ח,  בשנת  נולד  שברומניה, 
שקיבל  בלא  טעקוטש,  בעיר  כאב"ד 
במפורש  שמצויין  כפי  זאת  עבור  שכר 
על גבי מצבתו 'אב"ד טקושט בלי פרס'. 
הבושם  ערוגות  בעל  של  תלמידו  היה 

רבי משה גרינוואלד מחוסט.
התכתב בהלכה עם רבני דורו, ותשובות 
אליו מופיעות בשו"ת הרב"ז אהע"ז סימן 
סט )אבד"ק טעקוטש(, סימן ע, תשובות 
ר' חנוך העניך שפרן בסוף שו"ת הרב"ז 

סימן ד, רב"ז ח"ג סימן יח, קי.
פטירתו בערב פורים תש"י המיסה כל 
בערוב  במצבתו,  צויין  שאכן  כפי  לב 
ימיו התגורר הרב מטקוטש בעיר הבירה 
ושם נפטר - בבוקרשט, בבית המדרש 
'מלבי"ם' בהיותו עטוף בטלית ותפילין. 

ונטמן בבית העלמין פילנטרופיה.

בבית  מצבתו  נוסח  להלן 
פילנטרופיה  העלמין 

בבוקרסט:

פ"נ
הרה"ג חסיד ועניו

בן  אברהם  מרדכי  מו"ה 
הרבני

ר' צבי ווינער מן בארדיזען
אב"ד טעקוטש בלי פרס
תלמידו של הרה"צ מו"ה

עמרם  בן  משה 
]גרינוואלד[ מן חוסט

נפ' י"ג אדר תש"י לפרט
בביהמ"ד מלבי"ם מעוטף 

בטלית ותפילין
תנצב"ה

המצבה במרכז בית העלמין 
פילנטרופיה בבוקרסט 

כפי שצולמה ע"י ה'אגודה 
למקומות הקדושים ברומניה' 

לפני כשנה

חכמי 
רומניה

חזית בית הכנסת המלבי"ם בבוקרשט שנהרס בשנת תשמ"ה
משמאל תמונת המלבי"ם וחתימתו מתקופת רבנותו בבוקרשט

פרוכת בית המדרש מלבי"ם משנת תרס"ו
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חכמי 
רומניה

רבי שמחה יואל הכהן לקסנר, רב במספר קהילות 
ו"מי  ברכה"  "שיורי  לחם",  "חלת  הספרים  ומחבר 
השילוח", היה ידוע בשם "הרב מאוסציא". הוא היה 
תלמיד מובהק של רבינו רבי יעקב מליסא זצוק"ל 
ושימש  דעת",  ו"חוות  המשפט"  "נתיבות  בעל 
ברבנות בכמה קהילות. נודע כגאון מופלג ועובד ה' 
בכל כוחו במסירות-נפש, על אף היותו כל ימי חייו 
בעוני ומחסור. נסע לצדיקי הדור אדמו"רי החסידות 
והתבטל בפניהם, ושבת פעמיים אצל הרה"ק ר"א 

מסטרעטין זי"ע.

רבינו שמחה יואל זצ"ל נולד בשנת ה' תק"ן לאביו 
הרב ישעיהו זצ"ל.

ברבנות טירגו ניאמץ שברומניה
את תחילת שנות רבנותו החל בעיר טרגו-ניאמץ, 
אלא  רבות.  שנים  במשך  כרב  לכהן  התעתד  שם 
שמעשה שהיה מופלא שהתרחש באותן שנם הביא 
מחד גיסא לפרסומו של רבינו ברבים כבעל מופת 
העיר  את  לעזיבתו  גרם  גיסא  ומחד  סגולה,  ואיש 

טרגו-ניאמץ והפסקת כהונתו כרב בה.

היה זה כאשר בהיותו אב"ד בניאמץ, התנכל מושל 
משנודע  צעדיהם.  את  והצר  העיר  ליהודי  האיזור 
הדבר לרבינו רבי שמחה יואל לקסנר, הוא קם ועשה 
מעשה ובעת "קידוש לבנה" כיוון כוונות מסויימות 
כנגד אותו צורר יהודים. למחרת היום שמעו יהודי 
העיר את פעמוני הכנסיה מצלצלים בחוזקה, וידעו 
בקרב  חשובה  אישיות  של  ללוויה  סימן  זהו  כי 

הגויים. לא ארך הזמן עד שהתברר כי מושל העיר 
צורר היהודים הוא זה שמת מיתה פתאומית. הדבר 
היה לשיחת היום בקרב יהודי העיר והאזור, שהעלו 
כדרכן  רבם.  שהראה  הגלוי  המופת  את  נס  על 
והגיעה  כנפיים  לה  עשתה  השמועה  שמועות,  של 
כי  לשמוע  שנדהמו  האזור,  גויי  של  לאוזניהם  גם 
הפתאומי  מותו  את  מיחסים  היהודים  שכניהם 
מהר  חיש  הקהילה.  רב  של  לפעולתו  המושל  של 
ולהענישו  החליטו לאוסרו, להעמיד אותו למשפט 
כפי המגיע לו לדידם. משנודע דבר התוכנית לרבינו 
כדי  מהעיר  וברח  לילה  באישון  קם  יואל,  שמחה 

שלא ליפול לידיהם של צוררי ישראל.

ברבנות בקהילות שונות
משנת  סוירז.  בקהילת  כרב  כיהן  תרי"ג  שנת  עד 
תרי"ג כיהן כרב באוסציא, ועל שמה נקרא בשם "רב 
מאוסיצא". כמו כן כיהן כרב בקהילת וורברניפקה. 
ביניהם  דורו,  גדולי  עם  חייו התכתב  במשך שנות 

רבינו ה"שואל ומשיב" עימו התכתב רבות.

ממחוז  ק"מ  כ7  הנמצאת  בבלשביץ  גר  ימיו  בסוף 
איוואנו פראנקובסק, שם נסתלק מהעולם בי' אדר 
תרכ"ד, ושם מנוחתו כבוד, כפי הנראה בית העלמין 
בודדת  מצבה  אם  כי  בו  נותרה  ולא  ונהרס  נחרש 
אחת, אשר תמונתה מופיעה בכתבי החוקר הגדול 
הרה"ח רבי מאיר וונדר שליט"א, המציין כי גם שרד 
מבנה בית הכנסת בבלשביץ, המשמש לדאבון לב 

כמועדון ובאו פריצים וחיללוה.

חיבוריו
במהלך חייו ונדודיו בין הערים השונות, חיבר מספר 
ספרים בנושאים הלכתיים. ספרו "מי השילוח" על 
תר"ט,  בשנת  בלבוב  לאור  יצא  מקוואות  הלכות 
רבי  הגדולים  הרבנים  של  הנלהבות  בהסכמותיהם 
מרדכי זאב עטינגער זצ"ל ורבי יוסף שאול נטנזון 
זאב  מרדכי  רבי  הגאון  ומשיב".  "שואל  בעל  זצ"ל 
על  הסכמתו  בדברי  זצוק"ל  )איטינגא(  עטינגער 
ספרו של רבינו, מעיד על המחבר: "ידעתי את האיש 
ואת שיחו, כי פי שנים ברוחו חד השכל ובסברותיו 
נטנזון  הלוי  שאול  יוסף  רבי  הגאון  נכוחו".  הולך 
זצוק"ל מעיד כי "ידיו רב לו מאד בפלפול ובסברא".

בשנת תרי"ג הוציא את ספרו השני "חלת לחם" על 
הלכות חלה.

השולחן- סדר  פי  על  מיוסד  לחם"  "חלת  הספר 
ערוך וכולל את כל הלכות חלה לפרטיהן, טעמיהן 
ונימוקיהן. הוא מבוסס גם על פסקים שקיבל רבינו 
מרבו המובהק הגאון רבי יעקב מליסא בעל "חוות 
דעת". הספר מהווה ספר יסוד שעליו חוברו ספרים 
רבים. ההלכות הכתובות בו מובאות בפסקיהם של 

גדולי הרבנים בדורו ובדורות שלאחריו.

ל"חלת  בהסכמתו  כותב  ומשיב"  ה"שואל  רבינו 
לחם": כה הראני הרב הגדול החריף ובקי המפורסם 
מו"ה שמחה יואל הכהן נ"י בעמ"ח ספר "מי השילוח" 
אשר כוננו ידיו על הלכות חלה... כמעשהו בראשון 
והנה פי שניים ברוחו, כי מלבד  כך מעשהו בשני 

שלט הכניסה לעיר  טירגו ניאמץ

בית העלמין בבלשביץ נהרס, 
נותרה מצבה אחת בודדת
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טובים  אשר  והפלפולים  החידושים 
קודש,  בהררי  יסודתם  הם  ונכוחים 
דורך בעקבות רבותינו הקדושים אשר 
על  בית  לבנות  הולך  לא  ליבו  בארץ. 
יסוד נופל שוא ותפל, כי אם על שורשי 
מוסדות האמת יתחקה, אף כי חנן אותו 
ה' אלוקים לשון לימודים להיות דבריו 
בתורה  אשר  איש  וערוכים....  סדורים 
מידתו  כדי  ומצא  יגע  מקנתו,  הרבה 
קולע  וסברא,  בפלפול  וגמרא  במשנה 

אל השערה.

וכך כותב עליו שר התורה רבי מרדכי 
זאב עטינגער זצוק"ל:

בא חכם לגבולנו, כבוד ידידי שאהבה 
ובקי,  החריף  הגדול  המאור  נפשי, 
הכהן  יואל  שמחה  מו"ה  וחסיד,  ותיק 
וכתבים  אוסציא,  דק"ק  אב"ד  נ"י, 
בטוהר  בהדרה  כלולה  מחברת  בידו. 

ויין  רימוני  מעסיס  לקחו,  וזוך  שכלו 
חלה  הלכות  ומפרש  מבאר  רקחו, 
וצמאה  שוקקה  נפש  ירווה  בטהרה, 
חכמות  מגלה  והישועה,  ממעינותיו 
תעלומות מצפונות הסתומות, ההלכות 
העמומות, וגם דלה לנו דינים מדינים 
ואחרונים...  הראשונים  ממקור  שונים 
פלפולו  עלי  אמרתו,  על  אנוכי  ושש 
וסברתו... בשכלו וסברותיו הולך נכחו, 
מים  מקוה  השילוח  ממי  שתו  רבים 
טהורים ממעינותיו בחיבורו על הלכות 
עוז  ויתר  יתר שאת  לו  עוד  מקוואות. 
ולרוחבה  לאורכה  הלך  זה,  בחיבורו 

בהוויות אביי ורבא כיד ה' הטובה...

 נוסח שער ספרו

וזה נוסח שער הספר "חלת לחם" כפי 
שכתב רבינו המחבר:

ספר חלת לחם

הזה,  בזמן  הנוהגים  חלה  דיני  כולל 
כל אחד על מכונו בדרך קצרה בשפה 
ברורה, וסביב לו ביאור רחב ומספיק, 
והפוסקים,  התלמוד  בים  לו  רב  ידיו 

ולמעשה  להלכה  דין  כל  מוצא  מקום 
חזקים  וביסודות  מספיקים  בטעמים 
"שירי  בשם  ונקרא  מוצקים  כראי 

ברכה"

חיברתיו אנוכי הצעיר והדל באלפי

שמחה יואל בן ר' ישעיהו הכהן זלה"ה

הלכות  על  השילוח  מי  ספר  בעמ"ח 
מקוואות

רובץ תחת משא עם ה' עבודת הקודש 
בכמה מקומות

נאמנה  בקריה  חונה  עמו  בתוך  וכעת 
בק"ק אוסטציא

נדפס פה ק"ק לבוב

שנת 'לחם לבב אנוש יסעד' לפ"ק

"חלת  ספרו   
התפרסם  לחם" 
התורה  גדולי  בין 
ההוראה  ועמודי 
שפלפלו  בדורו 
בדבריו,  רבות 
התקבלו  ודברו 
לפסקי  כבסיס 
בדורות  הלכה 
רבים  שלאחריו. 
דורו  מגדולי 
אותו  מזכירים 
 , ם ה י ר פ ס ב
הספר  בעל  כדוגמת 
ספר  העומר",  "מלוא 
רבי  זוטא".  "פתחא 
בספרו  קלירס  משה 
אסף  הארץ"  "תורת 
מדברי  גורנה  כעמיר 
בספרו.  זצ"ל  רבינו 
יסוד  לאבן  הפך  ספרו 
לדורו  חלה  בהלכות 
הבאים.  ולדורות 
בתחילה הוא נפוץ מאד 
תפוצתו  התמעטה  השנים  ברבות  אך 
יחידים  של  נחלתם  להיות  הפך  והוא 
בלבד, כאשר רבים ראו את דבריו רק 
מ"כלי שני" בספרים שונים שהעתיקו 
והוהדר  מחדש  שהודפס  עד  מדבריו. 
כראוי לפנינו מהדורה מהודרת ומאירת 
עינים שיצאה לאור בתשס"ג בתיקונים 
בכלי  מפוארה  תורה  מקומות  ומראי 
בניו  להוראה  מכון  ידי  על  מפוארת 

יורק.

 צאצאיו

בנו רבי מרדכי צבי הירש רובינשטיין, 
בסוף  מופיעים  ממנו  שחידושי-תורה 

הספר "מי השילוח".

נכדו רבי שמחה יואל לקסנר מפוטיק, 
חמיו של הגאון רבי אריה ליב רוזן זצ"ל 
רבה של מוינעשט ופאלטישען ה"איתן 
אריה" וה"שאגת אריה" ו"באר אברהם" 
אבי ושל הד"ר דוד משה רוזן ז"ל הרב 
אודותיו  ראה  רומניה,  למדינת  בכולל 

מה שכתבנו ב'באר בשדה' )גליון 95(.

תורתו מגן לנו
אודות ספרו 'חלת לחם'

לשון רבינו בשער ספרו: "ספר חלת לחם כולל דיני חלה הנוהגים בזמן 
הזה כל אחד על מכונו בדרך קצרה בשפה ברורה, וסבב לו ביאור רחב 
ומספיק, ידיו רב לו בים התלמוד והפוסקים מקום מוצא כל דין להלכה 
ולמעשה בטעמים מספיקים וביסודות חזקים כראי מוצקים ונקרא בשם 
שיורי ברכה. חיברתיו אנכי הצעיר והדל באלפי שמחה יואל בן ישעיה 
תחת  רובץ  מקוואות,  הל'  על  השלוח  מי  ספר  בעהמ"ח  זלה"ה  הכהן 
משא עם ה' עבודת הקודש בכמה מקומות. וכעת בתוך עמי חונה בקריה 
נאמנה בק"ק איסטצאי. נדפס פה ק"ק לבוב, שנת לחם לבב אנוש יסעד 

לפ"ק" )תרי"ג(.

הספר "חלת לחם" הוא אחד החיבורים היסודיים בעניני הלכות חלה, 
הענין,  של  ההבטים  כל  על 
ושבעים  כמאה  לפני  שנתחבר 
בעל  של  תלמידו  ע"י  שנה 
שמחה  רבי  הגאון  ה"נתיבות", 

יואל רובינשטיין.

על מצות הפרשת "חלה" מהלחם 
"והנה  בהקדמתו:  המחבר  כתב 
הוא  הזאת  מצוה  ושורש  עיקר 
במצותיו  השי"ת  קדשנו  מאשר 
ורצה בנו להיותנו נכונים בכל עת 
למשכן כבודו ית' על נפשותינו... 
להיותנו  השי"ת  קדשנו  לזאת 
פרטי מאכלים אחת  בכל  עושים 
מזונותינו  יתעו  ובזה  ה'  ממצות 
כמאמר  לנפש  עדן  להיותם 
לבדו  הלחם  על  לא  כי  הכתוב, 
מוצא  כל  על  כי  האדם  יחיה 
ידוע  מאשר  האדם.  יחיה  ה'  פי 
כמו  האר"י,  מתלמידי  פירושו 
הגוף  את  זן  המאכל  שגשמיות 
היא  אשר  המאכל  רוחניות  ככה 
מזון  הוא  בתוכו  השוכן  ה'  חיות 
מצות  כמה  והנה  הנפש.  לקיום 
כזרעים לקט  יתברך  ציוונו  אשר 
ומעשרות  תרומות  ופאה  שכחה 
לקדש מזונותינו הגשמיים. אמנם 
באשר הלחם הוא עיקר מזון האם 
וחיותו כידוע, ציוונו ית"ש מצוה 
שנקדש  והוא  בללחם  פרטיות 
לכבודו  ונפרישהו  ראשיתו 
יתברך, ובזה יתגלה להיותו לחם 
כל  ויהיה  הנפשות,  מזון  להיות 
הלחם נחשב שירי המצוה הזאת 

כעין שירי המנחות והקרבנות אשר זכו משלחן גבוה, כי המאכלים אשר 
יאכל משלחן גבוה המה מעלים את הנפש ויזכהו להיות דבוק במקור 

החיים...".

את חיבורו בנה המחבר על "פנים", וסביב. ה"פנים" כולל את הלכ' חלה 
ברכה",  "שיורי  והסביב, בשם  ופרטיה בקצרה להלכה,  ענפיה  כל  על 

כולל מקורות להלכות שב"פנים" ופלפולים וביאורים.

וענינים  סוגיות  בהרבה  המחבר  נוגע  ברכה"  שב"שיורי  בפלפוליו 
חשובים בש"ס, כמו בעניני טומאה וטהרה, חזקת הכהנים לכהונה ועוד.

בשיחה שערכנו עם הגאון רבי עזריאל יוחנן טאובר שליט"א מניו יורק 
סיפר לנו כי כתב ספר מקיף על ספר זה בשנת תשנ"ז ואח"כ מהדורה 
נוספת בשנת תשס"ג מהדורה מאירת עינים בתוספת עיונים וביאורים 
בשם 'ברכת הבית', וכן מעט מתולדותיו ולשיטת ספריו המלאים בעיון 
יחיאל  רבי  הגאון  של  בנו  הוא  שליט"א  הגאון  מופלגים,  ובבקיאות 
של  אחיו  שהיה  במאנסי,  להוראה'  'מכון  של  בי"ד  ראש  זצ"ל  טאובר 
הרב המפורסם רבי עזריאל טאובר זצ"ל, הרב המחבר שליט"א אומר 
שמי שרוצה ללמוד הלכות חלה חייב ללמוד ספר זה 'חלת לחם' לרבינו 
שהוא ספר יסוד בתחום הלכות חלה, משאלת לבו שימצא תורם להדפיס 
על עצמו את המצווה  מי שיקח  בנדבת  הזה,  שוב את הספר החשוב 
החשובה של פרסום תורת רבינו והפצתה לרבים והמעונין להיות מזכה 
הרבים יצור קשר איתנו ואנו נדאג להדפסת והפצת ספרי רבינו זיע"א.

שער ספרו חלת לחם שנדפס בלבוב תרי"ג

שער ספרו מי השילוח נדפס בלבוב תר"ט

בית הכנסת במרכז בלשביץ קיים עד היום ומשמש כמועדון מקומי

קשתות התומכים את קימורי בית הכנסת

מהרה”ק הרבי הגדול רבינו ָֹשלֹום ַֹשְכָנא ְמְּפָראהִּביְשְט זיעועכי”א

הנהגות ישרות                 * אמרות טהורות * סגולות * עובדין קדישין * תולדותיו * הכנה לשבת

 פרשת תצוה-פורים המשולש תשפ"א
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כשהוליך רבי ישראל מרוז’ין לחופה את בנו רבי אברהם יעקב מסאדיגורה אמר, אבי רבי שלום מפראהבישט זי”ע רגיל היה לומר ‘מבני ידעו מי אני’, ואני אומר ‘מבני ידעו מיהו האלקים’.

אבי ]הרה”ק רבי מנחם נחום משטפנשט[ 
שרוצה  מי  אמר:  זי”ע, 
שידבר  שמחה  לשבת  לזכות 
שישי מזקני הגדול רבי  בליל 
זי”ע,  מפראהבישט  שלום 
ממנו,  סיפור  לו  אין  ואם 
משולחנותיו  לפחות  שידבר 
בית  ומספסלי  הקדושים 

מדרשו.

סגולת הצדיק משטפנשט זיע״א

הגליון לחיזוק הסגולה לשמחת השבת: להזכיר בכל ליל שישי את זכות רבינו שלום מפראהבישט

ליל שישי

תורת שלום 

 'אם החרש תחרישי בעת הזאת' 
- הכוונה לעת שמחפשים עזר 

מהסטרא אחרא בלימוד הנערים 
להיות דוקטורים ולא לימוד 'את' 

הא' ב' המסורה לנו מדור דור 
והצלה  רוח  הזאת  בעת  תחרישי  החרש  אם  "כי 
אביך  ובית  ואת  אחר  ממקום  ליהודים  יעמוד 
למלכות"  הגעת  כזאת  לעת  אם  יודע  ומי  תאבדו 
)אסתר ד יד(. אמר הר"ש שהם דברים הרמוזים על 

'כי  הוא,  ברוך  הקדוש  לפני  כמדבר  הזה,  הזמן 
כמחריש,  עצמך  שתעשה  היינו  וכו',  החרש'  אם 
בחינת "הסתר אסתיר"1 'בעת הזאת', היינו בעת 

שנתמעט  צר  לישראל  אז  יהיה  אשר 
דוחקא בתר דוחקא2, אז  ויהיה  השפע 
בהכרח אשר 'רוח והצלה יעמוד ליהודים 
עזר  להם  שיבקשו  היינו  אחר',  ממקום 
רח"ל3,  אחרא  מהסטרא  אחר,  ממקום 
ויכניסו בניהם  ידי שילמדו דרך הגוים  על 
לבתי הספר שלהם, וילמדו כתבם ולשונם 
כדי שיוכלו להיות דאקטורים וכדומה. 'ואת ובית 
אביך', 'את' רצה לומר התורה הקדושה החצובה 
מכ"ב אותיות מא' ועד ת', 'ובית אביך' היינו תורה 
'תאבדו'  וכו'4,  אביך  שאל  דרך  על  פה,  שבעל 
שישתכח התורה, 'ומי יודע עם לעת כזאת הגעת 
שמים  מלכות  עול  מעליהם  שיפרקו  למלכות' 
רחמנא ליצלן.                                       כרם ישראל )כב.(

שמירת הסימנים היהודיים - הזקן,  
והתקווה כי היצה"ר יעזבנו לנפשנו

מפראהבישט  שלום  רבי  הרה"ק  ]לפני  לפניו  כשדברו 
משלו  וישא  זקנו,  את  שמספר  אחד  על  זי"ע[ 

אחת  בעיירה  שהיה.  מעשה  לכם  אספר  ויאמר: 
מיום  כבר  כי  קבוע  מנהג  לו  ויעש  עני,  יהודי  דר 
היה  שהרויח  השכר  תחילת  בשבוע  ראשון 
ויקר  הבאה.  השבת  לכבוד  עוף  לקנות  מפריש 
עוף,  ראשון  ביום  שקנה  אחד  בשבוע  מקרהו 
וירב  איו,  נודע  ולא  נמלט  ומשם  לביתו  ויביאהו 
צער העני בסוף השבוע כי לא השתכר יותר ואין 

לו עוף לשבת קודש כמנהגו.
השוחט  בית  אל  ויעל  בנפשו,  עצה  העני  שת 
בא  כי  ראה  והנה  השחיטה,  זמן  כל  שם  ויעמוד 
ויפן  ממנו,  שברח  העוף  ובידו  אחד  הבית  בעל 
אליו העני בבקשה להחזיר לו אבידתו, בקשו הלה 
סימן ויענהו העני 'אמנם סימן היה לי בו אך עתה 
ניטל הסימן מן העוף, אבל אנסה להוכיח כי שלי 
הוא, הנה עזוב את העוף לנפשו ונראה אם לא אלי 

שאני בעליו ישוב, וד"ל.
)הזקן(,  הסימנים  השחיתו  עתה  כי  מובן,  והנמשל 
כי  יאבה היצר לעזוב אותנו לנפשינו,  אך אם רק 
מיד נשוב לבעלינו הראשון5.  משכנות הרועים )דף תפד(

אסתיר  הסתר  "ואנכי  יח(  לא  )דברים  הכתוב  פי  על   )1(  
פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלהים 

אחרים". 

)2( בספה"ק באר מים חיים )בראשית ד"ה ויאמר ה' לא ידון( 
לכל  נודעת  קדשו:  לשון  וזה  הגלות,  תוקף  ענין  את  ביאר 
מאמר הכתוב מה שמוכיח ה' יתברך אותנו "כי שתים רעות 
ֹּבארות  להם  לחצוב  חיים  מים  מקום  עזבו  אותי  עמי  עשה 
המבואר  פי  על  ופירושו  יג(.  ב  )ירמיה  וגו'  נשברים"  ֹּבאֹרת 
ג( עד  באמרי קדוש אלהים )עץ חיים, שער הקליפות פרק 
זה  לעומת  זה  את  כי  הראשון  אדם  חטא  שורש  הגיע  היכן 
עשה אלהים וכל מה שיש בקדושה יש נגדו בקליפה וגם הם 
המה בבחינת אצילות בריאה יצירה עשיה ובפרצופים שבכל 
עולם ועולם כמו להבדיל בקדושה. וכשחטא אדם גרם פגם 
וקילקול בשתים שהן ארבע עולמות הקדושים, וגרם תיקון 
אל  הקדושה  מאור  הוריד  כי  חלילה  הקליפות  בעולמות 
תוך הקליפה והכהה אורה של הקדושה שלא תאיר כל כך, 
והוסיף אור הטומאה, כי לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של 
ימלוך  כי  עבד  תחת  ארץ,  רגזה  שלוש  תחת  ואז  ירושלים, 
זעיר אנפין  גבירתה ההוא עבדא בישא ס"מ  ושפחה תירש 
שגורמים  רעות  השתים  והמה  המלוכה  שקיבל  דקליפה 
נר  רבות  והב'  הקדושה,  אור  סילוק  א'  בחטאם,  ישראל  בני 
הקליפה, כי כל זמן שאור הקדושה מאיר באורו, כל הקליפות 
מטמרין ומחבאין בנוקביהון כמאמר הכתוב )תהלים קד כב( 
הקדושה  אור  יכהה  ח"ו  וכאשר  יאספון".  השמש  "תזרח 
במקום  כלומר  לחושך,  אור  שמים  ובזה  הקליפה  אור  יאיר 

אור גורמין חושך שהוא סילוק האור שעל זה נאמר )תהלים 
יח יב( "ישת חושך סתרו". וחושך לאור, מקום החושך יאיר 
בכל  הנזכר  ארור  בחינת  והוא  נופל,  זה  קם  וכשזה  אורה, 
רע  שהוא  הריש  שם  על  נקראים  הקליפות  תוקף  כי  מקום, 
המר  גלות  בבחינת  הקדושה  אור  לתוכם  וכשיורד  ורשע, 
כי  יושביה,  וכל  הארץ  ונתקלל  ח"ו  ארור  נעשה  אז  והנמהר 
הם אינם חפיצים בישוב הארץ ותולדותיה, וחפיצים במדבר 
שממה דוקא, וכשהמלוכה בידם ח"ו עושים מה שלבם חפץ. 

עכ"ל.

אלה(  ד"ה  תולדות  )פר'  ישראל  אוהב  בספה"ק  ראה   )3(
שביאר ענין זה וזה לשונו: והנה כעת אנחנו בגלות ואין בנו כח 
טובים  והחסדים  מהאורות  השפע  ולהמשיך  זו  ממדה  לינק 
החיצונים  שליטת  הוא  שכעת  מחמת  בה,  וגנוזים  הצפונים 
ושלום,  חס  בעולם  גוברת  השמאלית  מדת  והתפשטות 
ולכן צריכין אנחנו להמשיך החיות ושפע קודש רק מן הימין 
צדקנו  משיח  ביאת  עד  המגולים  אברהם  ומחסדי  הפשוט 
יסלק הבורא יתברך כל החיצוניות  ואז  במהרה בימינו אמן, 
ויתגלו  יתברך  השם  כבוד  ונגלה  העולמות  מכל  והקליפות 
פנימיות האורות מכל המדות, ויתגבר ויתנוצץ האור בעולם 
לעת  אך  המדות,  כל  ויתאחדו  והגבורות  הדינין  כל  וימתקו 

עתה אין בכוחנו להמשיך כל צרכינו ממדה זו וכו'. עכ"ל. 

)4( "שאל אביך ויגדך זקינך ויאמרו לך" )דברים לב ז(.

אדמו"ר  מכ"ק  בכת"י(  )פסח,  לצדיק  צבי  בספר  ראה   )5(

שכתב  ירושלים(  )מעיה"ק  זי"ע  מסטרעטין  צבי  יהודה  רבי 
ומסיים  בגנות  מתחיל  קטז.(  )פסחים  חז"ל  מאמר  לפרש 
בשבח, מאי בגנות רב אמר מתחלה עובדי עבודת גלולים היו 
אבותינו, ושמואל אמר עבדים היינו, אמר ליה רב נחמן לדרו 
כספא  ליה  ויהיב  לחירות  מריה  ליה  דמפיק  עבדא  עבדיה 
ודהבא מאי בעי למימר ליה, אמר ליה בעי לאודויי ולשבוחי, 
אמר ליה פטרתן מלומר מה נשתנה פתח ואמר עבדים היינו. 
מ'עבדים  להתחיל  שאמר  שמואל  דדעת  שם  וביאר  ע"כ. 
היינו', הוא משום שהשעבוד הוא האחוריים )דהיינו ההסתר( 
מצרים  ויציאת  החירות  שהוא  )הגילוי(  הפנים  אל  וההכנה 
היו אבותינו'  זרה  'מתחלה עובדי עבודה  ורב אמר להתחיל 
שהוא האחוריים נגד הפנים שהוא מעמד הר סיני וגילוי אור 
ובהם  הדברות  עשרת  את  הגבורה  מפי  ששמענו  היחידה, 
ראוי  היה  לכאורה  כן  ואם  לך'.  יהיה  ו'לא  אלקיך'  ה'  'אנכי 
לפסוק להלכה כמאן דאמר להתחיל 'מתחילה עובדי עבודה 
על  היתה  מצרים  ביציאת  המטרה  כל  כי  אבותינו',  היו  זרה 
מה  פי  על  להבין  אפשר  לזה  התשובה  אבל  התורה.  קבלת 
שמספרים בשם זקני הרב הקדוש רבי שלום מפראהביטש 
הגנב  בא  כך  ואחר  אחד  מאיש  שנגנב  מתרנגול  משל  זצ"ל, 
אל השוחט לשחטו ובעל התרנגול הכירו שזה שלו, והתחיל 
להתקוטט עם הגנב עד שהסכימו לעזוב את התרנגול ויראו 
להס"מ,  יתברך  השם  יאמר  כך  והנה  מעצמו.  ילך  מי  אחרי 
ילכו אחרי,  ותראה שכולם  תעזוב את עמי מהשעבוד שלך 
וכן יהיה במהרה בימינו אמן. אם כן נמצא שאם יוצאים מידי 
אור  התגלות  של  הגאולה  אז  אחרא  הסטרא  של  השעבוד 

היחידה באה ממילא, ועל כן מתחילים בעבדים היינו.

ציונים והערות                                                
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 "ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור"                                                          
אומר הרה"ק רבי אשר ישעיה הורוויץ זי"ע, לכאורה תיבת 'ואתה' מיותרת, כי גם אם היה                                                                                

 כתוב רק 'תצוה', היתה המשמעות ש'אתה תצוה את בני ישראל'.                                                      
ופירש, שאדם הרוצה שחבירו יקשיב לדברי תוכחה ומוסר ממנו, חייב קודם לתקן את                                                                          
מידותיו, ורק לאחר מכן לומר לחבירו דברי תוכחות, כמו שאמרו חז"ל (ב"מ קז, ב): 'קשוט                                                                                  
עצמך ואחר כך קשוט אחרים'. כי אם לא כך, יאמר לו הלה, 'טול קיסם מבן עיניך' (ערכין טז,                                                                                     

 ב).   
קודם תראה ש'אתה' תתקן את מידותיך כראוי, ורק אחר                                                     -וזה 'ואתה תצוה את בני ישראל'                                

 תוכל לצוותם שגם הם יתנהגו בדרך הראויה.                                        -כך, 'תצוה את בני ישראל'                         
הוסיף על זה הנועם אלימלך זי"ע, שאם האדם המוכיח את השני אינו שלם במידותיו, אי                                                                              
אפשר שתוכחתו תעלה כהוגן. ואף אם ישמעו לתוכחתו ויעשו על פיו, לא יהיו מעשיהם                                                                            

 בשלימות, ולא יעשו את המצווה לכבוד ה' יתברך, אלא בגלל פניות אחרות.                                                                 
אבל הצדיק השלם ראוי והגון להוכיח, והעושה כמצוותו לא יגבה לבבו לשום פניה אחרת,                                                                               

 רק לכבוד ה' יתברך.                    -ויעשה כמו הצדיק המוכיחו                         
 

 “ שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד                                    ” 
אמר הרה"ק רבי מנחם מנדל מוורקי זי"ע, אם רצונך להוכיח את האחר כדי שיטיב את                                                                           

להאיר את דרכו ולהעלותו בעבודת                                   -דרכו, תזהר בתוכחתך שתהיה מכוונת אך ורק 'למאור'                                                  
שהדיבורים לא ינחיתו אותו ממדרגתו וישפילו אותו.                                                  -ה' יתברך, ולא יהיו חלילה למנחות                                   

 (שיח שרפי קודש)               
 

במדרש (שמו"ר לו, ב): לא שאני צריך להם, אלא שתאירו לי כשם שהארתי לכם. למה?                                                                           
 כדי להעלות אתכם בפני כל האומות, שיהיו אומרים ישראל מאירים למי שמאיר לכל. 

דרש המשגיח רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל ממיר: רואים אנו כאן יסוד גדול במידות. טבעו של                                                                                 
האדם הוא שאחרי שעושה טובה לאחר, אינו רוצה לקחת שכר או לקבל תמורה כלשהי עבור                                                                             
הטובה שעשה. ואין זה בהכרח מפני שהוא חפץ בחסד של אמת, אלא להיפך, נוח לו שהשני                                                                              

 ישאר חייב לו עבור טובתו.                          
וכאן לימד אותנו הקב"ה שלא לעשות כן. אלא שכאשר אדם מיטיב לחבירו, יראה תיכף                                                                           
לקבל ממנו דבר מה בחזרה, כדי שלא יהיה בהרגשה שהוא בעל חוב למיטיבו. (דעת תורה פר'                                                                                 

 ויגש)     

א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' יצחק בן שושנה חמשנה,  “לע"נ: מו
אליהו ‘ ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

 ינה.‘איטח בן עזיזה, ורדה בת זכרונה, ניסים בן ז

לזב"ק: אילה יסכה בת 
יפה, איילת עליה בת 

  אסתר, שולמית בת איריס 

להצלחת: שירה , נועה 
ויהונתן אביחי בני שני, טליה, 

משה חיים ותאיר בת רחל, 
  ינה. ‘תאיר ערביה בת דינה ז

להצלחה בריאות ופרנסה 
מ יפה בת וורדה “א‘: טו

  ‘. תחי
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ביטול אירועים  
 מחמת המגיפה

 
 

אדם הזמין חתונה באולם, ושילם דמי קדימה בסך 
שהיה אמור לעלות ₪    60,000  –ש"ח מתוך כ    10,000

האירוע כולו. בינתיים פרצה מגיפת הקורונה והאולם נסגר. 
ובאו לפנינו לדין המזמין ובעל האולם, המזמין תובע מבעל 
האולם שיחזיר לו את דמי הקדימה, ובעל האולם תובע 
שהמזמין עוד יוסיף לו על מה שכבר נתן. והנה יש לדון 
מה יהיה הדין באונס פרטי בכהאי גוונא, ומה יהיה הדין  

 במכת מדינה.
, יש חילוק אם האונס הוא  תשובה: באונס פרטי
במשכיר (דהיינו בעל האולם) שאינו יכול לספק מה 
שסוכם, או שהאונס הוא בשוכר (דהיינו המזמין) שהוא 
אינו יכול לקבל מה שסוכם. והחילוק מבואר בסי' שי"א 
סעיף ב' ג' ד', השוכר את הספינה וטבעה בחצי הדרך אם 
א"ל ספינה זו אני משכיר לך ושכרה השוכר להוליך בה יין 
סתם, אע"פ שנתן לו השכר יחזיר כל השכר, שהרי זה 
אמר לו הבא לי ספינה זו ששכרתי וכו', דהיינו שהאונס 
מצד המשכיר שאינו יכול לתת את מה שהושכר. א"ל 
ספינה סתם אני משכיר לך, ושכרה השוכר להוליך בה יין 
זה, אע"פ שלא נתן לו מהשכר כלום, חייב ליתן לו השכר 
שהרי אומר לו הבא לי היין עצמו ואני אביא לך ספינה 
מכל מקום ואוליכנו וכו', דהיינו שהאונס מצד השוכר 
שאינו יכול לקבל את מה שהושכר. א"ל ספינה זו אני 
משכיר לך ושכרה השוכר להליך בה יין זה אם נתן השוכר 
אינו יכול להחזירו, ואם לא נתן לא ייתן, שאין זה יכול 

 להביא הספינה עצמה ולא זה יכול להביא יין עצמו.
ולכאו' בני"ד האונס הוא מצד שניהם, שבעל האולם 
אינו מוכן לתת את האולם, והמזמין אינו יכול לקבל את 
האולם. ואם הי' זה אונס רגיל לכאו' היה הדין דאם לא נתן 

 לא יתן, ואם נתן לא יחזיר.
אמנם יש לדון, מהו ההסכם שבין בעל האולם למזמין, 
האם הוא הסכם שכירות או הסכם לספק לו אוכל ושירות. 
שאם הוא הסכם שכירות, בוודאי יש לדון בו כנ"ל, אך 
אם הוא הסכם לספק לו אוכל ושירות לכאו' אין בו דין 
הנ"ל, וכל שלא סופק האוכל והשירות אין מקום לתשלום, 

 ואפילו אם נתן צריך להחזיר לו מה שנתן.
שהרי הנותן דמים עבור חפץ מסוים, ולבסוף אין 
אפשרות לקיים את המקח, חייב המוכר להחזיר את הדמים 
ללוקח. ואפי' מי שפרע אין בכה"ג, ואפי' אם אפשר לקיים 
את המקח אלא שיפסיד הקונה ג"כ יכול הוא לחזור בו, 

 וכמבואר בסי' ר"ד ס"ב.

ככניס
˜˘̆
˙‡ˆ̂
ררבנ
ה‚‚יליו
בבבעיה"

, 2שלוחה  077-410-39-00 –טלפון‘ במס‘ אור התורה‘תשובות לחידה ניתן לענות בקו 
 ‘.יגדיל תורה ויאדיר’בברכת ). 3(הזוכים מתפרסמים אחת לחודש בשלוחה 

תשובות

 לע"נ בנימין בן רחל

 תשובות  למדור ניתן לשלוח                            
 08-9941870פקס:          עד יום שלישי בשבוע                    
             :מיי או

7665190@gmail.com 

 העלון להצלחת הגביר היקר:
 מר תומר סגרון רעייתו ובנו לביא

■ ■ ■ 
 להצטרפות לרשימת התפוצה:

alon089945291@gmail.com 
■ ■ ■ 

 :(לתגובות, הערות והארות בלבד)מייל המערכת 
alon7148454@gmail.com 

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 
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 סיפור לשבת

א “ סיפר מגיד המשרים רבי חיים זאיד שליט 
 את הסיפור המדהים הבא:

בקביעות שמזמינים אותי לשאת דברים על 
הקדושים  הפורים  ימי  של  וגדולתם  מעלתם 
והנוראים אני נוהג לפתוח במדרש רה ידוע על 
מגילת אסתר, אולי לא כולם שמעו על כך בכל 

 אופן אומר אותו לטובת קוראינו.
ם  ו י ב ש ר  מ ו א ה  ב ר ש  ר ד מ ה
פורים אדם שיושב ומנצל את היום 
הזה במלואו ומתפלל להשם יתברך 
בדמעות שליש ובנוסף לכך יקרא 
ד  מ ל י ש ו  א ם  י ל י ה ת ה  ד מ ל ת ה ב
משניות מובטח לו שיראה ישועות 
בעצם היום הזה. וכמו שכבר הוזכר 
בגיליון זה בשבוע שעבר על מעלתו 

‘ רגע ‘ של פורים שמגיע עד כדי אותו ה 
של איה מקום כבודו במוסף של יום 
הכיפורים. וללא ספק זה יומיים של 
סגולה, ובפרט השנה שאנו נמצאים 
ימים  שלושה  יש  משולש  בפורים 
לקרוא  לנצלם  שאפשר  לפורים 
תהילים ולהתחבר לאבא שבשמיים 
בכל המובנים ובכל הדרכים שיהיו 
העיקר שיוריד את הישועות ויפתח 
את צינורות השפע לכל עם ישראל 
ויתן לנו את ברכתו להמשך החיים 

 ובפרט בימים סהרורים אלו.
ובשעה שאני מדבר על הנושא הזה האדיר 
ן  מעמד קריאת התהילים וחיזוק עניי הזה של 
התפילה בימי הפורים אני נזכר בסיפור מדהים 

 שאירע איתי בשנה שעברה.
כדרכי בקודש בכל שנה ושנה אני נוהג לערוך 
את סעודת הפורים שלי בבית הוריי. אנו נוהגים 
לשבת כל המשפחה סביב שולחן ערוך בכל טוב 
מצרים ואוכל מכובד כיאה וכראוי לחג הפורים 
המסוגל ביותר מכלל החגים שאנו חוגגים במעגל 

 השנה.
בשעה שאנו יושבים עם המשפחה ומרגע 
לרגע נפרצת הדלת בעוד סיירת שבאה להתרים 

שאגב השנה זו הזכות שלנו לעזור ולסייע בביתנו,  
תים של הישיבות נמצאים “ להם ככל יכולתנו. הת 

בגרעון שלא היה להם מעולם בתוך שנת הקורונה 
והם חייבים את התרומות שלנו בשביל לחתן את 
החתנים ולסייע להם ככל יכולתם לבנות בית נאמן 
בישראל ולהשאיר את כל הקשיים הכלכליים בצד 

ת “ ושההוצאות שלהם יסתכמו ברוב מכספי הת 
שנאספים בימי הפורים. כמובן, כל זה במאמר 

 המוסגר.
לפתע נכנסת לבית הוריי נערה. פניה הביעו 
צער וקולה המשתנק החל ומתחלש עד שפרצה 
זמן  החמה  שקיעת  קודם  שעה  זה  היה   . בבכי

של יום הפורים אך בפיה כמה ‘  נעילה ’ שנקרא  
 מילים לומר לי.

עשיתי בדיוק מה ” היא אומרת לי,  “,  הרב זאיד ” 
שאמרת לנו בהרצאה וקראתי בכל הפורים שלושה 
והנה אני בת  ספרי תהילים והתפללתי רבות. 
ולא  מצאתי את זיווגי  לא  ועדיין  ותשע  עשרים 
הקמתי בית נאמן בישראל, אנא ממך תברך אותי 
נאמן  בית  לבנות  השנה  עוד  שאזכה  ו  עכשי

 “.בישראל
מאז כניסתה לבית כל המצב רוח 
עמד מלכת. כולם מהצד עומדים 
ומורידים יחד איתה דמעות של רגש 
וצער. של תפילה ותחינה על אותה 
נערה מסכנה חסרת ישע שעשתה 
את הסגולה שהמדרש רבה אומר 
ומקווה לשמוע בעקבותיה בשורות 

 טובות.
כמובן לא היססתי ומיד ברכתי אותה 
ה  ת ש ע ש ה  ל ו ג ס ה ת  ו ע ז ב ש

ר שתזכה עוד “והתהילים שקרתה יה
בישראל  השנה לבנות בית נאמן 

בקרוב ממש.
בתוך כדי הדברים נכנס אליי השכן 
מלמטה ובידיו משלוח מנות. הוא 
מגיע לבית ורואה את המצב הרוח 
לשאול  וניסה   . בו ששורר  העגום 
לפשר העניין. ספרתי לו את הסיפור 
של אותה נערה בת עשרים ותשע 
שמעוכבת בשידוכים ועתה אחרי שעשתה את 
הסגולה שאמרתי לעשות היא באה לבקש ברכה 

 ותוך כדי פרצה בבכי ומאז כל הסיפור התחיל.
השכן הניח את המשלוח מנות וזעק מגרונו. 

לא יאומן משמיים הבן דוד שלי בן שלושים ואחד ” 
נמצא אצלי וגם הוא רווק וכל הפורים התפלל 
שיזכה למצוא אישה ואולי זה משמיים כל המעמד 

 “.הזה שמתרחש לנגד עיניי
כמובן מיד אמרתי לו שזה לא אולי משמיים 
אלא בוודאי משמיים. וכבר באותו רגע סגרנו את 
הפרטים מלמעלה כך שבמוצאי פורים כבר סדרנו 
לשניהם פגישה ראשונה, ובשבוע שאחרי פורים 
הם כבר סגרו ווארט ונישאו לאחר תקופה קצרה. 
לאחרונה ברוך השם נולד להם תאומים חמודים. 

 וכמובן עד היום הם לא שוכחים את הסגולה.
קוראים יקרים, השנה בפורים הקרוב אנו 
נתפוש את ספר התהילים נקבל על עצמנו תענית 
דיבור ונעשה את הסגולה המוכחת שראינו כיצד 
היא פועלת בדקות ומול העיניים בלי עיכובים ובלי 
שום דבר אחר. השנה כולם ישבו סביב השולחן 
ויקראו פרקי תהילים בכוונה ויכוונו לכל ישועה 
שהם צריכים אם זה בבריאות ואם זה בזיווג או 
בזרע קודש של קיימא הסגולה פועלת לכל דבר 
בכל מצב, ובימיו הקדושים של חג הפורים שאולי 
ן  ו שאי ובסגולותי ו  במעלותי מכירים  כולם  לא 

להעריך ואין לשער בכל דך שיהיה.
 בהצלחה לכולם ופורים שמח!

לא יאומן ”
משמיים הבן דוד 
שלי בן שלושים 
ואחד נמצא אצלי 
וגם הוא רווק וכל 
הפורים התפלל 
שיזכה למצוא 

 “אישה

 שמחה כל השנה

ידוע שהגה"ק רבי יונתן אייבשיץ זצוק"ל בילדותו היה 
 –שובב! ואני מודיע לכל ההורים היקרים: ילדים שובבים  

לא מתייאשים מהם, הם עשויים להיות גדולי עולם! רק עם 
קצת סבלנות ואהבה ואחווה שלום ורעות. רבי יהונתן 
אייבשיץ, היה שובב, אבל בסופו של דבר הוא נהיה גדול 

 בישראל.
מה הייתה השובבות? היה כל הזמן מתווכח עם הכומר. 
ילד בן עשר, כומר בן שלושים, תמיד מתווכחים. אומר לו 
הכומר: "תגיד לי, למה בבית הכנסת שלכם כל הזמן צועקים 
תראה אצלנו, הכל בשקט  'אמן יהא שמיה רבא'? בא 
מוחלט". אמר לו: "אנחנו צריכים לצעוק, אתה יודע למה? 
כי האלוקים שלנו בשמים, שישמע אותנו. שלכם תלוי על 

 …הקיר, למה לצעוק? הוא פה!"
אומר לו הכומר: "למה אצלכם כשאתם קוברים אדם, 
קוברים אותו עם תכריכים, עם פיג'מה. ככה שולחים אדם 
למוות? בא תראה אצלנו, הנוצרים, שמים לו כובע, עניבה, 

שולחים אותו כמו בן אדם". אומר לו הילד: …  עט פרקר 
"בטח, כי אצלכם, אם הוא הולך הוא לעולם לא יחזור, אז 
לא תשלח אותו עם ציוד? לא יפה. אצלנו, בן אדם מת 
בלילה ומשיח בא בבוקר, הוא צריך לקום, אז מה הוא צריך 

 ללילה? פיג'מה!".
אומר לו הכומר: "יש משהו שלא מוצא חן בעיני, הלוויות 
שלכם. כל הזמן בוכים, הולכים ובוכים. אצלינו הלוויות עם 

תופים  הדרך  הילד: …  חצוצרות, כל  לו  אומר  תענוג". 
"הלוויות שלנו לא מוצאות חן בעיניך? גם בעיני זה לא 
מוצא חן, שלא יהיו אף פעם לוויות. אבל הלוויות שלכם עם 

חמישים כאלו, -החצוצרות, תענוג לראות את זה, ארבעים 
 כמה שיותר".… תענוג

אמר לו הילד: "עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה: מה 
אמר לו הכומר: "אני לא   –העבודה הכי קלה בעולם?"  

יודע". אמר לו: "להיות כומר כמוך, זו העבודה הכי קלה 
"איזה כיף לך, אתה בא כל בוקר   –"למה?"    –בעולם".  

לעבודה, רואה את בעל הבית שלך תלוי, אין מי שיאמר לך 
 …מה תעשה ומה תפעל"

קוראים יקרים. לא כתוב משנכנס אב מפסיקים לשמוח. 
יהודי אסור לו להיות עצוב כל השנה כולה. משנכנס אדר 
מרבים ומשנכנס אב ממעטין, אבל לא מפסיקים. אין מצב 

מרבים בשמחה, להזכיר  כזה שיהודי יהיה עצוב. לכן כעת 
לך שכל השנה צריך להיות שמח, רק באדר צריך להרבות 
בשמחה. עד מתי? עד חודש אב, אז ממעטין. אבל כל 
החודשים האלה תמיד להיות בשמחה. למה? כי לגלות את 
הקב"ה בהסתרה, זו השמחה הכי גדולה בעולם. יהי רצון 
שתמיד נגלה את הקב"ה בחיים הפרטיים שלנו ואז תמיד 
נהיה במצב של מגילת אסתר, לגלות את מה שנסתר, ותמיד 

 נהיה בשמחה ולא ניתן לעצב להיכנס אלינו.

פורר ללששבבת ס



את הסיפור הבא קבלנו בהקלטה למערכת 
ויש מסיפור זה רבות ללמדנו על מעלתה של 
תהילים  של  כוחם  ובעיקר  ובקשה,  תפילה 
ים,  השמי שערי  כל  את  וקורעים  שפותחים 
ומורידים רק שפע ופרנסה לחלל העולם ועם 

 ישראל נהנה מכל זה...
 …שלום לכולם, כאן יעקב רחימי

רציתי לשתף אתכם בסיפור מדהים ועוצמתי 
שארע  ממש עכשיו,  שצימרר אותי 
של  הכוח  על  מימד נוסף   לי  ונתן 

 …תהלים
אומרים כעת הרבה תהלים בכל 
מיני דרכים, מספר לכם הסיפור כדי 

 לחזק את העניין של אמירת תהלים..
ה  ר ק ש  , ם י ה ד מ ר  ו פ י ס ה  ז

 …בפרשת יתרו, יום ב' שעבר
 , במקסיקו מפורסם  רב  ישנו 
הרב מיכאל פרץ, תלמיד חכם גדול, 

 הסיפור קרה עם הנכד שלו
, 60הנכד קיבל טלפון מאדם בן  

שעומד לעשות סעודת הודיה, ואמר 
 לו שהוא רוצה להזמין אותו.

הנכד זיהה הקול, אך לא ידע 
האיש אמר לו את …  בדיוק מי האיש 

שמו, הוא אמר לו מאיזו קהילה ובית 
הנכד לא כ"כ הכיר אותו …  כנסת הוא 

אבל אמר שאם …  ולא הבין למה הוא מזמין אותו 
 הוא מזמין אותו לסעודת הודיה, הוא יבוא.

מדוע הוא  הנכד שאל את האיש המבוגר 
 עושה סעודה?

"ניצלתי מהקורונה,   –האיש המבוגר השיב  
כמעט נפטרתי מהעולם, הייתי בבית חולים חודש 
שלם, כמעט מתתי. עכשיו אני עושה סעודת הודיה 

 ואני רוצה להזמינך". הנכד הסכים לבוא לסעודה.
ד   ו ע ם  ש ה  א ו ר  , לסעודה ע  י ג מ א  1הו 8 

 …אנשים
אנשים  של  רנדומלית  אחד …  קבוצה  כל 

 18-לא היה ברור מדוע ה …   מבתי כנסת שונים 
 איש הללו היו שם?

הנכד של הרב פרץ, שאל את מי שישב לידו 
"קבלתי …  מדוע הוזמן? גם האדם לצדו לא הבין 

אני גם לא כ"כ מכיר את …  טלפון מבעל הסעודה 
הנכד של הרב פרץ אמר אותו דבר, גם …".  האיש 

 …הוא אינו מבין מדוע הוזמן
, שנעשה לו הנס, קם, נעמד 60-האדם, בן ה 

 …והתחיל לדבר
"הסיבה שהזמנתי את כולכם היא, משום 
שכששכבתי בבית חולים, כמעט מתתי, הגעתי 
לשמים וראיתי את אמא שלי, (שנפטרה לפני כמה 

אמא שלי שאלה אותי 'מה אתה עושה …).  שנים 
פה? תחזור למטה!'. עניתי: 'אני רוצה, אבל לא 

(שיחה עם אמא שלו, כשהנשמה שלו …'  יכול 
בעצם כבר לא בגוף) אמא שלו השיבה לו: 'אתה 
יכול לרדת! אתה יכול! תסתכל למטה! תסתכל 

 למטה!'
 18ראיתי כל האנשים,  …  "הסתכלתי למטה 

ראיתי כל …  אנשים שנמצאים פה, מתפללים עלי 
איש שהזמנתי לסעודה, אומרים תהלים   18-ה 

בשבילי! באותו רגע, כל אחד מכם הזכיר את שמי 
בתהלים לרפואה שלמה, למרות שלא ידעתם 

מקומות שונים, אבל אני  18-בכלל מי אני! הייתם ב
בשמים,   – יתי  כשהי אחת  בבת  אתכם  ראיתי 

אומרים תהלים בשבילי. אמא שלי 
אמרה: 'תסתכל למטה, תסתכל 
למטה, הם נותנים לך הכח לחזור 

 …לחיים, וזה מה שקרה'
"וזו הסיבה שהזמנתי אתכם. ראיתי 

 אתכם אומרים תהלים בשבילי!"
 …רבותיי, זה סיפור מדהים

כל פעם שאתם מזכירים שם של 
מישהו, גם אם אין לכם מושג מיהו, 
מדהימה!  יוצרים השפעה  אתם 
תמשיכו להגיד תהלים, אף פעם 
אל תפסיקו להגיד תהלים אפילו 

 אחד לזכות הזולת!
נא לפרסם הסיפור, לתת לאנשים 
הכוח והחיזוק להמשיך להגיד יותר 

 ויותר תהלים.....
 , ה נ ו ר ח א ה ת  ב ש ב וע  ד י כ ה  נ ה
פרשת זכור, קראנו בהפטרה את 
הציווי שציווה שמואל את שאול מהשי"ת שילך 
להלחם בעמלק וישמיד את כלם כולל הנשים 
והבהמות. והנה נאמר שם "ַוַּיְחמֹל ָׁשאּול ְוָהָעם ַעל 
ֲאָגג ְוַעל ֵמיַטב ַהּצֹאן ְוַהָּבָקר" (שמואל א' טו, ט), 
והשאיר שם את אגג ואת הצאן והבקר ובא הקב"ה 
ּול  ָׁשא ֶאת  ִהְמַלְכִּתי  ִּכי  ִנַחְמִּתי  " ל  א ו מ ש ל
ְלֶמֶל" (שמואל א' טו, יא), ואמר לו שיאמר לשאול 
שהוא מעביר את המלכות. ובאמת הגיע שמואל 
אל שאול ואמר לו שהקב"ה מסר לו לומר, שיתן 
המלכות "לרעך הטוב ממך", ומי זה היה? דוד 

 המלך. ואז התחילו להתווכח על מה ולמה.
באחת  חז"ל, שאול  למרות זאת, אומרים 
עלתה לו ודוד בשתיים ולא עלתה לו. לכאורה מה 
הפירוש כאן? אלא, ששאול עשה עוון אחד בחייו, 
ולמרות זאת אסור לנו לדבר עליו שהנה נאמר "בן 
שנה אחת במלכו", דהיינו שהכוונה שלא היה בו 
חטא כתינוק בן שנה, והעבירות שלו יותר טובות 

 מהמצוות שלנו.  
י  נ י י בענ להסתבך  התחיל  ששאול  והנה 
המלחמה והלך לשאול את האורים ותומים ולא 
קיבל תשובה, הלך והוריד באוב וידעוני את שמואל 
ושאל אותו האם ללכת למלחמה או לא ללכת. 
ושם שמואל אמר לו שהוא וכל בני ביתו ימותו 

 ומלכותו תעבור לרעך.
ם  בימי לות  שהתפי ור  עז י יתברך  השם 
מסוגלים אלו יחברו אותנו אליו ונזכה לעובדו 

 בשמחה ובטוב לבב.

 סיפור לשבת

"הסתכלתי 
ראיתי … למטה

 18כל האנשים, 
אנשים שנמצאים 

פה, מתפללים 
ראיתי כל … עלי
איש  18-ה

שהזמנתי 
לסעודה, 

אומרים תהלים 
 “.בשבילי!

 המדריך המקוצר והפרקטי

פפורר ללשבבתת ללשבבס פפו ס



מנהג היה להם ביום פורים לשלוח מנות איש לרעהו ולשרי המלוכה, היו מכינים מסוכר דבש ומיני 
מתיקה דמויות של מרדכי היהודי יושב על הסוס והמן מוליכו ברחוב העיר, המלך אחשורוש מושיט 
לאסתר המלכה את שרביט הזהב, והכל בצורה יפה להפליא. וזה האיש היה אומן גדול בהכנת 
מוצרים אלו והיה מכין מידי שנה כמות גדולה לפני פורים ומזה היה מתפרנס תקופה ארוכה. והנה 
בערב פורים שלח הרב את שמשו בליווי שני שוטרים שיביאו אליו את האיש הלז בעל בית הקפה ללא 
דין ודברים. אותו איש שעניין ת''ב נשכח ממנו לא ידע על מה ולמה הוא מובא ולכן התנגד בכל תוקף 
להתלוות אליהם בטענה שהם מקפחים את פרנסתו ביום שמחת לבו. אך השוטרים הבהירו לו כי חוק 
זה חוק וכולם שוים בפני החוק ואם לא יתלוה אליהם בצורה יפה יקחוהו בעל כרחו בצורה אלימה. 
כשראה כי כלתה אליו הרעה, בלית ברירה סגר את חנותו והתלוה אליהם. כשהגיעו אל הרב פקד 

שעות. בשמוע האיש כך הרים קולו בבכי הרי כל הסחורה אמורה   48הרב לשומו במאסר למשך  
להמכר כעת ואם לא הכל ילך לטמיון וזהו הפסד מרובה וכל פרנסתי תלויה בזה, והרב לא שעה 
לדבריו. התחיל לצעוק ולבכות ולהתחנן על נפשו שישחררו, ושאל: הרי פורים היום וכל היהודים 
שמחים ביום זה ואיך אשב בבית הסוהר, מדוע עצרת אותי, במה חטאתי? ענה לו הרב בלשון שהוא 

שנה ומה לך ולזה, כמו שאין לך   2000אמר, מה כל שנה פורים כל שנה פורים?! הרי פורים היה לפני  
ת''ב כך אין לך פורים! במוצאי פורים פקד הרב לשחררו, ועקב כך הפסיד כסף רב. זהו שנאמר: 
''שמחו את ירושלים וגילו בה כל ֹאהביה, שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה'' (ישעיה סו י). כל 
המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה 

 (תענית ל:). 
 

בתלמוד ירושלמי (ראש השנה פ"ב ה"ה) מסופר על רבי חייא בר אבא שהיה מתפלל, ובא רב כהנא 
שהיה בחור צעיר ועמד להתפלל אחוריו והאריך בתפילתו. כשסיים רבי חייא, המתין ולא פסע, כדי 
שלא לעבור לפני המתפלל. לאחר שסיים רב כהנא, אמר לו רבי חייא, כך נוהגים אצלכם לצער את 
הגדולים שבכם? אמר לו, רבי, אני מזרע בית עלי שהתנבא עליהם אלקנה (שמואל א ב לג): "ְוָכל 
ַמְרִּבית ֵּביְת ָימּותּו ֲאָנִׁשים", שחס ושלום ימותו בהיותם בחורים קודם שיגיעו לגיל עשרים שנה, אך גם 
התנבא שמואל הנביא (שמואל א ג יד) ואמר: "ְוָלֵכן ִנְׁשַּבְעִּתי ְלֵבית ֵעִלי ִאם ִיְתַּכֵּפר ֲעֹון ֵּבית ֵעִלי ְּבֶזַבח 
ּוְבִמְנָחה ַעד עֹוָלם", ודרשו חז"ל בזבח ובמנחה אין מתכפר, אבל בתפילה מתכפר, לכן אני מאריך 
בתפילה, כדי שאזכה להאריך ימים ושנים. ריחם עליו רבי חייא והתפלל עליו שיאריך ימים, וזכה 

 לאריכות ימים רבה, עד שנעשו צפרניו אדומות כתינוק שנולד. (בית יוסף סימן קב)
 

מסופר על הגאון רבי עקיבא הכהן כץ מפראג, שהיו לו עשרים וחמשה ילדים, שנים עשר בנים תלמידי 
חכמים, ושלוש עשרה בנות. ומתוכן שתים עשרה בנות נישאו לחתנים כהנים, ואחת נישאה לרבי 
שבתי הלוי. וכשהיו מזדמנים כולם יחד לעלות לברכת כהנים, היה החתן רבי שבתי יוצק מים על 

לחמיו, לשנים עשר בניו, ולשנים עשר חתניו, והתפאר שמקיים את הפסוק "כה תברכו את בני  -ידיהם 
 כהנים. 25, כנגד 25ישראל", כ"ה גימטריא 

 
מסופר על רבי אהרן קוטלר זצ"ל, שפעם אחת יצא מביתו בלוויית אחד ממקורביו. הם ירדו במדרגות 
ופסעו לעבר הרכב כשלפתע נעצר הרב ואמר: "אוי, שכחתי משהו בבית!", ומיד נכנס חזרה לבניין בו 
הוא גר. הוא עלה שוב את כל המדרגות, פתח את דלת הבית ואמר לאשתו: "להתראות!"... אותו אדם 
שהיה עם רבי אהרן באותו זמן סיפר, שהחיוך הקורן שעלה על פני הרבנית לא ישכח מליבו לעולם! 
הגר"י מסלנט זצ"ל אמר: "לומר לאשה שהמרק שבשלה הוא טעים, הוא כמו שאומרים לראש ישיבה 

 שהתרוץ שלו על הרמב"ם הוא נפלא",  
 

מעשה בעגלון שהיה עמל קשה לפרנסתו, ובכל יום מביא פירות מהכפר השוכן קרוב לעיר למוכרם 
בעירו. יום אחד כשיצא, החל לרדת שלג, הדרך השתבשה והעגלה נתקעה, וכל מאמציו לתקנה עלו 
בתוהו. בינתיים ירד הלילה, ובצר לו עזב את העגלה וחיפש מחסה ללון. והנה מרחוק ראה אור, היה זה 
בית הרב שהיה יושב ולומד תורה. קבלו הרב במאור פנים, הושיבו ליד התנור, והגיש לו מאכל ומשקה 
חם. לפתע פנה העגלון לרב ושאלו: ''עמל אני בזעת אפי מתיגע ומתיסר בקור וחום גשם ושלג, עולם 
הזה אין לי, אמור נא לי רבי, אם יש לי לפחות עולם הבא?'' אמר לו הרב: ''ישמעו אזניך מה שפיך 
מדבר, והלוא דברים קל וחומר, אם עולם הזה שאתה עמל עליו כל כך להשיגו, אתה אומר שאין לך, 
עולם הבא שאינך עמל עליו, מנין יהיה לך?! אם תעמול בתורה ומצוות, רק אז תוכל לצפות לשכר 

 בעולם הבא. (קול יהודה צדקה)  

 סיפורים מחזקים  
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י
 היאך אסור להפסיק תפילתו אם נחש כרוך על עקבו?

איתא במסכת ברכות (לג.), אפילו נחש כרוך על עקבו בשעה 
שעומד בתפילת שמו"ע לא יפסיק, אמר רב ששת לא שנו אלא 

 נחש אבל עקרב פוסק.
והנה מבואר בראשונים שהחילוק בין נחש לעקרב, דבנחש ההיזק 
לא מצוי ולכן אינו פוסק מתפילתו, משא"כ עקרב, וכמו שכתב 
רש"י בזה"ל: "העקרב מוכן לעקוץ יותר משהנחש מוכן לישוך", 
וכן ביאר הנמוק"י והוסיף שלכן אם היה הנחש מרתיע ובא כנגדו 
פוסק, לפי שבא כנגדו בכעס להזיקו, כמבואר בתוספות (ד"ה 
אבל) בשם הירושלמי, וכן כתב הטור (סי' ק"ד ס"ג), וכן מבואר 
ברמב"ם בפירושו למשנה (שם) וז"ל: "ואפילו נחש כרוך על עקבו 
לא יפסיק, ודבר זה אינו אלא בנחש בלבד מפני שאינו נושך 
ברוב הפעמים, אבל מי שמנהגו לנשוך תמיד כגון עקרב יפסיק 

 התפילה בראותו הולך אליו כי זה סכנת נפשות".
וצע"ג דהלא אף בספק פקו"נ מחללין שבת, ובודאי לכתחילה יש 
לאדם ליזהר שלא להכניס עצמו אף לספק סכנה, והיאך לא 
חששו חכמים כאן לספק סכנה. ועוד קשה, דאיתא בברכות (כג:) 
ת"ר לא יאחוז אדם תפילין בידו וס"ת בזרועו ויתפלל, ופירש 
רש"י שאין דעתו מיושבת עליו בתפילה שהרי לבו תמיד עליהן 
שלא יפלו מידו. ונחלקו הפוסקים (סי' צ"ו ס"א) אם עבר והתפלל 
כשתפילין בידו אם יצא ידי חובה. ודעת הב"ח שלא יצא י"ח 
וצריך לחזור ולהתפלל. ועל אחת כמה וכמה גבי נחש לא תהיה 

 דעתו מיושבת עליו, ולמה לא התירו לו להפסיק.
ובשו"ת שם אריה (יו"ד סימן כ"ז) תירץ שאע"פ שיש חשש סכנה 
בנחש, כיון דלא שכיח היזקא מהני זכות המצוה להגן, משא"כ 
עקרב דשכיח היזקא. וכן תירץ בשו"ת חלק לוי (או"ח סימן נ"א) 
דשלוחי מצוה אינם ניזוקים, וכיון שברוב פעמים אינם נושכים 
לא חשיב כשכיח היזיקא, וסמכינן ארובא, ושאני עקרב דחשיב 
שכיח היזיקא. וכן כתב בשואל ומשיב (קמא ח"א סימן רנ"ד) 
שכיון שיש רוב שאינם נושכים, סומכים על זה במקום מצוה, 
דלא הוי כשכיח היזקא. ודבריהם צ"ע, כיון שצריך לטעמא דזכות 
המצוה להגן היאך סומכים על זה, והלא אין סומכין על הנס. ועוד 
צ"ע דקי"ל שאם לא כיוון ליבו במגן אברהם לא יצא ידי חובתו, 

 ונמצא שאינו עוסק ממש במצוה.
ועוד יש להקשות דבמסכת יומא (פג.) הגמרא דנה בענין אומדנא 
דספק נפשות אם הולכין אחר הרוב, ובבית יוסף (סימן תרי"ח 
אות ד') האריך במחלוקת הפוסקים בזה, ובסו"ד הביא את שיטת 
רבינו ירוחם (נ"ז ח"ב נ"א ע"ד) דלדידן לא נפקא לן מידי, דאחר 
דנחלקו בזה הפוסקים, אם בא מעשה לידנו מאכילין את החולה 

 אף כשיש רוב דעות, דספק נפשות להקל.
ובשו"ת חזון עובדיה (פסח סימן ט"ו) תירץ דשאני גבי נחש כרוך 
על עקבו דאיכא נמי ספק ספיקא, שמא אינו נושך כלל, ואם 
תמצי לומר נושך שמא אינו מסוכן, שלא כל הנחשים ארסיים, 
והביא מספר גפי אש (בתשובה שבסוף הספר ס"ו) שתירץ כיו"ב 
דהוי תרי רובי, שרוב פעמים אינו נושך וגם כשנושך רוב פעמים 

 אינו ממית.
ודבריו עדיין צע"ק, דמסתבר דספק ספיקא לא מועיל במקום 
סכנה והצלת נפשות, דחמירא סכנתא מאיסורא (חולין י.), 
ובגמרא ע"ז (ל.) אמרו דלא עבדינן פירוקא לסכנתא, וכדאיתא 
ביומא (פג.) מי שנפלה עליו מפולת, ספק שם ספק אינו שם, ספק 
חי ספק מת, ספק נכרי ספק ישראל מפקחין עליו את הגל, וכן 
פסק השו"ע (סי' שכ"ט ס"ג) וסיים מפקחין עליו אע"פ שיש בו 
כמה ספיקות. וכן מצאתי לפרי מגדים (או"ח משבצות ס"ס קע"ג) 
שכתב, כמו דלא סמכינן אחזקה גבי סכנתא כמו כן לא סמכינן 
אספק ספיקא, ולהרשב"א (ח"א סי' ת"א) דספק ספיקא כרובא אי 
עדיף מיניה, י"ל דמהני ספק ספיקא בסכנתא כמו באיסורא, אבל 
חד ספק ודאי אסור, ובספר ראשי בשמים קארטשין (מע' ס' אות 
ס"ב) דקדק מתוספות פסחים (קטו: ד"ה קפא) דלא מהני ספק 
ספיקא בסכנה, וכ"כ בשו"ע הרב (סימן תי"ח ס"ז) דבכל ספק 
נפשות הולכין להקל אפילו בכמה וכמה ספיקות. שו"ר שגם בחזון 
עובדיה (סוכות הל' אתרוג סעיף י"ב עמ' רע"ג) כתב כן בפשיטות 
שלא סומכים על ספק ספיקא במקום סכנה, וכמ"ש בשו"ת אבקת 
רוכל (סי' רי"ג) וביאר דהני מילי בסכנה טבעית כמו גילוי וכיו"ב 
ושכ"כ הרבה אחרונים, וכן כתב הפרי מגדים (סי' ד' משב"ז), וצ"ע 

 דגבי נחש כרוך על עקבו הוי סכנה טבעית.
לכן נראה דמה שאמרו בגמרא אינו פוסק, היינו דוקא להפסיק 
בדיבור, אבל ללכת ולברוח מאותו מקום פשוט שמותר הדבר 
ואדרבה מחוייב לברוח לסלק עצמו אפילו מספק סכנה. וכן כתב 
הבית יוסף (סי' ק"ד ס"ג) בשם רבינו יונה (כא. ד"ה אפילו) 
שאע"פ שאין לו להפסיק ולדבר, אפילו הכי יכול ללכת כדי 
שישליכנו מעליו, שלא מצינו הליכה שנקראת הפסקה בשום 
מקום. וכן כתב הב"ח. וכן הביא הרמ"א את דברי רבינו יונה 
להלכה, ונראה שגם מרן השו"ע מודה בזה, שהרי הביא דבריו 
בב"י בשתיקה, וגם הרמ"א לא כתב וי"א, וכן כתב בפשיטות 
בעטרת זקנים. וכן נראה לדקדק מלשון תיקוני הזוה"ק (זו"ח ח"ב 
דף סט ע"ב) שכתב "ואיתמר בתפילין שח בינתיים עבירה היא 

 בידו, ואיתמר בצלותא ואפי' נחש כרוך על עקבו לא יפסיק".
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1 יד גי המ ר ופ מסס

 מהעבר הלא רחוק) היסטורי מפעים    (סיפור  " ההפיכה   תוך מ " 

 " המשמר על  מנסה לעמוד  איציק  "   ו " נ פרק  
 תקציר: 
שריחקה אותו ולא נתנו לו    המחותן ה לו על משפחת  נטישת הדת, הוא מספר לו בהרחבה על הכעס הגדול שהי ל   הו את הגורמים שהביאו בפני אפרים זלמן  ושף  ח חיים שלום  

  אצבע היו צופים רבים מהצד ואיש מהם לא נקף  בשל המכות שספג מהקנאים כאשר  שתפר, הוא גם היה טעון כעסים על כל החברה  אמצים שלו לה קטן על כל המ קרדיט  
 שה אחרת מי האשמים הישירים בירידתו.  פגי , הוא משאיר ל ים ת י ח למס בשל זה היה פתו 

מתין  ביכול מ כ את בנג'י ש   גש לחרדתו ו הוא פ   , לקראת בוקר למחנה אפרים זלמן לירושלים וחוזר  מת בשעה מאוחרת למדי מסיע חיים שלום את  לאחר שיחה ארוכה שמסתיי 
 יו להנמיך פרופיל. ה לשרוד על לו, בזה הוא מראה לחיים שלום שהוא על הכוונת ואם הוא רוצ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^ 

 רו: דד בקשיים שנוצ ו מתמ   י ' בנג 
היה ערוך לכל מיני שינויים ותמיד ידע לעשות מלימון  י  ' , בנג לא היה ישן ימים ולילות   , ת האויב שניצב מולו עריך א לום יודע לה חיים ש ה  י ה אם  

או  לה  פ בכל מ   , ח הצלי ל עוד  לה  יכו   ו תוכנית ש תנחם  ה   הוא   . ונותיו ת עש לא איבד כלל את    , הנוכחית גם לאחר שהושבתה תוכניתו    , לימונדה 
  בתחום   , מות ש נ היו שטענו שיש לו שבע    , אש ם לא נו ומעול   ותיו ל כפ ע   תמיד   חת תול שנו ח ל   וא דומה ה   , תרון מצליח הוא למצוא פ שיבוש  

   . הכוח המיוחד שבו היה  זה    , וכולם לרעה   ערוך לכל מיני מצבים ו חיים נדירה    ת כמ ו מחונן בח היה  הוא    , לו מתחרים   ו לא הי   ות שע ר ה 

יה אדם אכפתי  ה ש   שטיין פייער ל חיים  ר' שמוא   , דר בחיי לו הרבה שלו    כפי שאמר   , הצליח במיוחד ל ו   מועילים הוא יכול היה לנצל זאת לדברים  
שיחה  ישב איתו ל כמה פעמים    , בתורה ויראת שמים   תו הצלח גיר דמעה על  היה מ שלא  אחד  ד  לא היה תלמי   , יו מאד לכל אחד מתלמיד 

איש    , ר ה ולראות את הבלגן שנוצ בכת ברים מבוהלים  כ ע ה  ש ו של רר  (לשח   שיעור חרון שעשה ב הא על התעלול    ו הוכיח א לא  הו   , מעומק הלב 
כמה חשוב הוא וכמה נעלים    ) שתיקם עד לשעת המבצע הצליח לה ואיך  בשק  תרת  באיזו פינה נס   אותם להחביא    ליח לא ידע איך הוא הצ 

   הדור. פק שאם יתמיד בתורה יגדל כאחד מגדולי  ואין ס   ו רונותי ש י כ 

י לתת  כד   , לשמחת הרבי הטוב   , לא היה מבצע אחד שנכשל בו   , ה לוגית ואתגר חשיב צריכו הרבה  יו כמה מטלות שה טיל על ה   , כדי לקדמו בעניין 
אותו    כדי לעודד יו  סך מפ מתיקה שח ל מיני  תן לו כ ו ונ בכל ערב ראש חודש    " ברת ש"ס ח " וב  ח ר ן אותו לביתו ב זמי מ   יה ה   , גיבוי מתוק ו  רי לדב 

ניסה  כפי ש   , לטובה   ] יץ פערקוב   קה מינ ו י בנ י ביותר [ שם יהוד שיש לו  הפראי  ר  י העי כוחו להטות את  כל  את  הרבי הצדיק ניסה    , למוטב לחזור  
בר  ת מקרים שכ זאת הצליח להציל עשרו בזכות    , מעולם מילדים קשים   הוא לא התייאש   , במשימתו הרבי    ים הצליח קר ברוב המ   , אצל אחרים 

   . שו מהם נוא 

  שערורייתי   שתלטן ילד  היה  הוא    , הדין מגיע לו מן  כ א קיבל את הכל  הו   , המסור   את רבו   ריך ע מעולם לא ה   , במאומה הצליח    א ל נג'י  ב עם  אבל  
לעשות מעללים קשים  היה  הוא יכול    , עת משום קושי עזות שלו שלא נרת ה   בפרט את   , לרעה שלו  לות  ע המ שאהב לנצל את  מאד  מופרע  ו 
   . , ממנו   מה רוצים   אף פעם לא הבין   , ותו על כך בעת שהוכיחו א תר  תמימות ביו להציג פנים  ו 

יזרקו עליו חתול    ם אם יו שג רו על מ א צים  שהל   עד   , שהיה קר מזג ביותר ר' יעקב דוד  איש חברה קדישא  את אביו  כלים  מה הוא הצליח להוציא  
  " פון דיא כיילים   רבענער געשטא ן  אלטע ' נ יס נעמן א הן ארו דער אינגל קע   אחת, שאמר עליו לא    עד   , אבל בנו גבר עליו   , נים לא יצא מכליו בפ 

   . לים הכ מ   שנים רבות נפטר    להוציא אפילו ל  יכו   הילד הזה 

הוא לא האמין למשמע תשובת  (עוד תהיה משומד)  "  משומד ' זיין א נאך  עסט  דו וו " עד שאמר לו בעידנא דריתחא    , כל כך רגיז אותו  יום אחד ה 
   יהי רצון. כן    אמן   ... ו בנ 

ידע    ולאחר מיכן התגייס לצבא הוא אצ"ל)  ב   (הרחק מחבריו י  " לח הוא התגייס למחתרת בשירות    , וטין עזב את המחנה לחל   התקלקל ש לאחר  
באו לו  כעת   , במקום בו אין תורה ודרך ארץ   וכמה  ת כמה על אח  , מקום שיש מורא שמים היה עז פנים אם ב  , פה כי כעת אין לו בית רק 

   . ביעילות   לשימוש כעת  לו    ו בא תור  וכושר האל קור רוחו    , ד מא   לו שים כא מעריכים אנ   החדש במקום    , רב לשימוש  ות  רע תכונותיו ה 

  כנית ו ת ה   כי   , מחנה פרים זלמן ל לאחר הגעת א חצי שעה    ) בא צ ב מונים  האי   חילת ש אמונו מת י א ( ף  הזקי מומי  מ   המרגיזה   ההודעה   ת א יבל  כשק 
הוא אמר    , סימני יאוש ום  ש אה  ר ה לא  ,  ו י ות עק ל המחנה בצ הפוך את כ שי מן  ז י הו משה יוסף    אין את הצעקן   , שלו   תאר המ   לפי קווי   הולכת לא  

 . שנים רבות במחנה ד  הדה י ש   " כון מער " וד יוציא  א ע הו   , ד אבו   ינו א למומי שהמצב  

למרות    , נו מ פחות מ   א ל הוא    " י פנט " קן כאביו אבל  אמנם לא צע אפרים זלמן    60%-תצליח לכל הפחות ב כנית  ו הת כי    , בו במקום ן  חשב הוא  
ורבן  הח על    רבות כה  ב י ש ספק    אין   , שלא דרך במפתן יהודי   ץ א שייג כמו    , חדשה לבושת ה בת לשעבר  גיסו  ת  א   יפגוש ש כ מאד  דעזע  ז י עדין  היותו  
  רמת המשכל שלו ל נם מגיעים  אי רים ש ל האח כל על כ הוא מסת   " ם ו עצ בעל גאווה  "   ום הוא יים של שים, ח ק חילופי דברים  ם  ביניה , יהיו  הגדול 

   . נחותים כ 

ות  להי   הפך עשתה לו משהו, אבל מאז שנטש את התורה  מד ל ש ה שלו, התורה  וה העצומ ו א ריסן את הג   החרדי   ו וש בלב   סתתר כל עוד ה 
  הג ו נ   כך   קפה, ההת   יתה הי ו  ל ש טובה    הכי נה  ההג   , להכיל היה  לא מסוגל    רה קלה אפילו הע   , לו מוסר הב שאומרים  לא א   , הוא תי מושחת אמי 

  לנעוץ מסוגל  היה  הוא    , שלו   ור לו כוח בדיב   היה   , פכין עם מטר שו   ל על המעיר מתנפ היה  א  ו ה הערה קטנה,    שהי ו ז עיר לו אי ה כלפי כל מי ש   יה ה 
   . תו יבבו או לא ח החיילים ש סתום את פיות  כך הצליח ל   , ות נ ב מלו מחטים  כ   את עקיצותיו 
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פרוץ  אפרים זלמן י   , מנת אחת אפיים יחזיר לו    הוא   , לא ישתוק לו   ם שלום י חי   , שלו מה  צו דה הע על הירי לו  יר  אפרים זלמן יע   ן ספק שאם י א 
כמו כל    , ילוני ם ציוני ח ת בחר להיות ס   , דור גדול ביותר שיכול היה להיות גאון ה י ה איך העילו   , סון הנורא שאירע על הא   ל בקו בכי ויצעק  ב 
   . להתעלק על חשבונו   לאך ' באו כל הצדיקים   , שלום סביב חיים  להתהלך  רים  החלו הסיפו הוא זוכר שבשעה ש   הבזויים) (   " קעס א טיי אס ר פ " ה 

ן על  מים היה מג לפע   ש את כאבו היה מנסה לכבו ש   אפרים זלמן ל  ש   מו את ד   כים שופ הליצנים    הבחורים איך  ד  מא נה  ה ד ונ מהצ   היה עומד   י ' בנג 
של בנג'י  (תחת השראתו  בלי רחמנות  יו  מי שיורד ממש לחי אי    שהיה  כ   ך א   , ות כמים ב הפעמים שתק והיה מגיר דמע אבל ברו   , בעדינות גיסו  

אמנם    , ה לא קטנ (מהומה)    קע ' צ א גער כך    ם א   תהיה   היום על אחת כמה וכמה,   , כך ז  , אם א ה על כך קש בצורה  היה מגיב  בבים)  ו ס לא ניכרה ל ש 
   . תהיה   יך עוד א ו   אבל תהיה   , ית כנית המקור ו הת   כפי לא  

שישמעו  ברגע  התוכנית הייתה ש   , ניו מ א נ מ חיילים  שני  ים שלום  דרו של חי לח יב בחדר הסמוך  צ לה מראש  ג  א דא הו   , יר את האפקט להגב כדי  
ת  הם יגררו א   , הם מפתח לחדר יש ל   , בפתאומיות דר  ח ל   יפרצו   ם ה   , ם שמצויים בסוד העניין י חייל   שני יזעיקו עוד  ת  מ מ מתח   רה י ו ו הא ש 

ר  ד ם שיש תיאטרון חינם בח הם יספרו לה   , ה מחנ ל ה כ עורר את  ו ל דאג החיילים י   , הגדול דר האוכל  ח ם ל ות ם יביאו א ה   , וח לחוץ בכ   הנוכחים 
   . חוצה יצא ה הוא    , כדור שלג במורד כ   ל פור יתגלג י ס ה   , שמח הם יגיעו למקום ויעשו    , טוב החיילים צמאים לבידור    , האוכל 

כדי לחזק  .  מתכנן ה ראש  ה שיודעים שהוא  חוץ ממספר נאמניו    , כך   ע על מיוד במחנה  ש  אי אין  רגוד ו חשאית מאחורי הפ ה  ארגן בצור זה    כל   ואת 
   . תראה שהכל יסתדר אני לא טועה גם הפעם    אתה יודע שבדרך כלל   : לו   הוסיף מומי  את  

ץ  האר יתסיס את    ה ז   , מדור הרכילות שלו ב   , אי חבר שישמח להכניס את זה יש לו עיתונ   , ונות יגיע אפילו לעית הסיפור  יתכן ש ו ש הוא הוסיף ל 
פגע  זה י   , האיש המתאים לקצונה בכירה   הוא לא הם יבינו ש   , רגה העלאות בד ה ם על  שממוני הבכירים    קצינים השמועות תגענה ל   , ולה כ 
  , אביו על מה שאירע פר ל הוא יס ספק ש   אין   חלוטין ל   צוץ ר ור ו ב ש לביתו    ר הוא יחזו   , כהוגן   ש יבוי זלמן    ואפרים בעתיד  ל חיים שלום  יתו ש י על ב 

 .  רד) אחד מהם יש לו חשבון נפ   (עם כל   ד ם יח יב לשניהם ג א יכ כך  

 . כשכל התחזיות שלו התבדו לחלוטין   עד למערכה השניה   י ' ג כך חשב בנ 

כנית  ו וא, הת ש ים מנ ים קש החי ש דעת  ל ראשונה  ל   י ' בנג לה  י ג   , חיים שלום ואפרים זלמן יצאו מהמחנה בחשאי כי    , של מומי אחר העדכון השני  
אז מה יהיה כעת? חיים שלום יתקדם  , חברים כרגיל שארו הם נ  , יקות בוקים ונש חי   נם יש הפוך    , בלגן ואין  עקות  אין צ  , וטין לחל  ה ל תקלק ה 

  , חנה שביקר במ   ר המוז   האדם על    הסתודדויות יהיו מחר כמה    אולי   , במחנה אפרים זלמן  נוכחות    לא הרגיש את   כמעט ש  אי   , הצבא   במעלות 
את חותמה    ה טביע ה מ ית הי ש ת  שום סצנה מזעזע   ייתה לא ה   , לא יצא כלום   קשרו אם י ילו  אפ לום,  עם חיים ש   זאת ידע לקשר    יש לא אבל א 

   . להרבה זמן   מחנה ב 

את  ע  תב י יה  איקס מהמאפי סטר  מי   ? יקר מדי לו  לה  ה חודשים וע ך הרב על זה עבד כל כ   אם . ה ומה מא   ר היקר ו לא ישאר מהביק כנראה הפעם  
כלפי חוץ לא ניכר עליו שהוא שבור, אבל מומי חש כי הפעם    ? עתה מה יהיה ן,  צחו י ת הנ ל א ביל לנחו בש ו  רבים שועבד ו, חודשי משכורת  חלק 

 ט  ס לא חייכו לסאדי החיים  

ל  כשגילה את שחיתות המידות ש יעוב  , אבל בתוך תוכו חש ת המסור והנאמן ד שיחק את  למרות שתמי   י ' בנג שבתו של  על מ   בסתר שמח 
   . יסבול נוראות   הוא ואז    עליו כשיסתכסך עמו   , מי אומר שלא יתהפך ת ול , איך הוא חי מלהרע לז ור הזה היצ 

ה  ו ק הת   כו ו ה בת נצ ין נצ י עד כנית  ו הת קריסת  גם עתה לאחר      , א מחושל יותר יוצ הוא  ר  מכל משב   , גם הפעם   שתונות בד את הע י א לא  בנג'י  אבל  
א לא  הו   " ונר י ס י מ " ימה, כל חרדי הוא  של   למן לא ינסה להחזירו בתשובה ז   שאפרים תכן  חיים שלום, לא י ב   גיעה לפ יביא  שהתחדש  שהקשר  

   . כבעל תשובה וכל לשרת  לא י א  חיים שלום יהרס, בצב   של   ו יד עת כל  בכך  יצליח    אם   ל חורבן הקודש, שתוק ע י 

  היא   , שתצליח בל קשה להאמין  א   שמח לחזור ת צארטיל  אולי    , לא יחזור עבר  ו לש כלת אל צארטיל    , ומכאן   ותר קרח מכאן יו   הוא ... ך מעבר לכ 
 . אותו ת  א שונא הי   עד כמה יודע  מוהו  ץ נגד אמה ומי כ וצ תצא ח   לא 

יראה  כש   , שלום   ל חיים ש   תשובה ב   רה ת החז ניסיונו   שמועה על ג להפיץ  ידא   הוא   , ו ות א   וכנית איך להרוס עוד ת   יש לו   , ק מספי בוד  ואם זה לא יע 
לבד    ה ז רק    , מתחת לאף   החמוד   ן ל לו הקצי ל כל הפעילות המסתורית שמנה מלא ע   מחנה דו"ח קד ה יעביר לאל"מ מ. מפ   מתחמם   עסק שה 

   . יים שלום די ח אוה   מנה על א נ אל"מ של ה של  רוחו    יתסיס את 

יתקדם בפיקוד על    הוא לא   , צבאי ה מחנה  ה ד על  ו תקוע בפיק   עתידו שכל    אה נר   , פלא איך הגיע לתפקיד שלו   , למדי רי  הוא אדם אפרו .  מ אל"מ  
  , בה שמקרין מה הר והכריז הגאוניים   שרונותיו י כ   בשל  , הפיקוד   בסולם מהירות  צעיר שעולה ב חייל  ש  י תחתיו   , וגדות הא  חטיבות ועל פיקודי 

 . בכירה נה ה הקצו   שורות מ   מצים כדי לסלקו עשה את כל המא י   הוא   , חושב לחזור בתשובה   ם שלום ע שחיי גע שיד בר 

 . ואג לכך ד א  הו הפחות    לכל   , ים לו מדי החמיא לעצמו, לצערו לא מחמיא   , ראש יש לך  
 * 

 . וכנה היה ת ו   גלית אנ תבה ב דית שלו היא נכ הונח בתיבה הסו   ק ת פ   , יומיים כעבור    שמחתו הושבתה 

לי  ציווה  מעלי  שהיה  מוריס    , ע בחור צעיר ו הגי במקומ   , מפגש ל לא הגיע    ת שיגיע י האיש שרצ הצליחה,    שלך לא וכנית  הת   כי   יעך טער להוד צ מ 
וא ראה בדיוק  עד למחנה, ה   ך קב אחרי כל הדר ע ו   עשיר ן  " נדל סוחר  היה לבוש כ הוא    , זנב כ   י ל א   נצמד מישהו    , אבל איך שאני הולך   , ו ת ו ביא א לה 

שיעקוב אחריך, מיסטר    חו מישהו של   לכן   , לתרגיל שלך נו היטב  הם התכונ חבר שלך,  קשור ל משער שהוא  י  אנ   , ג מי הוא אין לי מוש   ,   , מה קורה 
 . ות. הנריקו אמר לי להזהיר אותך שתהיה מוכן לבא   ס ק אי 

ון כפתי  לא נפל לפיתי הוא    , כך   כדי עד  תו  העריך או אבל כנראה שלא    , ם מאד וידע שהוא חכ סף  , הוא הכיר היטב את ר' משה יו היה הלום   י ' בנג 
אויב של חיים  ה אין הוא  דה נראה ש , למרות הפרי לום על כך את חיים ש   ר י זה שי   סביר להניח , אם כך  ב ר א אלא טמן לו עצמו מ   , שחשב כפי  
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לא    ודה העב   , של הצד מנגד כניות  תו ל הוא ערני    בל א   , אחר   חשבון יתכן שיש בזה  ששלח שליח,  א טרח לעקוב אחריו או  עובדה שהו   , שלום 
 לה.  תהיה ק 

רות  ה אותו מחוץ לשו א יוותר עד שירא , הוא ל על דעתו אותו  ה  לחיים שלום מעביר שלו    ה א השנ   , לא מרפה מהטרף   י ' ג בנ   , למרות כל הקשיים 
   צה"ל. 

 *** 

 : פיו ת ושו   ל אטיאס מפני אריא של איציק  ת  הרצופו   האזהרות 
וע  לשמ היה מתוח  אפרים זלמן    ועל דעת קונו.   תו ל דע ר אותו ע וע שהעבי ב על הצ שיספר לו    ם זלמן י פר לא   ים שלום חי הבטיח  פגישה השניה  ל 

  מאד   ם אלו היה מתוח יי ע . בשבו ישמור   ה'   , את הגמרא לנצח   גור עד כדי לס   , בלבל את מוחו את גיסו לשעבר ה ל הי כול  את הפרטים הללו, מי י 
 ב בחזרה אל המחנה. ד סיכוי שישו האם יש עו   , לברר בצורה עדינה   הוא רצה 

  בעל המוניות הסביר לו שאי   ) לום אמר לו חיים ש (כפי ש   ן סיי א שלום אל   הנהג שירות  וביקש את  .  י ר'  בתמימות אל בעל המוניות    וא ניגש ה 
  , נוי שכרגע פ רגע יש לו רק נהג אחד  כ   נסע לטבריה, ם  לו ש   , מראש   מספר ימים על כך    סכמים אלא א"כ מ   , רגע ל רגע  מ   נהג מסוים   להזמין שר  פ א 

   . ג אריה גולדבר נהג יהודי בשם  ל לנסוע עם  אז יוכ   או   , ם תיי ע או שיחכה עוד ש   , מלה ערבי ישראלי מר   , עבדול טביב ו את  הוא יכול לתת ל 

הוא התכנס בתוך עצמו    , חד פ בל כל הדרך רעד מ א   , אפרים זלמן לנסוע עם נהג ערבי   הסכים ייתה לו דרך לעדכן את חיים שלום  כיון שלא ה 
הוא סיכם איתו    , ש ג מפ הערבי לא יעלה על מקום ה ה כדי ש מרוב פחד החליט לרדת קטע דרך לפני הכניסה לחורש   , ל הזמן תהילים ואמר כ 
מחכה לו    שלום   הוא הגיע למפגש כשחיים   , את אותותיו בו  אוספו חזרה. המתח נתן  ל די  ד כ יעמוד באותו מקום שיר וחצי  ש שעות  שלו שבעוד  
 חצי שעה.  קרוב ל 

חסר זמן רב כדי שלא יעלו על  אני לא רוצה ל  , בדרך כזו לא נוכל להיפגש הרבה, אתה יודע שכל דקה יקרה עבורי  , אפרים זלמן "טייערער 
 דשה שיש לי. הח   ברותא הח 

 נצור. גש ומי אומר שיש לו פה  אד שמא הלה יעלה על מקום המפ ם נהג ערבי וחשש מ אפרים זלמן התנצל בפניו כי נאלץ לנסוע ע 

החבר שלו שיודע  שלום מ   חיים   נה ה נ   " ך רוצה ממ מ טוב עשית אני מאד    -איך בעהן שטארק צופרידען פון דיר ן  ה זייער גוט האסטו געטא " 
י בחיים, עלי להלך על קצה  עם זריזות זה המוטו של רות  תשתדל גם להגביר את הזריזות, זהי   ל בפעם הבאה אב   רות. הי ז ללי ה לשמור על כ 

     . בטלה המתין חצי שעה ב אסור לי ל   , בלי לעורר את הפתנים מרבצם   , ת הזדמנויות ג חלונו י הבהונות כדי להש 

 *** 

  ן למ ם ז אפרי ל שלום  חיים    מר א   , משם היה מורד תלול מאד   , שלי   בן החור   ת תחיל היה  אית  לב ס ר הב   אריאל אטיאס ת  בור לי עם ח   ה שהי   הקשר " 
   . ש ני אי פ ב   רבות שנים    ל ו ע היה נ ב  שהל   לאחר   , לבו   את סגור פניו  ב   פתח   ן בה   " ת ות ההשתחררו שיח " ב 

  שים ל אנ אד ע היה לו כנראה מבט חד מ   " המקדש שוחרי  " לי בחבורת  ש   הגדול יע  פ מש ה טר  ס יי למ איציק ביג לאזהרות  לא שעיתי  שגיתי מאד ש 
   . הבזק הירות  במ אנשים  הוא ידע לאבחן טבעי    , ותר ממני וודאי י 

אנשים שיכולים לעשות ממני עפר ואפר    , ם מ י קשר ע לא יהיה ל   ם ל ו חשבתי שלע   ביגלמייסטר בורת איציק  ים מח י בבושת פנ לאחר שנזרקת 
לא  שיהיה לי קשר כל שהוא איתם.    ם יי ראו   ינם א   , ת גרסתי וע א סות לשמ בלי לנ   , תי תקופה רצינית או   רו אחרי שהכי   לא רחם ל   לדרוס עלי 

ומה  ד  , שר עם איש מהקבוצה לא היה לי שום ק תקופה ארוכה   , תי שם האחרון לשהיי היחס הקשה שנתנו לי ביום את  ט לרגע ק תי ח שכ 
   . יים עד סוף הח   שהוא קשר כל    ותר לא יהיה לי איתם שי 

תמים חשבתי  שה    י באותו זמן היית קרה את איציק,  רך מ בד   אילו גשתי כ פ חסד    לשכונת שערי עתי  ג ה אחרי ש   ופה קצרה תק   , וק הגורל צח   אבל 
לי כישורים שאין לאיש מבני    איך מחזירים אותי אליו, הוא ידע שיש   , עשות חושבים סק מל ו דעתי שאיציק לא פ , לא י שזה היה בדרך מקרה 

עקשטיין  ברוך  ב  ר פתי ל שהדל   בגלל   עלי ו  ל היה  ש כעס  ה ת כל  למרו   , מהחבורה   גרש אותי ל   להחלטת חבריו   ף א היה שות רה שלו, היא ל החבו 
   . שאני לומד אצלו בשגגה  

רצוף    מי מצרים ו בכתב חרט   משורבט הגניב לי פתק שהיה    הוא   , ניסה לפייס אותי ו   , תי מהמקום בכעס גדול חר שיצא רדף אחרי לא הוא  
י  על כל בנ   יו ולא על דעת  ל יתי  צ לא ר   ו זמן באות   ל ף את כתובתו, אב לצורך זה ציר   , צור איתו קשר שא )  מחונן   דיסלקטי (הוא היה  כתיב    שגיאות 

ים  ימ מחכ התגעגעתי לשיעורים ה   , לי א   שבו יו  אל , הגעגועים  ש חיה לי נפ כמעט ב זמן רב  הייתי מבודד    , חבורתו, אבל הזמן עשה את שלו 
   . ת התרת נדרים י לעשו בל   , שר לחדש את הק עם כל לבי  הסכמתי    , ביכול בדרך מקרה בעת שפגשני כ   ך לכ   , לאטו   כעס שכך , ה יבלתי ממנו שק 

, כך  זוזה שלי על כל ת   ו ן אות ר שהיה מעדכ ש איתו ק   שמר ש   נה מהשכו שר  נראה איש ק ו כ ה ל פרט בחיי, הי   כן על כל לא ידעתי שהוא היה מעוד 
תפלל שם  בבית כנסת הגר"א, החליט לה קבעתי את מושבי  כשראה שהמקום ש   נת שערי חסד, הוא תר איפה אני מסתובב שכו ידע שעברתי ל 

   . ובכך הגביר את תלותי בו   לו ימה ש יה החמ בשכמ   וף אותי לעט   מיהר שם, הוא  וא אותי  אכן לא היה קשה למצ ך יוכל למצוא אותי,  כ   , נחה במ 

הוא הבטיח לי    . אמון מחדש   י ב   ור צ י ל נו  ו הוא ידע בחלקת לש   , ברים חדשים בעת שחיפשתי ח   , ה עותי הרבה באותה תקופ ניצל את פגי   הוא 
   . רתו שהזיקו לי ם כל בני חבו שר ע ק יה לי  רד ולא יה עמי בנפ שילמד  

בשטח זה    " פדיה מהלכת אנציקלו " היה  הוא    , ת ישראל במחשב   הרב   את כוחו   רצתי . הע טית שלו תא פר חברו יות  ו קסמה לי מאד, לה הצעה ז 
  , אחת נכונה   ב מילה תו כ ל שלא יודע  סלקטי  מן איך אדם די ו , לא יא נו לשו ם על  י גדולי בעלי המחשבה היו שגורי לא היה לו מתחרים, כל ספר 

א  קור אדם  ן שבן  יך יתכ א   , המופלאה בחידה    ן רב מ תהיתי ז   , רה מיוחדת במינה בצו   ותם א   ולהעביר ם  להעמיק בדברי   , רבה כל כך ה   הצליח ללמוד 



4 יד גי המ ר ופ מסס

  אבל שלם,  ה מחקר  ז ות על  חשבתי לעש   , במקום הנכון   ן ת ו א   את האותיות ולא יודע לשבץ לא קולט    , ובעל זיכרון נפלא כל כך   כל כך הרבה 
 . ליאה הזו פתע אלי עד שהסחתי את דעתי לפ ברים נקלעו ל הרבה ד   , תי פ ח זה נס אחרי  

 *** 

  הב א אלא גם    , התימני מנחלאות ם  החכ ת של  וני הרעי   ת המשנה א הב ללמד אותי  א ש רק  לא  ,  איציק עם  לי  ש   קשר ת ה י א ת דש שחי   לאחר 
מה  ל כך כמה וכ ע הערתי לו    , כלל וכלל אהבתי  ה לא  ת ז וא   שמאלו מינו ל י ן  יודע בי   ו ינ א ד  צעיר שעו   ילדון לי כאילו אני  ש   " מדריך " עין  להיות מ 
   . צוי בין מעלותי מ   היה י לא  קט נימוס ומטיה וט בדיפל לא הייתי מחונן    , וטה רה ב צו ב   פעמים 

עוד לא ידעתי    , רבי מאיר עם אחר בין    הייתה יחסים ש מערכת ה   ה איתו את אמרתי לו שאני רוצ   , ביד עלי עם הבעלות עלי כשהכ אחד  ום  י 
לא ידעתי    , תי את הדימוי מהגמ' ולכן חיפש מעורבות רגשית)  בלי  לפי העניין  כל הזמן  מדת לבדיקה  ו שע ות  (חבר   " קורקט "   מושג א את ה לבט 

     הייתה לו. מידת ההערכה העצמית ש   יא א ה ל ה   של איציק   ס ל כי פגעתי בעקב הא בזה  ש 

כי אתה רוצה רק    ? , א"כ למה אתה בא אלי רח"ל   ות רעה תרב כביכול אני אחד שיצא ל   " אחר " ולא יותר מ   לא פחות   י קורא ל   אתה   ? ... מה " 
הלא אני    , ה הקבל עיקרי  ראל וב יש   חזק במחשבת   יין אחד שהקנה לך קנ   אם יש   האם אינך כפוי טובה?   , ת קליפתי תזרוק וא תוכי  ל את  לקב 
   . פיו מ   זעקת אימים   ה מע נש   " ! בי לאחר שנהנית ממני? נוהג  כך אתה  הוא,  

רגע  באותו  אותו  שראה  ל ה   יכול   , מי  אנושי " ראות  יה  געש  להינת   , ותו צ בהתפר   " הר  עמדו  רותחת  לבה  עלי  מטעני    פי כ (   לכסותני ז 
לא הכרתי    ) נשים הפכו להיות גושי אבן כל הא   , ניינם למ   69נת  ש ב   ) onte VesuvioM( תה על ידי הר הגעש ווזוב  ס כו   העתיקה  Pompeii י פומפי ש 
 את טפריה בקרבן.   צת שנוע פת  ע אחת לחיה טור רג ך ב חביב הפ ותו באותו רגע, האדם ה א 

צת  לוח ר  ש ת ק רכ מע איתו  אני לא רוצה  רציתי לומר לו ש ,  נן, כוונתי הייתה שונה לחלוטין בלי להתבו פט  לחרוץ מש הסברתי לי שהוא ממהר  
למד רק  הוא    , לרבי שית  נפ בה  ר י לבין ק בינו    דל לעשות חייץ ת ש ה   הוא   , רק לגמ'   " אחר " של  תלמיד  מאיר היה  שרבי    פי ה, אלא כ א עוש כפי שהו 

לכן אני מבקש ממנו    , מעורבות נפשית כל  ד בלי  מערכת קשר של לימו   יתו י רוצה א נפשית, כך אנ קשור אליו  היה  אבל לא  ממנו  ת התורה  א 
דם בנוי לחלוטין ואני כבר לא צריך עזרת  ב"ה אני א   , קד מחנך) עלי (מפ   ט נד מ קו א צריך אותו כ י ל אנ   , ה עוש   בכל מה שאני שיפסיק להתערב  

 .  צב הזולת להתע 

שאני  עלי  כדי לרמז לו    , אתי לו את הדימוי השלילי מהגמ' הב   הוא אחז שלא לחינם   , דעתו הניח את  זה לא    , לוש רי הק הסב שמע את  איציק  
לא הפסיק איתי  למרות זאת  אבל    , מאד   ע הוא היה פגו ים על הקבוצה שלו)  כל הקנאים חושב ך  (כ   טמא   ני ציו ר ואילו הוא  קדוש כמו רבי מאי 

מעט את ההערות שלו  ל עמו, הוא השתדל    ד שלי ללימו ג מאד  ער   הגותי סלד מדרכי התנ למרות ש   , י את יכולותי ריך  ע ידע וה הוא    , את הקשר 
     אבל לא סגר לחלוטין את הנושא. 

בשל    , ונגוע מכף רגל ועד ראש   טרס בעל אינ כ תו  או אחזתי    , ב ר ון  מ א בו  לא נתתי    האבחון   בשטח   , י עם איציק ל   היה הקשר הטוב ש   ות למר 
ל  ריא א על    , מהרגע הראשון טין  ו לי לחל שלי   בט תח מ פי א  הו   , י ה הברלסבאית של עה ביחסו לחבור בעיקר סברתי שהוא טו   , על הדור תו  ו א ש התנ 

מכף רגל ועד    ר אותו הוא סק   , ן י י נ איתו ברוב ע לומד  הגר"א  בית כנסת  ב   הראשונה ם  ע י בפ אות גש  פ ש בעת    , שלי רסלבאי  הב החבר    טיאס א 
   . דם נעלה ויקר מאד שבתי שהוא א ואילו אני ח   מועד   ושע פ וא איזה  ילו ה ראש כא 

יו לי  ה   , למרות שאני עצמי לא הייתי כזה   , פיים פרצו ו  ם שאינם ד י ים תמימ ש לאנ שכתי  נמ   , ו ל ש   שיות התמימה והמיוחדת האי מ מאד  התלהבתי  
 . ים י לרדת לפרט תה עוד דברים נוספים בל פש שניה שרצ לוקים, ונ רבת א ק מוד ורצתה  אהבה את הלי נפש זכה ותמימה ש   , שמות שתי נ 

עות מעבר  ו ידי היו ל   , ו אית   מעניינות ת ה שיחו תי מה נהני   , ני אחריך ש ה החבר  הוא היה    , היה מיוחד במינו אטיאס    עם אריאל הקשר שלי  
גיליתי שיש    , כרתי שלא ה ותי עם שטח  מיד הפתיע א ת   , ספור   אין כלליות  אבל ידיעות    , ון שטחי למדי תר נכ יו   , יק הוא לא היה מעמ   , לסטנדרט 

שנינו    , בית כנסת הגר"א ב היה פוגש אותי  (בימי שלישי)  , מדי שבוע  שעדיין לא התמקצעתי בהם ואחרים  שמעתי עליהם  לא  עוד  ים ש תחומ 
היו לו רעיונות    , שהוציא   כל הגיג הייתי מקשיב ל  , וחד במי   שלא היה מחודד  למרות   , ובות למשך כמה שעות ט   ללמוד זוהר בים  מתייש היינו  
   קה שמשכה אותי מאד. ו מת בתמימות    אותם ם ותמיד הרצה  ני מעניי 

הוא הבחין שאני    , וא הקדים בחצי שעה ולמד בצד ה   , כנסת ה איציק להתפלל מנחה בבית  פתע  ל נכנס    , וכר את זה כמו אתמול ז אני    , יום אחד 
  , ו תי אות ואיך הכר הוא  פה  אי מ   , החבר שלי   אותי על   תחקר ל ל  הח   ל אריא מ לאחר שנפרדתי    , אה מיוחדת בהנ   מי ל ש אדם לבוש ירו עם  ד  לומ 
   . עם ז י כמעט ב ת ב לכן הג ו   חיי הפרטיים את הפלישה שלו ל   לא אהבתי   ילו הוא אבא שלי, כא 

שר שלי עם  הוא גלש לדבר גם על הק   , תו לא מאותו יום אי עוקב אחרי החברותא שלי  הוא  ש שיחה  ה וך כדי  ת   י ציק שגה מאד כשסיפר ל אי 
  הוא ממש דיבר על   , ים ר רי הוא לא יותר מאדם ממוצע כישו ה ו,  שיב אות ה מח כ   ך הגעתי אליו ולמה אני אי   , ץ רשקובי רב נחמן נתן ה   המשפיע 
 . ניסטי ו מ אני לא אוהב משטר קו   , חבר ת ומד או מ , מה זה עניינו עם מי אני ל זה הגביר את זעמי   . בתיעוב   שניהם 

ת המשיכה  בל א ו ס   ינו א שהוא  עליו    היה   ניכר   . שמנסים לנצל את תמימותי   למיניהם ם  כדי לשמור עלי משרלטני יציק טען שעושה זאת רק  א 
לא בדיוק  מיניהם ו מתחזים ל צבועים ו   שניהם ש   בכל השיחה שלו לי  הוא טען    , מברסלב   הרשקוביץ תן  נ   מן ח נ ס ו יא ט א אריאל    אל   י ל ש 

עליהם אנתק את    ו לו שאם ימשיך עם הביקורת של   אמרתי   , מאד   רתיח את דמי זה ה   , ת מהר"ן זי"ע ור ושת ת ד אים לקדשני בק שב באים  ברסל 
 .  שלי עמו קשר  ה 

סיים    , נשאיר משהו לפעם הבאה ל  אב   , ם שלכ   " ן גן העד " בתוך  נטוע    יתי עד היום לדבריו יתכן שהי   תי קשוב ם היי א   , ל שהשכל לא הגיע בזמן ב ח 
 מות. י גמ בע ים שלום  י ח 
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 ˙מˆי˙ הלכו˙ הנחוˆו˙ לח‚ הפורים הבעל"ט  

 ה "זˆ˜ללה" הלוי-ה˘בט"  מרנ‡ פס˜י  פי על
̇  מו„יעין  –  ברכפל„   ‡חוז˙" ˘בט הלוי" בביהמ"„   ˘נ‡מרים    עילי

   ‡" ˘ליט מרמור˘טיין  ‡ליהו  ‡לטר הרב י "ע
 המהו„רים  המינים ס"ומח  יע˜ב  י˘ועו˙ כולל  ר‡˘

 
 

תקנו לנו מרדכי ואסתר את ימי הפורים ביום י"ד באדר ונקרא פורים דפרזים,[פרוז לשון פתוח]. ובערים המוקפות חומה מימות יהושע  
 בן נון וכן בעיר שושן הבירה ביום ט"ו באדר ונקרא פורים דמוקפים. 

חכם ויטלטל המגילה ד' אמות ברה"ר, בכדי  בשנה זו שחל ט"ו באדר בשבת, גזרו חז"ל שלא לקרוא את המגילה בשבת, שמא ילך אצל  
ללמוד איך לקרוא או לשמוע, אלא יקדימו את קריאתה ליום ו'. וכן דין מתנות לאביונים הוא ביום י"ד במקומות אלה יום הפורים נחגג  

  משלוח .  פורים  וקריאת   בשבת,   הנסים  ועל    ד "בי  לאביונים   ומתנות   מגילה   מקרא "   המשולש  פורים "ם  שעל פני שלשה ימים ונקרא שמו ב 
 .ז"בט פורים  וסעודת  מנות

נוהגים לתת בערב פורים קודם תפילת מנחה מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן זכר למחצית השקל שהיו נותנים   .א
 (רמ"א תרצ"ו ס' א') באדר. 

 (רמ"א תרצ"ו א')ג' פעמים כתוב תרומה בפרשה. שנאמר נהגו לתת ג' חצאים מאחר  .ב

אבל התוספות יו"ט כתב שהפוסקים חולקים וסוברים דמבן י"ג שנה ולמעלה שהוא  (רמ"א)  החיוב לתת הוא מבן עשרים שנה ומעלה   .ג
(תרצ"ו משנ"ב   במחצית השקל. המנהג ליתן אפילו בעד בניו הקטנים. וכל קטן שהתחיל אביו לתת בשבילו שוב אינו פוסק.  ב איש, חיי

 ס"ק ה') 

 (משנ"ב ס"ק ה') וכן בעד עוברים. (שבה"ל שו"ת ח"ז ס' קפ"ג) מחמירים לתת גם עבור הנשים. .ד

אומרים על הניסים    ובני המוקפים (תרצ"ג ס"ב)    1בתפילת מעריב בשמו"ע אומרים בברכת מודים על הנסים. אם שכח אין מחזירין אותו.  .א
 רק בשבת. 

אומר הש"ץ קדיש שלם עם תתקבל וקוראים המגילה, ולאחריה אומרים ואתה קדוש וקדיש שלם בלא תתקבל.    אחר תפילת ערבית  .ב
 (משנ"ב תרצ"ג ס"ק א') 

 (משנ"ב תרצ"ה ס"ק ג') . שולחן ערוך ומטה מוצעת ,וימצא אח"כ בביתו נרות דולקות  , כתבו האחרונים דנכון ללבוש בגדי שבת ג"כ מבערב .ג

 לה כל ישראל בי"ד אדר.  בשנה זו קוראים את המגי .א
מברכים   .ב ביום  שאף  הרמ"א  ודעת  ושהחיינו,  ג.  נסים.  שעשה  ב.  מגילה.  מקרא  על  א.  המגילה  קריאת  קודם  ברכות  ג'  מברכים 

  כל  על  דעתו  מסתמא  שליח ציבור  הקורא  אם  פרמ"ג א"א)לצאת ולהוציא.    ןוצריך המברך והשומע, ובעל קורא לכוו (תרצ"ב א')  שהחיינו.
 ס' יד') תר"צ ס' (שו"ע .הכנסת  בית   אחורי הם אפילו , השומעים

 . (ובעל קורא בציבור עומד בכל הקריאה) עמוד בשעת הברכות צריכים להשומעים  (שעה"צ א)כתב  המג"א יברך ברכות בעמידה, ופסק  .ג

 (שו"ע תרפ"ז ב')מצוה מן המובחר לקרוא את המגילה ברוב עם, כדי לפרסם הנס.  . ד

לאלו הדרים בערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון שתמיד קוראים בט"ו באדר, השנה קוראים המגילה ככל הערים שאינם   . ה
ואם הוא אנוס  (ביה"ל תר"צ ד"ה צריך) .2ה בציבור מוקפות חומה מימות יהושע בן נון ביום י"ד אדר. וצריך לכתחילה להקפיד לשמוע המגיל

אולם החזו"א ו"השבט הלוי" דאף  (משנ"ב תר"צ ס"ק סא)  כגון חולה או הנמצא בבידוד לדעת המשנ"ב לא יברך ביחיד על קריאת המגילה.
 (שבה"ל פורים) . 3אם אין עשרה אפשר לקרוא ולברך

לאחר קריאת    נהגו לומר  וכן)  א  'ב ס" תרצ'  ס  (שו"ע  ואין לברך אחריה אלא בצבור.  '.נוהגין לברך: הרב את ריבנו וכו לאחר קריאת המגילה   . ו
 ') ב ס"תרצ' ס (שו"ע ".אשר הניא"לילה המגילה ב

   אם לא בירך לא לפניה ולא לאחריה, יצא.אף   .ז
 

 בימים ההם בזמן הזה" בימי מרדכי וכו' (מ"ב תרפ"ב סק ד' )  לאבותינוקודם יהיו לרצון (השני)יאמר: "הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כשם שעשית   1
והוא מקופים  בידוד,אם אינו יכול לבוא לשמוע בציבור אם יש באפשרותו  לשמוע בעל קורא הקורא לעשרה דרך חלון וכדומה והוי כשומע בציבור. ונ"מ למי שצריך  2

 שצריכים לכתחילה לשמוע בציבור. (ביה"ל ד"ה צריך. ס' תר"צ).
ק   3 חוז"א  דעת  אבל  בזמנו,  שלא  המגילה  קורא  המשנ"ב דהוי  תקנת  דעת  שמתקני  היות  זמנם,  שזהו  הלוי  השבט  וביאר    ,והגרשז"א   שעא  ס'  חיים  ושלמת  ב'  נה 

 פורים עמ' צב.-הקריאה ידעו שיש אופנים שיחול בשבת ולא יקרא בו וקבעו דבאופן כזה יקראו בע"ש, א"כ זהו זמנו עי"ש שבה"ל

סיום הצום   
תענית אסתר 

כניסת  
 שבת 

יציאת  
 השבת

 6:12 4:59 6:01ירושלים 
 6:13 5:14 6:02 בני ברק 

 6:12 5:06 6:01 חיפה
מודיעין  

 6:12 5:08 5:53 עילית 

זמן ר"ת   
18:53 

זמן ר"ת   
6:52 

 11:52  -חצות היום   14:44  -שעה עשירית  



 

 

אבל תוך י"ב חודש ר"ל הקורא את המגילה, דעת המשנ"ב שלא יברך לציבור אלא אחר יברך, אבל דעת מרן השבט הלוי שיכול   .ח
  4(שו"ת ח"ט ס' קמו) לברך. 

וצריך האב להשגיח על  ( שו"ע תרפ"ט א') הכל חייבים בקריאת המגילה או שמיעתה אנשים נשים וגרים, ומחנכים את הקטנים לקרותה.   .ט
 קטנים שישמעו הקריאה.בניו ה

לברך יברכו    םאם יודעין בעצמו')  ג  'תרצב ס  'ע סו"ש(להוציא אחר ידי חובתו.    יכול לברךאף על פי שיצא כבר,  הקורא להוציא את אחרים   .י
 (משנ"ב ס"ק י')ן אף בברכה. ומנהג העולם להקל להוציא  .כיון שהוא כבר יצא בקריאה ם בעצמ

 (משנ"ב תרצ"ב סק י')הקורא לנשים יקרא אחר שיצא ידי חובתו בבית הכנסת, דמצווה שיצא בעצמו בקריאת הציבור.  .א

ולכתחילה ראוי שתברך כל    (משנ"ב תרצ"ב ס"ג ס"ק יא')  .5אתה ה' אלוקינו מלך העולם לשמוע מגילה   הקורא לנשים ומברך להם יברך ברוך .ב
 (שבה"ל פורים)  זצ"ל כשהיה קורא את המגילה לרבנית ע"ה.  השבט הלויאחת לעצמה את הברכות. וכן נהג מרן 

 (מבית לוי)מגילה, ברכת על הנסים, ושהחיינו. אישה שמברכת לעצמה תאמר ברוך אתה ה' אשר קדשנו במצותיו וצונו לשמוע מקרא  .ג

וכן אם השומע חיסר  לא יצא. ואם חיסר הקורא אפילו תיבה אחת  , צריך השומע להאזין ולשמוע כל תיבה ותיבה מפי הקורא .א
 (משנ"ב תר"צ ס' י"ד ס"ק מ"ח) . לשמוע תיבה אחת לא יצא וצריך לחזור

הפסק   .ב  בתנאי שיש  מפסיק,  קורא  כשהבעל  זמן יברך  אין  ואם  לברך בעצמו.  יזדרז  הברכות  אמירת  לאחר  הכנסת  הגיע לבית  אם 
 (משנ"ב תרצ"ב ס"ק ו') פרשה. 

מי שאיחר לבוא לבית הכנסת והתחילו לקרוא כבר, יכול לקרוא מתוך החומש עד שיגיע למקום שאוחז הבעל קורא, כיון שבדיעבד   .ג
 (משנ"ב תר"צ ס"ק ז') מקצת בעל פה. יוצא אם קרא 

  הרי זה כאילו דילג   נפל. ואם לא קרא נכון  "נופל"  או   ישב,  "יושב"  שקרא  צריך לדייק בקריאה במקום שמשתנה המשמעות, כגון .ד
 נא)  ק" ס תר"צ ס' (משנ"ב כסדר.   ולקרותה לחזור  וצריך לגמרי  תיבה  אותה

 אורה  היתה   ליהודים ',  וגו  יצא   ומרדכי ',  וגו   יהודי   איש :  דהיינו  שמחה  משום ,  רם  בקול   גאולה   של   פסוקים'  ד   לומר   שנוהגין   שכתבו   יש .ה
  המגילה  כל  לשמוע   לכתחילה  שמצוה  לצבור   להשמיע   כדי   אותן   וקורא  שחוזר  ומה .  אותן  וקורא   חוזר  והחזן ';  וגו  היהודי  מרדכי   כי ',  וגו

 יז) ס' תר"צ (שו"ע ס'הכתב.  מתוך

לה  ינוהגין לכתח ו  .בדיעבד אם הפסיק ביניהם יצאו  , בנשימה אחת, להודיע שכולם נהרגו ונתלו כאחד.בני המן   עשרת   צריך לומר  .ו
מ"חמש    יוכל לומרומי שיודע בעצמו שאין    (שו"ע תר"צ ס' טו).  לת חמש מאות איש ואת פרשנדתא כו' עד עשרתיתח מלומר בנשימה אחת  

דינא דגמרא אבל חמש  מ כי זהו    , טוב יותר שיתחיל מן ואת פרשנדתא וכו'  , חתבנשימה א  מאות איש" עד לאחר "עשרת בני המן"
 (שבט הלוי פורים)  המנהג שהציבור אומרים אותם בעצמם.) ד" תרצ ס"ק נ 'ב ס"משנ(. מאות איש הוא מנהג בעלמא

ומ"מ אינו יוצא בזה ידי חובת  (שבה"ל פורים)  כן נהג רבינו זצ"ל  ו  ')ה סעיף א"סימן תרצ(.  6בליל פורים לכבוד פורים   שמח וירבה קצת בסעודה י .א
 סעודת פורים. 

   ')ב  'ה ס"תרצ' ס( . שיש לאכול זרעונים בפורים, זכר לזרעונים שאכל דניאל וחביריו בבבל יש אומרים .ב
 ב ס"ק ב')"ב, משנ"ב תרפ"(שו"ע ר"ח ס' יבברכת מעין שלש אין מזכירין פורים.  .ג

 (מג"א, מ"ב תרצ"ג סק ו') . 7משכימים לבית המדרש  .א

  8ותושבי ערי המוקפים רבים נוהגים לאומרו ביום קריאת המגילה, (שו"ע תרצ"ב ס"ק ז') בחזרת הש"ץ אומרים יוצרות.  .ב
 (שו"ע תרצ"ג ג') אין אומרים יעלה ויבא, ולא תחנון, ולא הלל, ואל ארך אפים, ולא למנצח יענך ה' ביום צרה בשני הימים י"ד ט"ז.  .ג
(שבה"ל פורים)    ומר, אולם אלו הנוסעים לעיה"ק ירושלים לא יאמרו.בט"ז אדר דעת השבט הלוי שצריך ל   9אמירת תחנון בערי הפרזות  .ד

ביאר הגאון הצדיק רבי שריה דבילצקי זצ"ל שלא  (הליכות שלמה פ' כא ח')  ודעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל דלא יאמרו בכל ארץ ישראל ת"ו.  
הקהילות יעקב זצ"ל ובנו מרנא הגרח"ק שליט"א  בעיר בני ברק דעת מרנא .  (פורים המשולש)יאמרו בארץ ישראל משום כבוד ירושלים. 

מ"מ   לא   ותו  בסעודה  שחייבים  ואף  נון  בן  יהושע  מימות  חומה  מוקף  ספק  שהיא  ליפו  מחוברים  שאנו  מפני  תחנון  יאמרו  דלא 
 (ארחות רבינו ח"ג ע' לה) הסעודה מדין משתה שמחה ופוטר מתחנון. 

דבילצקי זצ"ל דלא יאמרו בכל ארץ ישראל  ות דעת הגאון הצדיק רבי שריה  אמירת למנצח ה' יענך באשרי ובא לציון  בערי הפרז .ה
 (אורחות רבינו ח"ג ע' לה)לעיל. שכתבנו אולם דעת הקהילות יעקב זצ"ל ובנו מרנא הגרח"ק שליט"א רק בני ברק מטעם (פורים המשולש פ"ז א') 

 ק ו') "(מג"א משנ"ב תרצ"ג ס אין חולצים התפילין אף שהתפלל עד אחר קריאת המגילה, דדרשינן במגילה ויקר אלו תפילין.  .ו
 

וציא רבים בברכת שהחיינו. בשו"ת שבט הלוי (ח"ט קמו) מחלק בין הדלקת נרות חנוכה בבית כ' במשנ"ב תרצ"ב ס"ק  א' מפני ברכת שהחיינו, שאין האבל מברך לה  4
ח"ב ס' קנ"ח דמחלק הכנסת למגילה, נרות חנוכה חובת הציבור ואינו על היחיד משא"כ קריאת המגילה חל כל יחיד. ועוד חילוקים. והביא ד' שו"ת בית יצחק יו"ד 

  בין חנוכה ומגילה.
ומשנ"ב   "לשמוע מגילה"משנ"ב ס' י"א    נים בנוסח הברכה, לדעת הרמ"א בס' תרפ"ט וכן נקט הקישו"ע ס' קמ"א ט"ז, ושעה"צ ט"ז ובס' תרצ"ב,נחלקו האחרו  5

 (מבית לוי) לשמוע מקרא מגילה.  השבט הלויד' הגרש"ז אויערבאך לברך לשמוע מגילה, ודעת  "לשמוע מקרא מגילה".ס"ק ח' בשם ח"א 
 למוצאי שבת. ת(אסתר) דכתב דסעודת פורים דיום ט"ו נדחי המשך חכמההמוקפים במוצאי שב"ק ע"פ  בפרט השנה לבני 6
בתפילת שחרית יתעטף   שנים מקרא ואחד תרגום.  ובפרט בעש"ק שצריך לומר ככל עש"קכתב במחצית השקל שהטעם השכמה הוא משום ריבוי מצוות היום.    7

 ד' לכבוד המגילה יש ללבוש בגדי שבת מבערב. ס' פורים להרה"ג צבי כהן זצ"ל, נטעי גבריאל עמ' רפד. . נלע"ד הטעם ע"פ קשו"ע קמא בטלית של שבת
- סקיא גאב"ד ישינ. מ. דוהגה"צ רבי ש' דיבלצקי זצ"ל ועוד. מנהג באיאן (לוח הליכות יום). ודעת מנחת יצחק והגה"צ רבי יששכר דוב גולדשטיין זצ"ל, והגה"צ רבי י 8

 יאמר והחזן ישתוק.(פורים המשולש, נטעי גבריאל)ם שהקהל 
שהם ספק מוקף חומה מימות יהושע, צפת, טבריה, חברון, חיפה באר שבע, שכם, ועזה. שאר מצות היום משתה  הישנות בא"י בעריםכתב  בלוח א"י (הגרימ"ט) 9

 . בספק בתחנון שומעים להקל . יעוין בשעה"צ ס' קלא ס"ק ט"ויאמרו תחנון ולמנצח לאביום א'. גם ומשלוח יעשו 



 

 

ולא בגדים    .ב)"כ –ט ו  "(אסתר ט, ימיני אוכלים, שנאמר: ומשלוח מנות איש לרעהו  שאר  או של    בשר של  חייב לשלוח לחבירו שתי מנות   .א
 10.אחדומשקה  במאכל אחד כן סגי  ל ו וכל משקה בכלל א , ושאר דברים

מבושל ולא בשר חי דמשלוח מנות  צריך להית    מצות משלוח מנות נאמר בכל אחד מישראל בין איש ובין ואשה חייבים. המאכל  .ב
 (משנ"ב תרצ"ה ס"ק כ')  .הראוי מיד לאכילהמשמע 

 11המקום והזמן.משלוח מנות המהודר הוא, מנה יפה שראוי להתכבד, כפי  .ג
 (שו"ע תרצ"ה ד') .שתי מנות לאיש אחד. וכל המרבה לשלוח לריעים משובח .ד

(אסתר ט,    12זה שולח לזה סעודתו, וזה שולח לזה סעודתו, כדי לקיים ומשלוח מנות איש לרעהו   מחליף עם חבירו,  אין לו,לאדם אשר   .ה

 חבירו] עם של [וה"ה הנמצא בית חולים או מלונית יכול להחליף סעודתו  .כב) -יט ו 
 (משנ"ב תרפ"ח יח) ובני המוקפים בט"ז אדר ביום א'.  (שו"ע תרצ"ד') .ולא בלילה 13מנות ביום מצות משלוח  .ו
 (משנ"ב תרצ"ה ס"ק יח)  יהדר לשלוח את משלוח מנות ע"י שליח.  .ז

  ' ו')תרצו ס 'ע ס"שו( כגון תפנוקים.  שמחה  ילא ישלח דבראך ל חייב לשלוח מנות אב .א
ואם האבל הוא עני מותר לשלוח    מכל מקום אם שלחו לו מותר לקבל.  אפילו דבר שאינו של שמחה..  אין שולחין לאבל כל י"ב חדש . ב

  שבה"ל שו"ת ח"יס' קז)' ו', תרצו ס 'ס "ב ע משנ"שו( .דלא גרע מצדקה  שבעה לו מעות אפילו תוך 
במקומות שנותנים לרב או למו"צ או למלמד של בניו והרי זה כעין חלק מתמיכת הציבור או ממשכורתו מותר לשלוח להם אף   .ג

 14(שו"ת דברי מלכיאל ח"ה ס' רלו, וכך מורים)  שהוא אבל. דהוי כעין פריעת חוב.

ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה דעת כמה אחרונים דצריך לתת  ') א 'תרצד ס 'ס ע"שו(.חייב כל אדם ליתן לפחות שתי מתנות לשני עניים .א
 (משנ"ב ס"ק א') ממה שנתנו לו.

 . מאכל או מעות שיוכל להוציא בפורים , ליתן לאביון דבר הראוי ליהנות ממנו בפוריםפמ"ג נ"ל דלכתחלה צריך הכתב  .ב
לכל אביון. אולם דעת השבט הלוי היות שאי אפשר לקנות בזה    שוה פרוטהשיעור מתנות לאביונים, לדעת המשנ"ב מעיקר הדין   .ג

  שנ"ב תרצ"ד ס"ק ב' ושבה"ל פורים)(מ שקל לכל אביון.  10המעות בערך  16אין יוצאים ידי חובה, לכך שיעור  15כלום 
אינם   .ד היום,  בסוף  מזכים]  [או  הנותנים  אבל  סעודה,  צורכי  לקנות  שהות  לו  שיש  בעוד  העני  ליד  לאביונים  המתנות  שיגיעו  צריך 

 פורים)  -(שבט הלוי מקיימים מצות משלוח מנות לאביונים, אלא דינה כצדקה בעלמא. 
שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא  עיו, שלוח מנות לרטוב להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ומ (פ"ב ה'י"ז) הרמב"םכתב  .ה

 , משנ"ב תרצ"ד ס'"ק ג')שערי תשובה( .להחיות רוח שפלים ולהשיב לב נדכאים  אמרלשמח לב עניים יתומים ואלמנות וגרים ודומה לשכינה שנ

   (משנ"ב תרצ"ד ס"ק ג'). משל מעשר ואם בא להוסיף מוסיף. משלו ולא משל מעות מעשר  לאביונים צריך להיות ' מתנות ב .ו
 ג')   ס' (שו"ע תרצדלו.  נותנים ליטול   ידו  שפושט מי  כל  אלא פורים,  במעות  מדקדקים  אין .ז

  ' ב')ס  התרצ 'ע ס"שו(. במשתה ושמחה קצת בשני ימים, י"ד וט"ו, וכן נהגו ים חייב .א
שלכתחילה קודם חצות.  (תרצ"ה ס"ק י') , וכתב המשנ"ב 17שחרית לדעת הרמ"א יעשו הסעודה ב בערב שבת קודש ליושבי ערי הפרזות, .ב

 (הגאון הנודע רבי משה שטיין שליט"א מח"ס מבית לוי) הלוי" זצק"ל. -] וכך הקפיד מרנא "השבט11:53[

לסמוך  , לא הפסיד כדכתב היד אפרים. ואם לא הספיק, מ"מ יכול לאכול אף בשעה זו ]14:44[   תעשירי והמקל להתחיל עד שעה   .ג
 . 18ועין בס' רל"ב ס"ק ל' שלפני סעודה גדולה צריך להתפלל מנחה, ובשעת הדחק אפשר להקל  (שעה"צ רמ"ט ס"ק יז)  בשעת הדחק.

, מ"מ מותר דהוי ימי  (יעוין ס' רמט ב')מוקף שבא להשתתף בסעודת פורים אצל בני הפרוזים יכול לאכול עמהם אע"פ שהוא ער"ש,  .ד
 (הגאון רבי שמאי גרוס שיחי)   משתה ושמחה. 

אדר,   .ה ט"ז  ביום  המוקפים  גדולבני  היום  בעוד  תחלה  מנחה  עושים    מתפללים  פוריםואח"כ  ורוב    סעודת  בלילה.  יתפללו  וערבית 
 )רמ"א תרצה ב'( .ז"ילהתחיל סמוך לערב ועיקר הסעודה הוא ליל  םהסעודה צריכה להיות ביום, ולא כמו שנוהגי 

 ')א'  תרצה ס( ומצותה לאוכלה ביום.  בות בסעודת פורים ובסעודה אחת יוצאים.מצוה להר  כתב הרמ"א .ו

 (משנ"ב תרצ"ה ס"ק ד') . צריך כונה ע"ז לשם מצוהש ענין סעודת פורים ומתנות לאביונים ומשלוח מנות אפשר ל  רי מגדים פכתב ה .ז

 
זצ"ל ח"ד ס' קלו ב' אורחות חיים (ספינקא) רובינשטיין לדודי הגאון רבי א. א.  בשו"ת מגדנות אליהויש לדון מדוע אין מברכים ברכה על מצות משלוח מנות? כ'  10

וגות הבושם ס' רז שתירץ בא"א דמברך רק באופן דעושה לשם מ' שו"ת מור ואהלות שהטעם החיוב מש"מ הוא דוקא איש לרעהו וע"כ א"א לתקן ברכה. ובשו"ת ער
 מצוה.

ח"א הוכיח מן הירושלמי דאם שולח לעשיר דבר פחות אינו יוצא בזה ידי משלוח מנות וכן משמע בריטב"א  ב' ל"ביה פמ"ג מש"ז ד' ערוך השלחן תרצ"ה ס"ק ט"ו.  11
 . להילא הזכירו דבר זה ונכון לזהר בזה לכתח ווה פרוטהש  לגבי לפי גירסא אחת שם בגמרא. אכן

ם וכן דעת הכנסת הגדולה. מ"מ צריך להקפיד על -הרוצים להדר לקיים משלוח מנות יחלפו מנות ביניהם בשבת ע"פ דעת מהר"ל חביב וכן עשה בי לבני המוקפים 12
 (או"ח קנה ס"א. וכף החיים ס"ק לח) מצות משלוח מנות בי"ד אף לבני המוקפים.  ד' החזו"אעירובי חצרות, ועירוב כדין. 

שווה כסף שאינו מוקצה. ול"ה    , ומתנות לאביונים יתןקבל שבת ונזכר שלא קיים מצות משלוח מנות או שאר מצות היום יקיים מצות היום אע"פ שקיבל שבת  13
דשופר ס' ת"ר ט"ז שם דמותר, ואינו דומה   פמ"ג מ"ז ב' דומיא  ביאר   למקבל כתרתי דסתרי עין  ס' טו  ס' רס"ג  להתפלל  שבת ונזכר שלא התפלל מנחה דאסור 

 היות ותפילת מנחה עושה יום חול נגד קבלת שבת שקיבל על עצמו.מפני  הגאון רבי מאיר סירוטה שליט"א
 של אדם קצובים מר"ה עד ר"ה.  מזונותיויש לדון אם נותן למלמד של בנו האם נחשב גם כהוצאת בניו לת"ת ואינו בכלל   14
 ב"מ עח: מגבית פורים לפורים ועין ברש"י שם. בגמראמצות מתנות לאביונים בכדי שיקנו במעות סעודת פורים  15
 שיעור שלש ביצים מפת. שערי תשובה, ב' מח"ב ב' שו"ת זרע יעקב, שבה"ל פורים. שיעור ג' ביצים אוכל, ואם נותן אכלים צריך שיתן לו  16
זצ"ל חבר  רבי שלמה זלמן אולמן הגאון הגדוללתלמידו  סיפר מרנא השבט הלויועין ביד אפרים קודם שעה עשירית.   לדעת הרמ"א בשחרית משום כבוד השבת,17

בפורים שחל בעש"ק והגיע ביום הפורים בבקר ושאלו אם אכל סעודת פורים אמר לו   "ץ דושינסקיא זצ"למהריבד"צ ז"מ, ראב"ד מודיעין עילית. שפעם היה אצל  
 פורים -שכבר אחרי סעודת פורים. בענין פורס מפה ומקדש לכתחילה לא יעשו כן. שבה"ל

   הגאון הגדול רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א .תפילת מנחה יש לסמוך בשעת הדחק על כרוז המבשר את כניסת השבת שלענין 18



 

 

 להוצאות הגליון  ואלה יעמדו  על הברכה ויתברכו מן שמיא על שנדבו לבם   
  ברכת מזל- טוב
  לידידנו הגאון

  הרב ר' יעקב פרקוביץ   שליט"א
 ראש כולל באר מרים מו"צ בעירנו 

  לרגל נישואי
  בנו החתן רפאל חיים ני"ו

 

 יהי רצון שהזיווג יעלה יפה יעלה יפה בבנין עד
 איכ"ר מאחלים אברכי הכולל 

 לעילוי נשמת

 הרה"ג ר' בניה ז"ל 

 שליט"א  אביגדור יחזקאלב"ר הגאון ר' 

 לעילוי נשמת
  אוהב תורה ולומדיה באהבתו שגא בו תמיד

  הרה"ג יהושע  ב"ר הר"ר  יעקב יצחק קלין  זצ"ל 
  מחשובי חסידי סערט ויזניץ 

 ה טבת תשפ"א "ע כ.ב.ל.נ

 לעילוי נשמת 
ע"ה  מאטיל דבורה ברנשטייןמרת  

 זצ"ל   יעקב יצחק בת הרה"צ רבי   
 י"ח אדר תשס"ח   ע.ב.ל .נ 

 לעילוי נשמת 
  הר"ר אריה   ב"ר ר'  אבינועם   ז"ל  גור  אריה 

  נ.ל.ב.ע  י' אדר תשע"ז 
 שיחי  יהודה נדבת בנו ידידנו הר"ר  '

 לעילוי נשמת 
  מרת פינקל בת הר"ר עמרם יהודה ע"ה ריכמן

  נ.ל.ב.ע. כה טבת תש"פ
 הונצח ע"י נכדיה ונינה באחוזת ברכפלד 

 כ"ק מרן האדמו"ר  לט"נ

 מלאכסנדר זיע"א  אברהם מנחם רבי הגה"ק רבינו
 י"ז בחודש אדר   נ.ל. ב.ע

שליט"א   יהודה משה מקוברהונצח ע"י ידידנו הרה"ח  

 לזכות ידידנו 
 הרה"ח שמעיה יפה  שליט"א 

 לברכה והצלחה 

 לעילוי נשמת 
 הרה"ג ר' משה אלכסדר זושא 

  הר"ר דוב  זצ"ל קינסטלכר בן 
 י"ג בשבט  תשפ"א 

 לעילוי נשמת 
 הרה"ק רבי  יחיאל יהושע  ב"ר ירחמיאל צבי 

  זצק"ל
 אבעל חלקת יהושע מביאל 

 לעילוי נשמת 
  האשה החשובה מרת  מלכה מליה 

  ב"ר   עזריאל אלטר  ע"ה
 ו אדר "ט  ע.ב.ל .נ

 

אינש לבסומי  .ח מרדכי. 20בפוריא    19חייב  המן לברוך  ארור  בין  ידע  דלא  שמחה    עד  משום  הוא  היין  שתית  הלוי  השבט  רבינו  וביאר 
כדרך יין  שמחה  של  התרוממות  של  רושם  שעושה  בזה  והשיעור  אנוש  רק  21דכתיב יין ישמח לבב  צריך  הרבה כי  לשתות  וא"צ   ,

 (שו"ת ח"י קז)  התוצאה של שמחה. 
הרמ"א   .ט בו)שישתה יותר מלימודו  וכתב  אר  . (כל  אינו יודע בין  מרדכי. וישן, ומתוך שישן  המן לברוך  לעשות    ור  ראוי  ואחד  )  פמ"ג(וכן 

  תרצ"ה ס"ק ה') "ב (משנהמרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוין לבו לשמים. 
[מ"מ כהיום  תרצ"ה ס"ק ד')    ב "משנ(  ברי תורה.דא"א לשמוח כראוי ביחיד. ומ"מ יהיה שמחה של ד  וחבריו שיקבץ אנשי ביתו    השל"ה  כתב  .י

 מחמת הנגיף כל אחד ישקול כדת של תורתנו הקדושה]שיש חשש גדול ברפואה 
 תרצה) ס' תשובה (שעריבהם.  לשמוח  נרות  מדליקים היו מנחה לאחר  בסעודה יושבים  שכשהיו מעשה ואנשי  חסידים ראיתי  .יא

רמ"א  (  .ודרשינן: אורה, זו תורה(אסתר ח, טז)  טוב לעסוק מעט בתורה קודם שיתחיל הסעודה, וסמך לדבר ליהודים היתה אורה ושמחה   .יב
 )תרצה ב'

נקראת  סעודה  מפני שהומר: על הנסים,  אאומר על הנסים בברכת המזון בברכת הארץ; ואם התחיל סעודתו ביום ומשכה עד הלילה,   .יג
 ' ג) ס התרצ(שו"ע  על שם התחלתה.

  ' ג ס"ק יז')ס  התרצ 'ס (משנ"ב שכח לומר על הניסים וגמר ברכת המזון אינו חוזר.  .יד
 ועל המזון חוזר ואומר על הניסים. ואם נזכר קודם שאמר ה' של ברכת על הארץ  . טו
 אם נזכר לאחר שאמר ה' בברכה אינו רשאי לסיים ולומר למדנו חוקך. .טז
 יאמר הרחמן הוא יעשה לנו נסים וכו'.  וכשמגיע להרחמן הוא יזכנו .יז
 22חתן וכלה שביום הפורים גומרים את הש"ב אור לי"ז[למוקפים] אין אומרים שבע ברכות לאחר שקיעת החמה. .יח

)                                            ז' ס  רנב ע"שו. (בשבת האסורים  המוקצה  דברי את  להוציא בבגדיו  לפשפש  יזהר,  השבת כניסת  קודם שבת  בערב .א
וכן לא .ב בליל שבת  התפלל  שיכור ולא  שהיה  ולא לשתות   מי  כלום,  לטעום  אסור לו  קידוש בליל שבת  אפילו    23שמע  שיקדש  עד 

[ברכת  ולאחר התפילה יקדש ברכת הגפן, וברוך אתה ה' אשר קדשנו במצותיו ורצה בנו וכו'.(שו"ת האלף לך שלמה קכא)  קודם תפילת שחרית.  
 הקידוש של ליל שבת בלבד]. (שו"ע רעא ס' ח') 

(משנ"ב וכן מצוה על כל אחד להתחיל ללמוד הלכות פסח ביום הפורים עצמו.(משנ"ב תרפח ס"ק ט"ז)  שואלין ודורשין בעיני הלכות פורים.    .ג
 תכט סק ב')  

 (שו"ע תרפ"ח ו') בני המוקפים אומרים בו על הנסים, בתפילות וברכת המזון. .ד

ים מוציאים ב' ס"ת, באחד קוראים פ' השבוע תצוה ובשני קוראים ויבא עמלק. ומפטירים כה אמר ה' צבאות פקדתי. לבני  המוקפ .ה
 (שו"ע תרפ"ח ו')  הפרזים הוא שבת הפסקה ומוציאים ס"ת אחד, מפטירים בסדר השבוע. 

 ')  ב  רצב ' ו קלו'  ס'. ח א" א  רפד מגדים  פרי( .צדקתך אומרים אין מנחה ובתפילת הרחמים  אב אומרים אין .ו

  

אצלו]  פרוז .א פורים  ראה    [שאין  שלא  אפילו  הפורים.  יום  ת"ו  ירושלים  בעיה"ק  היות  המקדש  מקום  שרואה  או  המערבי  לכותל  שהגיע 
   24שלושים בראיית המקדש או כותל המערבי אין צריך לקרוע. 

 
לגבי אונן רח"ל מותר בבשר ויין .בחיי אדם מבאר  האם דווקא ביין או משקה המשכר? רש"י במגילה ד' ז' ע"ב כ' להשתכר 'ביין'. בהרמב"ם פ"ב הלכ' טו ושותה יין. 19

ומעתה עכ"פ מצאנו מקור נאמן לשיטת רש"י ורמב"ם   ...  ח"ה ס' פ"ג וכתב בשו"ת משנה הלכות  חכמים וכו' משמע דווקא יין.    חייבו  ס היה ע"י יין, לכן דהיות והנ
"ע לא ביארו דיין דוקא מקום ווזה נראה דעת הרוקח ורדב"ז וודאי יש להזהר בשתיית יין דוקא למי שרוצה לקיים כמצותו כיון שיצאו הדברים מפי הני גאוני אף דבש

לענין אונן שכתבנו.   שקה המשכר, יש להעיר ראיה ליין דדוקא צריך לשתות מס' תרצו ס"זלא ביארו האם דוקא יין או מ  מה דכתב דבשו"עעכ"ל    הניחו לנו להתגדר.
 יראה כל מה שותה עושה עליו רושם.  השיעורועיין בשו"ת שבט הלוי ח"י ס' קז ב. שתיית יין משום שמחה דיין ישמח לבב אנוש ולא מיץ ענבים, ו

ל" וז  הלכה הוסיף את דברי המאירי  ). ובביאורתרצ"ה ס"ק ד'  בשנ"(מ  .המוציא ובהמ"ז ויהיה שמחה של מצוהיראה להיות זהיר בענין נט"י וברכת    כתב האור זרוע  20
שמחה  על  נצטוינו  שלא  השמחה  מתוך  עצמינו  ולהפחית  להשתכר  מצוין  אנו  אין  מ"ומ  דבר   שום  יחסר  שלא  עד  ובשתיה  ובאכילה  זה  ביום  בשמחה  להרבות  אדם  חייב
הנס שכל כיון א"הח ל"וז. הגמרא דברי שמבאר מה ש"וע לנו שעשה הנסים על והודאה י"הש לאהבת מתוכה שיגיע תענוג  של בשמחה אלא  שטות ושל הוללות של
וברכה   במצווה  אז  שיזלזל  בעצמו  היודע  ואמנם  הגדול  הנס  לזכור  כדי  מהרגלו  יותר  לשתות  ולפחות  להשתכר  חכמים  חייבו  לכן  יין  י"ע  היה בנט"י  מן המצות 

 עכ"ל:  תפלל מנחה או מעריב או שינהוג קלות ראש מוטב שלא ישתכר וכל מעשיו יהיו לש"שסובהמ"ז או שלא י
 עיקר המצווה ביין, אבל אם מטעמי בריאות אינו יכול אינו צריך לדחוק את עצמו. שו"ת ח"י ס' ק"ז 21
מסובים יברך יזמן ברכת המזון, ואח"כ יאמרו שבע ברכות, ואח"כ ימשיכו אולם יש עצה כדי שיכלו לשמוח בשמחת פורים אף לאחר שקיעת החמה שאחד מן ה  22

 הגאון  רבי ישעיהו רוטנברג שליט"א.   לתלמידו הגאון רבי  שלמה זלמן אויערבאך זצ"לוכן שמעתי שכן הורה הגאון רבי מאיר סירוטה שליט"א) בסעודה. (
 דמתיר לשתות מים. בספר תורת היולדת פ' לט ס' ב' בשם ס' שערי דעה ח"ב ת' ב' 23
הגאון הגדול אינו קרוע בפורים המשולש וכמנהג המקום. פרוז אף במת לו מת רח"ל ודאי דקורעין אף בפורים, אבל לענין אבילות ישנה נוהגין שלא לקרוע דהן ימי שמחה, ונראה דגם  24

 שהעיד גדולי וחכמי ירושלים שאין קורעין על ראית מקום המקדש ביום הפורים)  (ועין שו"ת בצל החכמה ח"ה ס' י"ב רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א
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 שלוש שאלות הלכתיות...
 

 מאת הרב רבי יאיר וינשטוק שליט"א —סיפור לפורים
 

חריקות הקולמוס החורט על גבי הקלף נמשכו שעה ארוכה. מצחו נחרש קמטים והוא חדל קמעא בטרם המשיך לכתוב. מבטו 
קרני שמש סרבניות שלא מצאו את המהורהר נתקל בקיר הבית הדל והסיד המקולף ובחלון המקומר הקטן שניהל מאבק עיקש עם 

 מקומן פנימה.
לפתע נגה האור בעיניו כאשר פירושו הנכון של פסוק מוקשה עלה ברעיונו. רבי אברהם אבן עזרא מיהר וכתב את הדברים בחריצות  

 עד שהקלף שלפניו התמלא שורות ארוכות וצפופות.
עגמומי בביתו הדל. כמה רהיטים עלובים ושבורים למחצה   כשסיים את מלאכתו קם מן השולחן ויצא מחדר תוך שהוא מעיף מבט

 שנראו תואמים בתכלית לחורבה הקטנה.
גם לבושו וכל מראהו של רבי אברהם התאימו למראה העגום של הבית הקטן. בגדיו היו קרועים ומטולאים וגופו רזה וכחוש. הרעב  

 חכמתו העצומה.  מצא לעצמו משכן תמידי בגופו הדל ופניו המסוגפות לא שיקפו את 
כי על כן, עני מרוד היה רבי אברהם אבן עזרא, מגדולי פרשני התנ"ך בתולדותיו של עם ישראל ומגדולי חכמי ישראל בכל הדורות, 

ונתקיים בו בהידור מופלג הנאמר "לא לחכמים לחם". ידוע השיר שכתב ובו הביע בחיוך עגום ובהומור דקיק את ביש מזלו: "אשכים 
נולד בלי  –אומרים כבר שכב. או יעלה מרכב, או יעלה משכב. אויה לאיש עני  –ומרים כבר רכב, אבוא לעת ערב לבית השר, א

 כוכב". או שיר קינתו על רוע מזלו המסתיים במילים "לו אהיה סוחר בתכריכין, לא יגוועון אישים כל ימי".      
כל מקצועות התורה לא הצליח להתקבל לרבנות בשום קהילה, יען וכך, למרות חכמתו העצומה של האבן עזרא, וגאונותו האדירה ב

כי האדם יראה לעיניים, ופרנסי הקהילות באותם ימים דקדקו בהופעתו החיצונית של הרב, שיהיה בעל קומה ובעל מראה בעל זקן 
 ובעל כרס ראויה להתכבד בה, ורבי אברהם אבן עזרא לא ענה על הדרישות הנ"ל...  

לה היה רבי אברהם סובב בין הערים והעיירות והיה עמל וטורח לפרנסתו בלימוד תלמידים ובכל מלאכת קודש עקב עניותו הגדו
 שנקרתה לידו.

יום אחד הגיע לעיר גדולה, נכנס כדרכו לבית הכנסת והגה שם בתורה. לעת ערב נכנסו המתפללים ועמם ראשי הקהל. ראו אורח 
 בשפה רפה. שנראה בעיניהם כארחי פרחי ונתנו לו שלום

רבי אברהם לא התפעל במיוחד מן התגובות הצוננות והתחיל לגלגל עמם שיחה. בתוך הדברים נתברר להם כי בן שיחם אינו קטלא  
 קניא באגמא.  

 ראה שהשעה כשרה ושאל איפה הרב.
 התעגמו פניהם. "אין לנו רב. הרב נפטר לפני שנה ועדיין לא מצאנו לו יורש".

 שלכם?  ומהו שאני אהיה הרב -
 נתנו בו עינים של ביטול. "וכי למה?" 

 סיפר להם שהוא רבי אברהם אבן עזרא.
התנפלו עליו ראשי הקהל בחימה שפוכה: רמאי! איך אתה מעיז לרמותנו ולספר שאתה כביכול רבי אברהם אבן עזרא, שמענו את 

 אתנו ואל תרמה אותנו.שמעו של הרב הגדול הזה ואילו אתה נראה דל וכחוש ובגדיך פשוטים ביותר. לך מ
הראב"ע יצא משם מבויש ומאוכזב קשות ושם פניו לעיר אחרת, אך גם שם שמע אותן שירות ותשבחות שרמזו לאי אלו קילוגרמים 

 החסרים להיקף בטנו והדלילות הקשה שבשער זקנו.
 כך? אמר הראב"ע בלבו, האם בשומן ובשיער תליא מילתא? עוד יש לאלוק' מילין.

* 
בהמשך הדרך ראה הלך בא ממולו. ויבט בו הראב"ע ולבו צהל, היה זה איש בריא בשר, בטנו כערימת חטים, זקן לו ארוך והדור 

מסביב ללחייו הסגלגלות. נכנס עמו בשיחה וראה שנאה ויאה לו מאמר חכמים 'אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו', וכי האיש  
ר ועם הארץ מדאורייתא ושמו סעיד. ויספר סעיד לפי תומו כי מחזר הוא על הפתחים קרוץ מחומר עב, פשוט וגס הוא ביותר בו

 ומבקש צדקה.
 "וכמה נותנים לך?" 

 "מעט מזעיר" נאנח סעיד.
 "הבה ואייעץ לך עצה טובה" לחש לו הראב"ע כממתיק סוד, "אם תשמע בקולי נצא שנינו נשכרים".

 התמלא הלה סקרנות, במה מדובר? 
אנחנו נלך ביחד לעיר הבאה, הסביר לו הראב"ע, וכוונתו לאותה עיר שדחתה אותו בבוז מעל פניה, שם אני אציג אותך כרב מובהק  

ודיין גדול ואני משרתך. אותך יקבלו ללא היסוס שכן אתה מצויד בכל מה שנחוץ: בטן גדולה לתלפיות, זקן ארוך כדבעי ובגדים  
תוחות וכך תוכל להרוויח פי כמה וכמה מהצדקה שאתה אוסף, וממה שתקבל נחלוק בינינו חצי מהודרים. יקבלו אותך בזרועות פ

 כחצי.
"לא מצאת על מי לצחוק אלא על בור ועם הארץ שכמוני?" התרעם סעיד, "והרי איני יודע אפילו הלכה פסוקה אחת וכיצד אתמנה  

 לדיין?!"
 הצטחק הראב"ע, "משום כך אטול אני חצי ממשכורתך".

משיך לטוות באזני סעיד את תכניתו. "כשנגיע לעיר, יזמינו אותך להשמיע דרשה, תאמר שאתה עייף מטורח הדרך ותזמין אותי, וה
המשרת, לדרוש במקומך. אני אדרוש בפניהם בכל ענין אם במקרא, אם במשנה, אם בתלמוד, והבריות יאמרו: אם כך הוא המשרת, 

 ם, הסר דאגה מלבך".מי הוא הרב בעצמו?! וכך ננהג בכל מקו
סעיד הרהר בדבר ולא היה מרוצה, "אבל הרי פעם אחת ייטפלו אלי ויכריחו אותי לדרוש, לא יתכן שתמיד רק המשרת ידרוש, ומה  

 אז? מה אומר בפני הקהל, ואני ריק ונעּור מכל".
עד שעת לילה מאוחרת ולכן לא "אל דאגה, תמיד אמצא עבורך תירוץ טוב. פעם אומר שהיתה לך שאלה קשה בהלכה, והיית ער 

היתה שעתך פנויה להכין את הדרשה. פעם אחרת אגיד להם שהיית עסוק בלימוד סוגיה קשה בגמרא... כך הכל יסתדר על הצד הטוב  
 ביותר".

 "ומה אם ייגש אלי מישהו בבית הכנסת וישאל אותי שאלה בהלכה?" הקשה סעיד וכל גופו רועד באימה.
של הראב"ע. "אני מכיר את העיר היטב. אנשיה הם חברים טובים שלך, כלומר בורים  גמורים. ובדרך כלל הם  חיוך רחב עלה על פניו

 שואלים רק שלוש שאלות בהלכה. הקשב ושמע היטב: 
 שאלה ראשונה, מה לעשות כאשר מתעורר ספק טריפה בריאה של בהמה שנשחטה.

ת הריאה לכלי מלא מים ומנפחים את הריאה, אם בצבצה (שהמים אתה מקמט את מצחך ואומר בארשת של יודע כל: מכניסים א 
 עברו מצד לצד, דהיינו שהיה חור בריאה) טריפה, ואם לאו כשרה.

 שאלה שניה, אם חלילה נופלות תפילין מידו של המתפלל, מה עליו לעשות? 
 אתה עונה בפנים חמורות, מפיל התפילין יתענה יום אחד ויתכפר לו עוונו.  



ת המצויה בקרב אנשי העיר, היא שאלה של שלום בית. כלל לא שאלה הלכתית. יבואו אליך בעל ואשה שיש ריב שאלה שלישי
 ודברים ביניהם ויבקשו ממך לפשר ביניהם, או חלילה ליתן גט, אתה תרשום את דבריהם וטענותיהם, ותשאיר לי את הענין. 

ים האינפורמציה שנחת על מוחו האבטיחי בבת אחת. הוא נראה כמי  פניו של סעיד הזיעו כהוגן, ניכר היה בו שהוא עמל לעכל את
 ששרוי במצוקה.

 "אה, אה", החל לגמגם.
"אל תדאג" הרגיעו הראב"ע בבת שחוק, "בכל מקרה לא אתרחק ממך יותר מדי, כך שתוכל תמיד לבוא לשאול אותי כל שאלה  

 שיבואו לשאול אותך".
ת לרב פוסק ומרא דאתרא, וכך המשיכו שניהם לצעוד בדרך אל העיר. סעיד בראש  לאור ההבטחה החגיגית הסכים סעיד להתמנו 

 כיאה לרב מכובד, וראב"ע נשרך אחריו ובידו כליו של סעיד, כדרכם של משרתים מאז ומעולם. 
 כשהתקרבו אל העיר, נכנס הראב"ע ראשון לחוצות הכרך והודיע לקהל הקדוש: 

 ול רבי אברהם אבן עזרא"."הכונו לקבל את פניו של מורנו הרב הגד
שמעו של הראב"ע כבר הגיע לכל מקום ולא יפלא כי הציבור הגיב בהתלהבות רבה. "המשרת" המתיק להם סוד, "דעו כי הרב מתכוון 

 בעצם לכהן כדיין בעיר הסמוכה, אבל אם תבקשו ממנו יפה להתמנות אצלכם כרב הוא יסכים, יען כי תש כוחו להמשיך עוד בדרך".
שמעו כך יצאו כל ראשי הקהילה ונכבדיה לקראת האורח, ואמנם כאשר ראו את הופעתו החיצונית בעלת הממדים הנרחבים,  כיון ש

 בגדיו הנאים וזקנו ההדור אורו עיניהם. לא היה ספק בלבם כי אכן זהו הראב"ע.
דע את נפשו מרוב תמהון. מעולם לא "אין אדם מתאים ממנו להיות רב בעירנו", אמרו למשרת ונתנו שלום בדרך ארץ לסעיד שלא י

 זכה לכבוד מלכים זה. 
ראשי הקהל בקשו לשאת ולתת עם החכם על תנאי הרבנות, כגון משכורתו החודשית, מקום מגוריו, סמכויותיו ועוד כיו"ב, אך  

 המשרת גירש אותם מן הרב. 
קבעו כל התנאים, ושני האורחים החשובים שוכנו "הרב עייף מטורח הדרך, את הכל תדברו אתי" הודיע בתוקף. לאחר מו"מ מייגע נ

 באכסניה מכובדת כראוי וכיאה.
* 

 לאחר מנוחה בת כמה שעות צבאו ההמונים על דלתות האכסניה ובקשו לשמוע דרשה מכבוד הרב.
 המשרת יצא אל הקהל והיסה אותם. "הרב מאד עייף מטלטולי הדרך, ואין כוחו עמו לדרוש בפניכם".

 אכזבה עברה בקהל.המיית 
 "הרב הסמיך אותי לדרוש במקומו" הוסיף בזריזות למראה פניהם המאוכזבות.

 ועל אתר החל נושא בפניהם דרשה על פרשת השבוע, כשהוא מתבל את דבריו המתוקים במשלים ומעשיות שובי לב.  
 הרב בעצמו?!  כשסיים, ברכו אותו הכל בחמימות ואמרו בלבם, אם המשרת הוא גברא רבה כזה, מה הוא

וכך התיישב חכם סעיד שהכל כינוהו בטעות בשם רבי אברהם בן עזרא על כסא הרבנות, וכל שאלה הלכתית שנשאל היה מזעיק את 
 משמשו ומסתודד עמו שעה קצרה ומיד היה יוצא מפיו פסק הלכה חותך וברור.

 אבן עזרא לנסוע לימים אחדים אל העיר הסמוכה.כך עברו שבועות אחדים על מי מנוחות, עד לאותו יום בו נצרך רבי אברהם 
 כשבא אל "הרב הגאון רבי סעיד" וסיפר לו כי הוא מוכרח להיפרד ממנו לכמה ימים נבהל סעיד מאד.  

"ומה אעשה בלעדיך, בהמה בצורת אדם אני, הן לא אדע לענות על אף שאלה קטנה כגדולה, וגם שכחתי את שלוש התשובות 
 שלימדתני".
 גיעו, "אלמדך מחדש, וכל שאלה אחרת שתגיע לפתחך, תבקש להמתין איתה, וכך תמשוך את הזמן עד שאשוב".הראב"ע הר

 ויסע לדרכו ולב "הרב" סעיד דופק והומה כים...
* 

 לא עברה שעה אחת מאז נסע המשמש מן העיר ושני אנשים התדפקו על דלתו של הרב. 
 לפי חלוקיהם המוכתמים בדם הבין כי אלו השוחט והקצב. ואכן, השנים סיפרו לו כי שחטו פרה ויש שאלה לגבי כשרות הריאה.

 פניו של הרב מרא דאתרא זרחו. זו התשובה הקלה ביותר.
 רה בפסקנות."עליכם לצום יום אחד" הו

לבו נפל בקרבו למראה ארשת התימהון שעלתה על פניהם. האם טעיתי? הרהר בבהלה. אך כלפי חוץ שמר על ארשת שלווה ובוטחת.  
 "כן, אתם חייבים לצום" חזר והזהיר אותם בחומרה.  

נפולות, "התפילין של ראש נפלו אחרי רגעים אחדים, כמו להכעיס, השואל השני מתדפק על דלתו. "רבינו הגאון" פניו של האיש היו 
 על הרצפה".

 "נפלו על הרצפה?" חזר אחריו מילה במילה, מה אמר לי חכם רבי אברהם? אה, טוב שנזכרתי. 
 "תחזור אלי בעוד שמונה ימים" עד אז כבר ישוב החכם.

 מצווחת כנגדו.  עוד זה יוצא והנה בעל ואשה מגיעים אליו וצעקותיהם מגיעות עד לב השמים. זה צועק על זו וזו 
 "רבי, או שמשכינים שלום בית בינינו או שאני נותן לה גט פיטורין תיכף ומיד" צעק האיש בחימה.

 "אין צורך לכעוס", יש לצנן את חמתו השפוכה, מה עצה יעץ חכם רבי אברהם לזה? קלי קלות. הוציא נייר מכיסו וקרא בהטעמה: 
 כו אויר, לראות אם בצבצה הריאה אם לא"..."יש להניח את הבעל בכלי מלא מים ולנפוח לתו

* 
והעיר שושן צהלה ושמחה וכל הבריות שואלות ומתמהות. וכי לזה רב ודיין יקרא? למה יצומו הקצב והשוחט יום תמים? וכי האכילו 

עוונו כה חמור טריפות? ואם יצומו, האם בכך תוכשר הבהמה. ומה טעם פסק למפיל התפילין לשוב אליו כעבור שמונה ימים, אולי 
ולכן צריך הוא לעיין בספרים ולמצוא לו תיקון. אך מה הענין בהשריית הבעל המסוכסך עם זוגתו בכלי מלא מים? יתר על כן, אנשי  

העיר שמעו בקולו והטבילו את הבעל בבור עד צווארו, אך כשניסו לנפח אויר לתוך פיו כמעט שנחנקו שניהם, המנפח והמנופח,  
 כלל, או שבצבצה אבל לא היו עדים בדבר, גם כעסו של האיש על אשתו לא נצטנן למרות קרירות המים... והריאה לא בצבצה

בקשו אנשי העיר להיכנס אל הדיין המומחה ולהבין טעמי הלכות אך זה הסתגר בחדרו והורה למזכירו לא לתת לאיש להיכנס עד  
 שוב משרתו רבי אברהם...

התם בלבם ובפיהם ותחושה מרה מכה בהם כי מישהו הוליך אותם שולל. והנה רואות עיניהם ויסתובבו אנשי העיר ברחובות ותמי
את משרתו של הרב צועד מולם קוממיות. תיכף רצו אליו נבוכים וימטירו עליו דברים כאשד מים כבירים: "הרב" הזה שהצעת לנו 

תיות משונות ללא ידיים וללא רגליים, חשד כבד עלה  לקחתו הוא בבחינת "גם תבן גם מספוא 'רב' עמנו". הורה לנו תשובות הלכ 
 בלבנו כי שמא התהפכו היוצרות, שמא כבודו הוא הרב, וגדול הבטן אינו אלא משרתו".

צחק רבי אברהם צחוק גדול ויאמר לאנשי העיר, צדקתם, אכן רציתי להעמיד אתכם על מקומכם. כשבאתי אליכם והצעתי לכם לכהן 
בבוז יען כי בטני מצומקת ומלבושי קרועים. נתתי לכם אפוא רב אשר 'כרס לפניו תהלך' ומלבושיו נאים ומתוקנים  כרב דחיתם אותי 

 גם זקנו יורד על פי מידותיו וראיתם ונוכחתם לראות כי 'בטן וזקן אינם חצי רבנן'.
 ודיין ומרביץ תורה לרבים. אמרו, לא זזו משם אנשי העיר עד שעמדו ומינוהו לרבי אברהם אבן עזרא להיות עליהם רב

 
 (על פי הספר "מוסר אב" {מערכת מ'} לרבי שאול שלי זצ"ל, מחכמי תוניסיה, נדפס בג'רבה בשנת תשכ"א)    
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תודה מראש!!!

  שנה שעברה הקורונה היתה "כלב..." השנה התברר שהיא "אריה..."

רמון אחשוורוש... גם א רק אנחנו עברנו תקופה קשה... גם אסתר המלכה... גם היא היתה בסגר... גם היא היתה בבידוד בתוך אל
והיא כעת בדרך להיכנס לאחשוורוש אשר לא כדת... אבל עדיין... היא לא כ"כ היא לא נקראה אל המלך זה שלושים יום... 

מפחדת... מי זה אחשוורוש... אפשר לחשוב... עוד כלב אחד... בינינו... מי שקורא את המגילה ופוגש את האישיות הלא 
(אין כאן המקום להאריך... אבל לא סתם היא קראה לו כלב... כלב אתה באמת רואה מול העיניים חתיכת כלב... סימפטית של אחשוורוש... 

למדה את האישיות של  זו חיה שאפשר הכי בקלות לאלף אותה להיות מסורה לאדון שלה... ככה אסתר הנקרא כלב בגלל שכולו לב של אדונו... כלב
  )הוא היה הכלבלב שלה.. ינפונג...כמו פ ושיחקה עם הלב שלו אחשוורוש

אבל!!! כשהיא התקרבה לחצר בית המלך נוכח בית המלך... פתאום היא ראתה שהסתלקה ממנה שכינה... פתאום היא נתקפה 
בפחד איום ונורא... פתאום היא רואה מרחוק את הכלכלב שלה שהוא כועס... ועוד רגע השומרי ראש מתנפלים עליה והורגים 

לי 'ק הצלמים נסתלקה הימנה שכינה אמרה א''ר לוי כיון שהגיעה לבית .. אוי ואבוי... מה קורה פה???  אותה... אוי
הצילה ' 'צון או שמא על שקראתיו כלב שנאשמא אתה דן על שוגג כמזיד ועל אונס כר 'לי למה עזבתניק

 חזרה וקראתו אריה שנאמר הושיעני מפי אריה  'יחידתימיד כלב  מחרב נפשי

יר שניה אסתר הבינה שהיא טעתה!!! היא צריכה לחזור בתשובה אבל... אבל במהירות... נו... מה הנקודה?? מה החטא בשבר
שלי?? אין זמן לחשוב מידי הרבה... רבש"ע: במה טעיתי?? ואסתר מגיעה למסקנה ש... ש... מה החטא שלי? שקראתי לו כלב!!! 

צריך לקרא לו אריה... מיד אסתר מתקנת את הטעות... ומתחננת: הושיעני מפי  לא!!! זו טעות!! אסור היה לקרא לו כלב!! היה
 והגיעו שלושה מלאכים שסעדו אותה והישועה הגיעה... אריה, ואז שוב שרתה עליה שכינה 

 מה פה החטא הגדול?? מה האיסור החמור לקרא לאחשוורוש כלב?? מה... הוא לא כלב??

ב... אבל כעת!! כעת שהוא נבחר להיות שבט אפו של הקב"ה... והקב"ה איפשר לו התשובה היא: אחשוורוש הוא באמת כל
לחתום בטבעת המלך להשמיד את כל היהודים... כעת זה לא משחק!! כעת זה לא הוא!!! זה גזירת שמים איומה ונוראה 

הכלב... אז אמנם נכון  שנחתמה בטיט או בדם לקעקע ביצתם של ישראל... זה... זה לא משחקים... זה לא טיול בוקר עם
שהגזירה הזו מתבצעת דרך אותו כלב... אבל אסור להקל ראש מול הכלב הזה... צריך לגשת אליו ברצינות תהומית ולדעת מה 
ה' רוצה דרך הכלב הזה... ולכן אסתר מיד מתקנת את עצמה... לא!! זה לא כלב... זה אריה... וא"כ קלי קלי למה עזבתני... 

 ה...הושיעני מפי ארי
--- 

 ניתן לומר כמעט בפה מלא שזה ההבדל בין פורים שנה שעברה לפורים של השנה הזו... 
שנה שעברה בפורים כולנו עשינו צחוק מהכלב הזה שקוראים לו קורונה... צחקנו... עשינו על זה שירים... עשינו מזה משלוחי 

.. נגשנו לקורונה בצורה משועשעת... ויש כאלו שעד היום מנות... צחקנו על הקורונה... צחקנו על הסינים שיש להם קורונה.
 מתעקשים לגשת לזה בשעשוע... 

והקב"ה דפק על השלחן והראה לנו שזה לא צחוק... ואסתר המלכה פתאום עמדה מבוהלת מול הכלב הזה... והיא מגלה 
מיד תיקנה את עצמה... ה' סליחה... להפתעתה שזה לא משחק... לאסתר המלכה ארך שבריר שניה להבין מה ה' רוצה... והיא 

 זלזלתי בשבט אפך... לא התייחסתי ברצינות לכלב הזה... אני חוזרת בי!!! הושיעני מפי אריה... אני מבינה שזה אריה... 
 אותו דבר אנחנו!!!! דווקא עכשיו... כשיש לנו לראשונה!!!!! לראשונה ניסיון משנה שעברה... 

יכולים לשחזר מה היה בקורונה של השנה שעברה... הרי מה שבטוח ששנה שעברה הקורונה פורים זה החג הראשון שאנחנו 
אריה שאג מי לא ירא, היתקע שופר בעיר והעם לא היתה כלב... וכעת הגיע הזמן להבין שהיא לא כלב אלא אריה... 

לעמוד בתענית אסתר הזו ולזעוק  אם יש לנו לקחים משנה שעברה... זה פשוט   יחרדו, אם תהיה רעה בעיר וה' לא עשה..  
לה': אנא ה'... שנה שעברה זלזלנו... התייחסנו לקורונה כמו כלבלב... אבל עכשיו אנחנו מבינים שאם תהיה רעה בכל העולם 
כולו וה' לא עשה... אנחנו מבינים שהקורונה הזו היא שבט אפך!!!! ואתה יתברך מדבר דרך הקורונה הזו... ורצית מאיתנו 

. ואתה עדיין רוצה מאיתנו משהו... ואתה יודע מה הדבר הכי גרוע שיכול להיות עכשיו??? שה' החליט להסיר את משהו..
... אם אבא שבשמים רואה שהילד שלו לא מבין עניין... אבא הקורונה למרות שלא חזרנו בתשובה!!!! כן... יש כזו אופציה
קי התעקש... והתעקש... התעקש לא להבין עניין... בסופו של רצה לייסר את בנו בשביל להחזיר אותו למוטב... ויענ

דבר יענקי מנצח!!! אבא בסוף מרחם... בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו... וקיימת אופציה שהקורונה תסתיים 
צא לנו האסון הוא שעברנו כ"כ הרבה ולא י בלי שזזנו מילימטר... מה שבטוח... זה האסון הגדול ביותר!!! מה האסון???

וזה תלוי בנו... אבא  אם יש אסון יותר גדול מהקורונה... זה שהיא תסתיים בעזה"ש... אבל ללא שום הישג!!!! .  מזה כלום..
קצרה נפשו כביכול בעמל ישראל ולא יזנח לעולם ה'... אבל האם יצא  סוף סוף יסיים יום אחד את הקורונה כי עוד שבשמים

תבין שאין צער יותר גדול ובא נחשוב על אבא שבשמים...  זה תלוי רק בנו!!! נחנו נחליט!!!א כבר לנו מזה משהו או לא? זה
לאבא שנאלץ לצער את הבנים שלו בשביל ליישר אותם לדרך הנכונה... והתברר שזה היה לחינם... אסור לנו לעשות את זה 

  ונשובה... נשוב לה' בדברי הצומות וזעקתם. השיבנו ה' אליךלאבא שבשמים!!! מהר מהר 
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 חשיפה: גיליון אז נדברו יוצא במכירת תחפושות יחודית לפורים!!

. אם התחפשת פורים זה חג התחפושות... יש מבחר... אתה לא צריך להתחפש כל שנה לאותו דבר..
שנה שעברה למרדכי היהודי... השנה אתה יכול להתחפש למלך אחשוורוש... אם שנה אחת התחפשת 
לאסתר המלכה השנה אפשר להתחפש לזרש... כלפי מה הדברים אמורים?? יום הפורים הוא אמנם 

שינוי הוא יום יום אחד... יום טוב אחד... אבל עדיין!!! יש ליום הזה כמה וכמה היבטים... פורים לשם 
שההגדרה המהותית של העבויידה שלו יחסית מפוצלת... כלומר: כולנו יודעים שפסח זה עניין של 
אמונה, ושבועות זה עניין של מתן תורה... ר"ה זה יום הדין... וחנוכה זה עניין של להודות ולהלל... 

קודים שונים!!! יש לפורים ואילו פורים??? זה... זה לא שאין לו הגדרה! אלא שיש לו כמה וכמה קד
הייתי מחלק את זה לארבע נקודות  כמה וכמה "עניינים" שכל אחד חולק מקום חשוב לעצמו.. 

  עיקריות:

הרמב"ם אומר שעיקר עניינו של פורים זה להודיע שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך...  א.
  מה שנקרא במגילת אסתר "דברי הצומות וזעקתם"!!!

מאידך שבת לפני פורים יש פרשת זכור, וקריאת התורה של פורים זה ויבא עמלק וכל מגילת אסתר חותרת  ב.
למחיית עמלק... וכל העניין של פורים סובב סביב העניין הפנימי שנקרא מחיית עמלק... הנה לך שני תחומים 

ה שלי בפורים היתה נטו תפילה... שונים לגמרי שכל אחד מוצא מקום להתגדר בו... היו שנים שכל העבוייד
 (כמובן שמבמובן הפנימי יותר)וצדקתי!!! ובשנים האחרונות בפורים יצא לי בעיקר להתעסק בעניין של מחיית עמלק 

ובשניהם צדקתי!!! נו... אז מה באמת יותר נכון?? מה נוגע יותר בנשמת הנקודה של פורים?? האם להתרכז 
שניהם נכונים... ממילא ההגדרה הפורימית הכי מתאימה שמצאתי  תשובה...אין בתפילה או במחיית עמלק??? 

לזה ש... שכל שנה מתחפשים לתחפושת אחרת... יש בפורים כמה עניינים וכמה תחפושות... וממילא בכל שנה... 
לפי העניין... אתה יכול לבחור איזה תחפושת יותר מתאימה לך... אז היו כמה שנים שהתחברתי כביכול 

חפושת" של אסתר המלכה... ובאמת כל הפורים עבר עלי בהתמקדות בהתחזקות בתפילה ו"בך בטחו ל"ת
אבותינו בטחו ותפלטימו... כי לא בזה ולא שיקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשוועו אליו שמע..." ואילו 

(אכמ"ל... ל מחיית עמלק.. בשנים האחרונות אני מתחפש כביכול ל"מרדכי היהודי" שזה לצורך העניין העבודה ש
 יהודיאבל מרדכי היהודי בעצם אישיותו מוחה את עמלק בגאווה היהודית שלו ובהכרה בכח היחיד שבו כלשון המדרש שאומר אל תקרי 

אבל!!!! עד כה דברנו רק על שתי תחפושות.. על  שאני באופן אישי... הנושא הזה מעסיק אותי בשנים האחרונות...) יחידי...אלא 
אבל תחפושת של מרדכי היהודי שמייצגת את מחיית עמלק, ואת אסתר המלכה שמייצגת את התפילה... ה

זה גילוי הנהגת היחוד ואם נקרא לזה  הנושא השלישי הוא: נשארו לי עוד שני נושאים מאוד מהותיים בפורים...
סתר... שכל המגילה שניתן לומר שזו ההנקודה של מגילת א השגחה פרטית!! -במילים קצת יותר פשוטות

מתגלגלת סביב אוסף מקרים שמתבררים בסוף כפזל אחד שלם שמוביל לגילוי הנהגת היחוד איך שהקב"ה 
כן... אני חושב שהשנה  זה כבר תחפושת של המן!!!מוביל את הכל לרצונו יתברך גם דרך הרשעים הכי גדולים... 
נוב את כל הבמה... המן הוא גילוי הנהגת היחוד האחרונה התחפושת הכי דומיננטית זה המן!!! המן אמור לג

בצורה שלא תאמן!!! אדם שכל מעשיו נגד רצון ה' ולאחמ"כ מתברר שרצונו יתברך נעשה דרכו בצורה הכי 
מושלמת שיש... הוא זה שמזרז את מחיית עמלק והוא זה שבונה את העץ הכי גבוה לעצמו... השנה צריך 

לכל מיני סממנים שמזכירים לנו את נגיף הקורונה... את כל הרגעים  להתחפש להמן!!! השנה צריך להתחפש
הקשים שכולנו רוצים לשכוח אותם... ויום יבא ויתגלה איך שדווקא השעות הקשות והדברים הקשים שעברנו 
שאנחנו עדיין בשלב שאנחנו לא מבינים לאן זה חותר... הרי יום יבא ונקבל את התמונה המושלמת ונבין איך 

סיכה וכל בידוד וכל הקורונה הזו הובילה לגילוי יחודו יתברך... איך?? איך בדיוק?? הפתעה!!! תן... תן שכל מ
לקב"ה להפתיע אותנו... יהיה לנו מספיק זמן אח"כ להבין עניין... כעת כל דקה נוספת שיש לנו אפשרות 

! השנה כולנו מתחפשים להמן!!! להאמין בה' ולהפגין לו נאמנות... הרי זה מכרה זהב ואנחנו פה בשביל זה!
כולנו מצביעים על המן ומזהים... הנה!!! הנה הרבש"ע... אתה לא רואה את הרבש"ע מסתתר מאחורי המעשים 
שלו... אתה לא רואה שהכל חותר להשגחה פרטית... מהר מהר... מהר להאמין בזה לפני שהאורות ידלקו והמסך 

(כפי שהיטיב כ"כ גדי פולק באיורים הנפלאים ה תיאטרון בובות בגילוי היחוד יפתח ואז ימלא שחוק פינו ונגלה שהכל הי

אז השנה יש לנו תחפושת בדמות המן... שמומלץ לכולנו לאמץ את ה"תחפושת" הזו ואם  שלו על מגילת אסתר...)
מסר  נוציא מפורים את ההכרה הזו שאין עוד מלבדו... וכל מה שה' עושה הההכל לטובה... תסכים איתי שזה

מחיית עמלק,  -(מלבד התחפושת של מרדכימאוד מאוד מהותי שחולק כבוד לעצמו... וזה יום טוב בפני עצמו!! 
 להודיע שכל קוויך לא יבושו...) -ו"תחפושת" של אסתר

--- 
ואחרון קצת פחות חביב... זה התחפושת של אחשוורוש שגם היא לוקחת כותרת לעצמה... ודווקא 

התחפושת הלא אידיאלית... אחשוורוש מייצג את הנהנתנות והחומריות אחשוורוש הוא פה 
שמאפיינת את דורנו... לא נותר לנו אלא פשוט לשבת ולצפות ב"סרט" של המגילה ולצפות במו 
עינינו במסכת יסוריו של אדם שחי את כל חייו בנהנתנות... לדאבוננו הרב בדורנו אחשוורוש הוא 

... הנהנתנות פשוט מקיפה ומציפה אותנו מכל כיוון... ואחשוורוש היחיד שלא צריך להתחפש אליו
המגושם עם כל הבולמוס הנהנתני שלו והמרדף אחרי בילוים והנאות הרי הוא מלווה אותנו כל השנה 
כולה... דווקא בפורים הייתי רוצה להתפטר ממנו... אבל אדרבה... דווקא אם אנחנו רוצים בפורים 

נתמקד באחשוורוש הזה וניקח מפורים את המסר הברור והחד משמעי להתחזק בנושא הזה... ו
שמנהנתנות וחומריות ורהבתנות לא נהיים מאושרים... אם רק נצא מפורים עם המסקנה הזו ניתן 

 לומר בהחלט יצאנו בלבוש מלכות תכלת וחור וליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר... 
תחפושות" לפורים... יש לך מבחר איזה נושאים לחיזוק ניתן אז לסיכום: בחנות שלי יש מבחר של "

לקחת מימים קדושים אלו... או להתחפש ל"מרדכי היהודי" שכל עניינו הוא גאווה יהודית ועמידה 
מחיית עמלק... או להתחפש ל"אסתר המלכה" שכל עניינה תפילה תפילה... או  -בכל הניסיונות

מהרה בימינו... או להתחפש לאחשוורוש... תבחר איזה להתחפש להמן שמבטא את גילוי היחוד ב
תחפושת אתה רוצה... אבל תחפש משהו!! אי אפשר לצאת בידיים ריקות!!! חייבים לצאת מפורים עם 
משהו... תשאל את החילונים... האם שייך לעבור את פורים בלי להתחפש... אז בבקשה... חייבים 

 לצאת עם משהו בידיים!!  

  מה הבעיה ליהנות מהחיים??
את חטאי אני מזכיר היום... כשהייתי ילד ראיתי 
 את סבתא שלי חוזרת מהחנות עם חבילת קרמבו...

בדיוק למה היא קנתה את זה... כי היא  ואני הבנתי
ה י אוהב קרמבו... ולכן היא רצתה שיהיידעה שאנ

לה קרמבו בבית.. שכשאני אגיע. היא תוכל לפנק 
ככה?? אם ככה... אחרי יומיים  אותי עם קרמבו..

כשהגעתי עם אמא שלי לסבתא החלטתי לקצר 
הליכים... במקום לבקש מסבתא... סבתא תביאי לי 
"משהו..." ואז היא תלך ותביא לי קרמבו ותגיד לי: 

ומרים??? ואז אני אגיד תודה... עזוב "מה א
 עליתי על כסא... לקחתי בא נקצר הליכים... אותך...

קרמבו ואכלתי במהירות... אכלה ומחתה פיה...  את
של  דא עקא שנשאר לי בשפתיים קצת שאריות

 ואז נתפסתי בגנבתי!!!  קצפת...
סבתא כעסה עלי... למה גנבת קרמבו?? ואז עניתי 

 לקחתי!!!לא גנבתי... רק :  את התשובה המוכרת
י ו... וזה היה "קצת נכון" כי באמת לא התכוונת

וידעתי שסבתא  לגנוב... באמת הרגשתי היימיש.
י... ו"זכין לאדם שלא בפניו" קנתה את זה בשביל

אז סבתא מחלה לי על הגניבה...  ..בזה שאני לוקח.
 לא עשתה עסק... 

 פת...אבל היום אני מבין שהייתה פה נקודה נוס
ה תאבל הי .כן... על הקרמבו הגנוב אפשר לסלוח לי.

י גנבתפה גניבה נוספת שהיא כבר בלתי נסלחת!!! 
תא הרי בשביל מה סב עונג הנתינה!!!לסבתא את 

קנתה קרמבו? בשביל להעניק לי... לתת לי... לפנק 
מסבתא... היית נותן לה  מקבלאותי... אם הייתי 

י שלקחת. ועכשיו את התענוג של ההטבה והנתינה.
את עונג  סבתא... גזלתי מלקבל יולא חיכית מעצמי

 זה עיקר הגניבה פה!!!! עד כאן מובן???הנתינה!!! 
--- 

כולנו יודעים את דברי רשב"י שהחטא של עם 
שהם נהנו מסעודתו של אחשוורוש  ישראל היה

ואז כשהם צמו והתפללו... הם חזרו בתשובה 
אלת השאלה נשוהקב"ה קיבל את תשובתם..  

מה עם ישראל חזרו בתשובה??  על הפשוטה:
מה??? אנחנו מקבלים על עצמנו שבפעם הבאה 

ורוש יעשה סעודה אנחנו כבר לא נהנה שאחשו
היה הנושא??? הרי  ... זהסעודה הזו?? זהמה

סו"ס היה פה איזה אירוע נקודתי... היתה פה איזה 
סעודה... שהייתה התלבטות האם כן ללכת או לא 

ת... אז נכון... התברר שזו ת והחליטו כן ללכללכ
טעות וזה היה חטא... נו... אבל תכל'ס... היתה 

עכשיו צריך לעשות עזיבת החטא וקבלה לעתיד... 
נו... מה??  איפה אנחנו הולכים לפגוש את הסעודה 

 של אחשוורוש שוב בחיים??
 הנקודה:  בדיוק אז הנה!!! זו

!!! ליהנות ו בזה שהם נהנועם ישראל לא חטא
 מותר!!

סבתא קנתה קרמבו במיוחד בשביל שאני אהנה... 
אבל למה אתה לוקח לבד??? למה אתה לא נותן 
... לי את עונג הנתינה?? אבא שבשמים ברא הנאות

אבא שבשמים ברא כל מיני קרמבו למיניהם... ה' 
להחיות בהם נפש  עשה את כל ההנאות האלו כדי
ו. אז תן!!! תן לאבא כל חי... ה' רוצה ליהנות אותנ

ליהנות אותך!!! למה אתה גוזל את העונג שבשמים 
מאבא שבשמים את התענוג הזה ונותן אותו 
לאחשוורוש...  זה היה החטא! החטא לא היה 

 שנהנו! 
  סעודתו של אותו רשע!!!---על שנהנו מאלא 

זה היה החטא... אתה כבר רוצה ליהנות?? תן 
הקב"ה... תן לו  לקב"ה ליהנות אותך!!! תכבד את

   את עונג הנתינה שלך!!!
 בגיליון זה 6ההמשך בעמוד       

 



 

  

איפה אסתר המלכה אכלה סעודת  
 פורים????

מצאתי מידע מאוד דומננטי במגילת אסתר 
שנדמה לי שכמעט אף אחד לא יודע אותו... תנחש 
מתי אחשוורוש מת??? תן ניחוש... אתה יודע 

 מתי???

שנה אחרי המן!!! כן... ככה כתוב במדרש סדר  
עולם... לא נמסרו פרטים ממה הוא מת... האם שוב 
היתה פה איזה הרעלה... יש טוענים שהוא מת 
מהחיסון של הקורונה... ככל הנראה הוא מת 

 משיעמום...

אני חושב שהמידע הזה הוא מאוד חשוב!!!! אתה 
 יודע למה??

דבר ראשון: זה חשוב בשביל דודה שלי... יש לי 
ים היא בדכאון... דודה אחת שכל שנה בחג הפור

היא בדכאון מאסתר המלכה... היא טוענת: כולנו 
שמחים... כולנו פה נוטלים ידים לסעודת פורים... 
אבל איפה אסתרקה שלנו... השארנו אותה שם 
במשרדי ההייטק של אחשוורוש עד שעה חמש 
בצהרים... איך אפשר לסעוד פה "משפחה 
ומשפחה" כשאנחנו יודעים שאסתר נמצאת 

ון אחשוורוש תחת שליטתו של הגוי הנבל בארמ
 הזה...

עם מי אסתר סועדת עכשיו סעודת פורים?? עם 
 אחשוורוש הרשע???

אז כל שנה מחדש אני מנסה לנחם את הדודה 
במשהו אחר... דווקא שנה שעברה טענתי לאותה 
דודה שנכון... את צודקת... בדיוק בגלל זה אנחנו 

עבדי אחשוורוש  לא אומרים הלל בפורים... כי אכתי
אנן... אכתי אסתר נמצאת בארמון אחשוורוש 
ובקושי נתנו לה יום חופש ממנו בשביל לחזור 
לחיקו של מרדכי... אבל השנה??? השנה אני מגיע 
עם נתון הסטורי!!! דודה יקרה: תנוח דעתך... זה 
בסדר... אסתר כמעט אף פעם לא אכלה סעודת 

ת י"ב למלך פורים עם אחשוורוש... למה?? כי בשנ
אחשוורוש היתה הגזירה... בשנת י"ג נקהלו 
היהודים ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם... ובשנה 
הזו או לאחמ"כ ותכתב אסתר המלכה את כל תוקף 
לקיים את איגרת הפורים... ו... ובאותה שנה 

 אחשוורוש התפגר!!!

ואסתר המלכה נשארה בארמון הגדול עם ילד יהודי 
ייווש שהוא כעת נהיה מלך בן חמש שנקרא דר

ובעוד שנה או שנתיים (תלוי בשיטות) הוא הולך 
להכריז על בנין ביהמ"ק... הוא הולך לשלוח את 

 עזרא לירושלים... 

תחשוב: יש פסוק במגילה: ביום ההוא נתן המלך 
אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר 
היהודים... אבל יש פסוק נוסף שהוא כבר לא נכתב 

לה... ש... ש... שלא חלפה שנה... והנה... יום במגי
אחד בהיר נתן הרבונו של עולם לאסתר המלכה את 

 צורר היהודים!!! אחשוורושבית 

הוא פשוט מת... ואוטומטית כל החור כרפס ותכלת 
אחוז בחבלי בוץ וארגמן... הכל עבר לאסתר המלכה 

וליורש הזאטוט דרייווש... ואם ככה... זה בסדר... כבר 
שנה לאחמ"כ אסתר המלכה סעדה את משתה היין 
יחד עם מרדכי בחצר גינת ביתן המלך חור כרפס 

 ותכלת אחוז וגו'... 

ולרבים השואלים: האם ניתן לתת לדרייווש היתום 
משלוח מנות בשנת האבלות?? התשובה היא: כן!!! כי 

(שוב: הוא לא בן של אחשוורוש... אין אבילות לגוי... 
ש: שלפי הזוה"ק אסור לומר שאסתר נישאה כאן חשוב להדגי

 לאחשוורוש, וא"כ דרייווש לא היה בנה של אסתר... וצ"ע...)

--- 

 אבל יש פה נקודה שחשוב להתבונן בה: 

בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש... בשנת שלוש 
למלכו!!! אומר המדרש: שבמשך שלוש שנים 
אחשוורוש היה עסוק בלבסס את המלכות שלו... 

רוש היה טיפוס מאוד יסודי... הוא עושה כל אחשוו
 דבר עד הסוף... 

כן... לא כמו האברכים האלו ששוכרים דירה 
במהירות... קונים איזה ריהוט פשוט בלי לחשוב 

 פעמיים ומתחילים את מירוץ החיים... 

לא!! זה לא עובד ככה!!! אחשוורוש הוא טיפוס 
ר עד משקיע... הוא לא מטייח פינות... בודק כל דב

הסוף... כשצריך לקנות קרמיקות... הוא בודק את כל 
הסוגים... מה הכי טוב... מה הכי איכותי ועמיד... כן... 
תדעו לכם אברכים יקרים: זה... זה לא פשוט... 
כשאתה קונה משהו לכל החיים אתה צריך להיות 
מחושב!! אתה צריך לבדוק שזה באמת משהו טוב!!! 

יך באמת לבדוק מה אי אפשר למרוח... אתה צר
החומר הכי טוב והכי איכותי... בקיצור: להשקיע... לא 
להיות כזה חרדי כזה... ש... שיאלה... ראה איזה 

 דירה... נראית טוב פחות או יותר... אז סוגרים... 

לא!!! זה לא עובד ככה אצל אחשוורוש!! ואחשוורוש 
צודק... תקשיב: כשאתה קונה משהו לככככככל 

ומלץ לגשת בצורה רצינית... לבחון את כל החיים... מ
האפשרויות... לקחת בחשבון כל מיני אופציות 
שיתפתחו במשך השנים... בקיצור: אורך לו שלוש 
שנים עד שסו"ס הוא מתרווח על כסא מלכותו!!! 

 וכעת... כעת הגיע הזמן לחגוג... אז מה עושה אברך?

באותה מהירות שהוא סגר על אולם לחתונה... 
תה מהירות שהוא סגר חוזה לשכירות או דירה... ובאו

ככה... באותה חפיפניקיות הוא גם קרא לכמה 
חברה... עשה איזה חנוכת הבית עם כמה בלינצ'ס 
ובורקסים וסיים את הסיפור... כן... ככה זה נראה 
אצל האברכים האלו שהכל אצלם יד שניה כזה... הכל 

 אצלם כזה חפיף... 

יסס את כסא מלכותו ועבד אבל אחשוורוש שבנה וב
על זה במשך שלוש שנים תמימות... הרי מעמד 
חנוכת הבית הוא אירוע הרבה יותר היסטורי ומרגש... 
תקשיב: זה אירוע של פעם אחת בחיים!!!! תחשוב... 
זה הולך להיות הארמון קבע של אחשוורוש... לכל 
החיים... זה לא הדירה הזו שכל שנתים אתה תעשה 

ניה ואח"כ שיפור דיור... ואח"כ תמ"א... עוד תוספת ב
ואח"כ עוד תעבור משם... לא!!! זה לא צחוק!!! זה 
הארמון קבע של אחשוורוש... המעמד של קביעת 
מזוזות לכזה מעמד זה... זה מעמד מאוד היסטורי... 

בשביל זה יש חגיגות במשך מאה שמונים יום... ומה 
וח בסוף מתברר??? שלא נותר לאחשוורוש להתרו

 על כסא מלכותו... אלא עשר שנים בודדות!!!! 

תחשוב איזה דכאון... בן אדם קורע את עצמו שלוש 
שנים בשביל כסא מלכותו... חוגג עד לב השמים 

 במשך חצי שנה... על מה?? על עשר שנים!!! 

לא דכאון??? עשר שנים זה שכירות!!! תראה לי בן 
אדם אחד שחי בדירה שכורה במשך עשר שנים 

 שקל?? אין!!!!  10.000הוא מוכן להשקיע בה ו

בחור יקר... אתה אולי לא כ"כ מבין בניואנסים האלו 
אבל מהר מאוד אתה תבין בזה... כשאתה בעזה"ש 

(יהי רצון שיהיה לך דירה תתחתן ותגור בדירה שכורה... 
  משלך.. אבל לא על חשבון השווער... אחרת זה לא יהיה שלך...)

מרוצה בבית הזה ותגור בו כמה ואתה דווקא תהיה 
שנים טובות... אבל יהיה צורך להוסיף מזגן שעולה 

שקל והמשכיר לא ירצה להוציא את ההוצאה  2000
הזו... אין לך מושג כמה אתה תתלבט האם לספוג 
את ה"נזק" הזה או לא... למה זה "נזק"?? כי זה לא 
בית שלי... בבית שלא שייך לי לא שווה לי 

בל סליחה... נכון שזה לא בית שלך... להשקיע!!! א
אבל אתה גר בו כבר שש שנים... ומתכנן להמשיך 

(אני מדבר איתך על לחיות בו לפחות עוד חמש שנים... 

אז מה... אבל  רבבות משפחות כאלו בעם ישראל..)
שקל בדירה שלא שייכת לי... זה... זה  2000להשקיע 

יכת נזק!!! אף בן אדם לא משקיע בדירה שלא שי
לו... וזה בדיוק הסיפור של אחשוורוש.. אם 
אחשוורוש היה קולט שנשאר לו פה בעוה"ז לחיות 
עוד עשר שנים בלבד... נראה לך שהוא היה משקיע 
חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ... על מה??? על 

 השכירות הזו של עשר שנים???

נראה לך שהוא היה חוגג מאה שמונים יום חנוכת 
בית ומלכות שהוא הולך להתרווח עליה  הבית... על

 פחות מעשר שנים??

ברור שלא!!!! רק מה??? כפי שסיכמנו... אחשוורוש 
הוא לא כמו האברכים האלו... הוא בן אדם יסודי!!! 
כשבונים בית קבע זה לתתתתתתמיד... ואם זה 
לתמיד... אז צריך לגשת בצורה יסודית!!! בונים 

. בודקים את במשך שלוש שנים... משקיעים..
החומר הכי איכותי... וכל זה בשביל עשר שנים... 
איזה דכאון!!!! תחשוב שבאותו זמן יושב לו אברך 
בבית הפשוט שלו... חי את החיים שלו... לא קורע 
את עצמו שלוש שנים... לא הופך את העולם בשביל 
הדירת עראי שלו... מסתפק במועט כי... כי.. כי הוא 

יתית שאנחנו אורחים כאן חי את המציאות האמ
בעוה"ז... ושלא יהיו טעויות!!! זה לא הרבה משנה 
אם זה מאה עשרים שנה או עשר שנים... בשתי 
האופציות אנחנו אורחים פה... בכל מקרה אנחנו לא 
משאירים כלום... השאלה היא: האם אנחנו בוחרים 
לחיות את האמת האבסולוטית הזו או שאנחנו 

רוש ולהשקיע את כל בוחרים להיות אחשוו
הנשששמה בעולם הזה ואחרי עשר שנים לצאת 

 בידיים ריקות...

--- 
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על אותו משקל: אחשוורוש מחפש אשה במשך 
ארבע שנים תמימות!!!! ארבע שנים הבן אדם 
מחפש שידוך... פוסל את כולם... איזה מערך אדיר 

בלגן של הגי והגה ושומר הנשים ושומר פלגשים... 
שלם... ארבע שנים של חיפוש שידוך... מה יש?? 
מה אתה מסתבך כ"כ?? למה אתה מחפש שידוך 
כ"כ הרבה שנים?? למה אתה לא יכול למצא משהו 

 ולסגור את הסיפור??

אז כאן כבר אני יכול לענות את התשובה במקום 
אחשוורוש... גם אני הייתי פעם בררן... תקשיב... 

ידוך זה לא איזה מכונת זה לכככככל החיים!!! ש
כביסה... זה עיסקה לכל החיים!! זה... זה לא 

 פשוט...

ומה מתברר?? אחשוורוש מחפש ארבע שנים 
אשה... וכמה זמן הוא הספיק לחיות איתה?? 
חמש שנים!!!! כן...? בשביל זה חפשת ארבע 
שנים?? בשביל חמש שנים???? ברור שלא!!! ברור 

שנים... זה רק שאם אחשוורוש מחפש אשה ארבע 
בגלל שקוראים לו אחשוורוש ואצלו חיי העולם 
הזה זה נושא כ"כ קבוע ורציני ומתמשך ולא 
נגמר... שכשהוא מחפש כלה הוא ניגש לזה בכובד 
ראש כאילו הוא מתכנן לחיות איתה לפחות עוד 
מאתים שנה... ותראה מה יצא לו מכל העמל 

 והיגיעה הזו??? 

ל ביסוס המלכות... שלוש שנים של עבודת פרך ע
 בשביל עשר שנים!!!!

ארבע שנים של חיפוש שידוך... בשביל חמש 
 שנים!!!

אז לאחרון שקינא באחשוורוש על כל הנהנתנות 
שלו... נא בבקשה... לקחת את הקנאה בחזרה... 
אוי לאותה נהנתנות... אוי לאותו אחשוורוש... 

 קיבל הכל... ובקושי הספיק ליהנות מזה... 
--- 
: זו הסיבה שחתן וכלה לובשים בגדי לבן אגב

בחתונה... מזכירים לחתן ולכלה: תדעו לכם!!!! זה 
באמת יום מאוד גדול... כמו שאחשוורוש חיפש 
שידוך ברצינות תהומית... מתוך נקודת הנחה 
שהוא הולך לחיות כאן לנצח נצחים... גם אתם!! 
גם אתם בונים בנין עדי עד לנצח נצחים!!!! אבל 

ן!!! אלא בעולם האמת!!! כן... אתם בני זוג לא כא
לנצח נצחים... אבל איפה??? הנצח נצחים נמצא 
שם... בשלחן בגן עדן! שאתם תקבעו כמה רגלים 
יהיו לשלחן הזה... אתם תקבעו איזה בנין עדי עד 
אתם תבנו!!!! ממילא כן... תשקיעו בחיי הנישואין 

 בגישה של נצח נצחים... 
ים... אלא שם!! עם הפנים אבל לא פה נצח נצח

לשם!!! מה אנחנו משגרים לשם... איזה בית של 
 תורה לנצח נצחים...

--- 

 אני רוצה לעצור רגע ולהסביר נקודה חשובה: 

אם תשים לב: רוב האנשים בעולם חיים בבועה 
שהם בטוחים שהם חיים כאן לנצח!! וגם אנחנו 
ככה... עכשיו: צריך לדעת שהטעות הזו נובעת 

ר טהור!! היא מגיעה מהתכונה של הנשמה ממקו
האלוקית... הנשמה האלוקית היא באמת באמת 
נצחית... כלומר: כשאתה רואה בן אדם בן חמישים 

משדרג את הבית שלו ומשקיע בו מאות אלפי 
שקלים... מאיפה זה נובע?? הרי אם הוא היה לוקח 
בחשבון שבעוד שלושים שנה יש סיכוי (אפילו קלוש) 

יהיה פה... הוא לא היה עד כדי כך משקיע... שהוא לא 
(זה ברור כשמש בצהרים...) אז מאיפה מגיע הקנאות 
והיסודיות להשקיע כאילו שהוא הולך לחיות פה לנצח 

 נצחים?? התשובה היא: 
יש לבן אדם הזה נשמה!!! והיות והנשמה שלו 
נצחית... אז יש לו תחושה פנימית שאני נמצא פה 

... דא עקא!!! שאם הוא היה לומד לנצח!!! והוא צודק
מוסר... הוא היה לומד לקרא כונן דסקים... הוא היה 
קולט שנכון... אני באמת נצחי!!! אבל מי נצחי?? 

 הנשמה!!! לא הגוף!!! 
אני באמת נצחי... אבל מה נצחי?? התורה והמעשים 

 טובים שלי...

אבל הוא לא למד מוסר... הוא אף פעם לא ישב עם 
ה.. וממילא יש לו גו'נגל שלם בתוך הנפש... עצמו פנימ

כל מיני קולות בוקעים מתוך הנפש שלו והוא לא יודע 
להבחין מי מדבר ומה מדבר... וממילא הנשמה 
שבתוכו דוחפת לנצחיות!!! והוא לוקח את הדחף הזה 
לקרמיקות נצחיות שיהיו מהחומר הכי עמיד וקיים 

יי הנצח ואיכותי... הנשמה תובעת תעשה משהו עם ח
שלך... והוא לוקח את התכונה הזו לכל מיני 
פיצ'יפקעס בחיי עראי שהוא פתאום נתקע בהם 
ורוצה שזה יהיה הכי מושלם עם הביטוח הכי מקיף... 
אז זהו שצריך לדעת שהתכונה היא נכונה!!! תחושת 
הנצחיות היא אמיתית!! אבל היא מוסטת למקום הכי 

ילוני שכל כולו מלא לא נכון!!! ישבתי פעם מול בחור ח
קעקועים... הוא הסביר לנו למה הוא עושה קעקועים.. 
הוא הסביר: שבחיים שלי עברתי כמה וכמה חוויות 

 מאוד משמעותיות... ורציתי להנציח אותם... 

נו... איפה אפשר להנציח אותם?? על הגוף שלי!!!! כל 
פעם שאני עובר איזה חוויה... אני עושה קעקוע מיוחד 

ההסבר שלו  מאורע ומציין שם את התאריך...  לזכר ה
הוא כ"כ צודק... הוא כזה  זעזע אותי עד עמקי נשמתי!!

נששששמה... הבחור הזה מסתובב כל היום ומבלה 
את זמנו לריק והנשומלע שלו תובעת אביסלע 
נצחיות... אבל הוא לא יודע "לקרא" את הנשמה... 

ה... הוא לא יודע איך מנציחים פה משהו בעולם הז
בצר לו הוא חשב מה יכול להיות הדבר הכי נצחי 
בעולם הזה... אז מיודעינו בן החמישים הגיע למסקנה 
שיציקת בטון זה הדבר הכי נצחי ולכן הוא לא גומר 
לשדרג ולשפץ את הבית הנצחי שלו... והבחור שיושב 
מולי הוא עוד יותר אינטלגנט והוא הגיע למסקנה 

י נצחי שהוא מכיר... ועל שהגוף שלו!!! הוא הדבר הכ
שניהם אפשר לשבת ולבכות... יותר נכון... לשבת 
ולבכות על עצמנו... ההההלו... הגיע הזמן שנבין את 
עצמנו... הגיע הזמן שנזהה את הקול הנצחי שבוקע 
מתוכנו... כן... הדחף לדברים איכותיים ועמידים 
ונצחיים... מגיע מהנשמה שהדבר הנצחי היחיד שהוא 

נצחי זה סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא  באמת
ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם... חשבתי לעצמי: 
גם אני עברתי חוויה משמעותית בשנה האחרונה... 
עברתי שנה שלימה של קורונה!!!! אותו בחור חילוני 
מסתמא כבר עשה כמה וכמה קעקועים (בצורה של 

עליו... קורונה) להנציח את שנת הקורונה שעברה 
ואני??? מה הקעקוע שאני עושה בעקבות שנת 
הקורונה??? כן!! גם הנשמה שלי תובעת קעקוע... ואני 
מבין שקעקוע שעושים בגוף לא מספק את נצחיות 
הנשמה... אני צריך לקעקע את היצר התאוותני שלי 

לפוליטיקה... לתפוס את עצמי לידיים ולהתחיל 
שובים לקבל על עצמי לבצע כמה שינויים ח

בעבודת ה'... ובשמים זה ירשם לנצח כמהפך 
 שהתחולל בי בעקבות הקורונה... 

תחשוב על זה!!! תכנס לראש של אותו בחור 
חילוני שהוא צודק!!! הוא צודק בתפיסה שלו... 
הוא צודק ששנה שלימה של קורונה אמורה להיות 
מונצחת באיזשהו צורה... אז הוא כבר מסודר... 

חה שלו בקעקוע בגוף... ואם הוא עשה את ההנצ
אני מבין שההנצחה הזו צריכה להתרחש במחוזות 

 אחרים... אז אנא... איפה הקעקוע שלי... 

בא נקרא לזה קעקוע... אולי זה ישמע לנו יותר 
טוב... לחזור בתשובה זה אולי מילה מידי 

 מיושנת... נקרא לזה קעקוע...

--- 

יש לך מה שבטוח... אברך יקר... יכול להיות ש
רגעים שאתה פוזל ימינה ושמאלה ורואה אנשים 

 שנהנים מהחיים... וגם אתה היית רוצה...

ואי אפשר לזלזל ברגע הקשה הזה... אי אפשר 
 לבטל אותו במחי יד... 

אבל ברגע שאחרי... אחרי שכבר נרגעת... כעת אל 
תשכח שזה לא בחינם!!! מי שחי בבית יותר 

!! הבן אדם יוקרתי משלך... יש לזה מחיר!
שמשקיע באיכות חיים... זה בן אדם שהשקיע 
והקריב שעות רבות מהחיים שלו (שאת השעות 
האלו אתה לא רואה...) למען האיכות חיים הזו... 
הבן אדם הזה ככל הנראה לא נהנה מידי הרבה 
ממה שהוא בנה לעצמו... כי לצערנו הרב מאוד 
מהר הוא כבר פוזל למשהו יותר טוב... יותר 

דשני... יותר עדכני... בקיצור: יש פה עיסקת ח
חבילה שלא תמיד אתה קולט את ההיקף שלה!!! 
אתה רואה בן אדם שחי בדירה יותר גדולה או 
מתרווח על רכב יותר יוקרתי... ואתה לא רואה את 
השלוש שנים השקעה שהוא קרע את עצמו בשביל 
זה... אתה גם לא רואה כמה הוא באמת נהנה 

תי הוא כבר מפסיק ליהנות מזה... ולמה מזה... וממ
חשוב להדגיש את זה??? כי דווקא אברך בן תורה 
שמסתפק במועט יש לו משהו נורמלי בנפש שהוא 
יודע ליהנות ממה שיש... הוא לא מסתבך... אם 
הוא אוכל איזה שניצל טעים אז טעים לו... אם הוא 
מתיישב על איזה כסא יד שניה וזה נוח לו... אז זה 

וח לו... טוב לו... ומרוב שהוא נורמלי הוא לא נ
מעלה על דעתו שיש אנשים שיש להם אפשרויות 
הרבה יותר גדולות ממנו... שפעם אחרונה שהם 
התרווחו על כסא ונהנו ממנו זה... זה היה רק 
בסלון מכירות... כי כשזה כבר הגיע... הוא שם לב 
שמשהו שם קצת קרוע... אתה נורמלי מידי בשביל 
לקלוט מה זה סבל של בן אדם שניגש לעולם הזה 

 כאילו זה עולם הנצח!!!! 

אתה נורמלי מידי בשביל להעלות על דעתך איזה 
תיסכול יש למלך שבונה כזה ארמון בכזה עמל 

 ומתברר שהוא נהנה ממנו פחות מעשר שנים... 
את הקושי ואת הניסיון אי אפשר לקחת ממך... 

ם דעה קנית מה אבל סוף סוף דעה קנית... וא
 חסרת... 
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  מה הקשר בין "כפר חנניה" ל"מודיעין עילית..."???
רפתן... שבוע שעבר סיפרנו על ינון הגנן מכפר חנניה שמקדים ליום הכניסה... ערכנו גם היכרות עם יחצאל הלוליין ועם דני ה

אבל אם שמת לב נשארו עוד כמה שלוש תושבים אחרונים בכפר שלא ערכנו איתם היכרות... כן... בשבועות האחרונים הם 
 נעלמו מהכפר... הם עסוקים מאוד מאוד בתקופה האחרונה...

אחרי פורים מגיע  תנחש מה קרה??? נו... תנחש?? כנראה שהראש שלך נמצא יותר מידי עמוק בפורים... אבל אל תשכח שחודש
פסח... ובכפר חנניה אם אתה זוכר... יש לנו בית חרושת יחודי של תנורי וכלי חרס בפירמה בינלאומית... עד כדי כך שאפילו רבי 
יוסי שסובר שגרם כיבוי אסור ולכן כשיש דליקה הוא אוסר לתת כלי חרס חדשים מלאים מים סביב האש כי הם משתברים 

חנניה הוא מתיר!!! כי זה כלי חרס יחודיים שלא משתברים... ממילא יש ביקוש מאוד גדול לתנורי חרס  מהחום... אבל כלי כפר
 והנה!!! השנה יש משהו מיוחד... השנה ערב פסח חל בשבת... וכשערב פסח חל בשבת יש מצוקת תנורים!!!  שלנו...

בערב יש זמן לצלות את הפסח...  10בצהרים ומעכשיו עד  3או  2כל ערב פסח רגיל שוחטים קרבן פסח באזור השעה למה?? כי 
ממילא תנור אחד יכול לצלות כמה וכמה פסחים בזה אחר זה... (לא ביחד אמנם, כי אין צולים שני פסחים כאחד...) אבל השנה 

! ולא רק שאסור לצלות אלא גם אסור לצאת מבית המקדש עם הקרבן שערב פסח חל בשבת... אז בשבת בודאי אסור לצלות!
פסח... אז הכת ראשונה יוצאת ועומדת לה בהר הבית, שניה בחיל, שלישית במקומה עומדת... ורק בצאת הכוכבים... אז רק 

התחיל להסיק לפני קדש (מסתמא אי אפשר לאפשר להתחיל לפלס דרך לצאת מבית המקדש... ואז רק מתחילים להסיק את התנורים... 

 בקיצור: אדהכי והכי כבר תשע בערב... ואוטוטו כבר צריך לאכול ק"פ... יקנה"ז וצ"ע) -של
ואל תשאל... ופעם שעברה שערב פסח חל בשבת... (זה היה בתשס"ח) הייתי עדיין בחור... ובמקום להתמנות עם הבחורים ---

רה של הסוף זמן ק"ש ותפילה... אמנם הם היו יראי שמים אבל קצת הבני עליה של הישיבה... החלטתי להתמנות עם החב
שלעפערים ומסתבכים... וכמובן שהיינו בכת השלישית!!!! ועד שהכת הראשונה יצאה מהר הבית... ועד שהכת השניה יצאה 

... 10.00יה היה כבר מהחיל... סו"ס הגיע התור של הכת השלישית לצאת מהעזרה... וזה כבבבר היה מאוחר... עד שהגענו לאכסנ
וכמובן שכל התנורים תפוסים... עד שסו"ס התפנה איזה תנור שהסכימו לתת לנו אותו... ואז פתאום נזכרנו שחסר לנו שפוד של 
רימון... אוי אוי... אי אפשר לזוז בלי שפוד של רימון... אז התחלנו להשתונרר... למי יש שפוד של רימון... ככה עברה עוד חצי 

בערב... עוד שעה וחצי הפסח צריך להספיק להיות צלוי ואנחנו אחרי אכילתו... ואז התחיל ויכוח סוער....  11.00כבר הגיע שעה... 
יש סלסול כזה לעשות גדי מקולס... זה נוי למצווה... כשהוא צלוי שלם זה מעלה!!! אבל אני  האם לעשות גדי מקולס או לא??

קסוס הזה... אנחנו מאוד מאוד בלחץ של זמן... יש לנו בקושי שעה וחצי עד סוף זמן טענתי בתוקף שלא!!! אין לנו זמן ללו
אכילה... והבשר צריך להספיק להיצלות... והצליה אורכת זמן!!! ולכן בשעה כזו מאוחרת צריכים לנתח את הבשר באופן שהוא 

פסח מקולס?? חייבים לצלות אותו שלם!!! ואני יצלה כמה שיותר מהר... והם לא הסכימו!! מה פתאום... מה... אנחנו לא נעשה 
ממש כעסתי... תדעו לכם... אתם "מתאבדים..." אין לנו זמן לצלות אותו ככה שלם... יש לנו בקושי זמן לעשות "בשרא אגומרי..." 

 צווחתי וצווחתי ולית דמשגח בי... 
(מה חתכתי מהקרבן פסח חתיכה קטנה של כזית חי... החלטתי שאני לא לוקח סיכונים... בשקט בשקט... כשאף אחד לא שם לב... 

ושמתי אצלי בצד לייתר בטחון... כמובן שהויכוח הזה גם ארך איזה רבע שעה... השעה כבר קרוב  שנקרא "כזית חי מבית טביחתה...")
מגיד רחצה מוציא  לאחד עשרה וחצי... נו... סו"ס שלשלו את הפסח לתנור... התחלנו להריץ מהר מהר את קדש ורחץ כרפס יחץ

מצה מרור... לבנתיים היו עוד כמה הסתבכויות שם של נגע בחרסו של תנור וכו'... ותכל'ס הגיע שתים עשרה בלילה ואני פוזל 
לכיוון התנור ואני רואה שם את חבר שלי עומד על קוצים... לא יודע... העסק נסחב... אמנם הפסח כבר הולך ונצלה... אבל הוא 

היות צלוי... הוא ניסה מפה ניסה משם... ניסה לארגן עצים... ועברו עוד עשר דקות... ועוד חמש דקות... ואני רואה עדיין רחוק מל
 אותו לחוץ כמו לא יודע מה... אני לא יודע... קשה לי להגיד שזה נקרא צלוי... 

ן פסח... יש לנו עוד רבע שעה עד סוף תכל'ס... הגיע שתים עשרה וחצי... הגיע שעת האפס!!! אנחנו חייבים לגשת לאכול קרב
זמן אכילה... הוא התחיל להוציא את הקרבן פסח הצלוי... עם פנים חתומות ומסופקות... תדעו לכם רבותי: אני לא לוקח 

 לא לגמרי צלוי...  -אחריות!!! יתכן שזה עדיין נא
 זה צלוי... זה בסדר גמור...  והם התעצבנו עליו... תפסיק... תפסיק להיות נערוויסט... הכל בסייידר...

אבל אני לא הייתי רגוע... אל תשכח שעברו מאז עוד ארבע דקות... ויש לנו עוד תשע דקות... אין זמן לדבר.. החברה לקחו כמה 
: חברים כזיתים והתחילו לאכול... ואני גם באתי לאכול... התחלתי לנגוע בבשר ו... ואני רואה ש... ש... שחוטין יוצאים!!!! בקיצור

יקרים: צר לי לאכזב אתכם ולהתרות בכם: אבל הקרבן פסח הזה נא!!! אסור לאכול קרבן פסח נא!!! זה... זה לאו מדאורייתא... 
ואז בשניה האחרונה נזכרתי... נזכרתי ששמתי בצד איזה כזית חי... רצתי כנשוך חדש לחליפה... הוצאתי אותו מהשקית... לא היה 

אני עושה נכון או לא... כרכתי אותו במצה ומרור... סבתי על צד שמאל ואכלתי אותו בדקה התשעים  לי אפילו זמן לברר אם
ותשע לפני חצות... עברו שתי דקות... ואנחנו שומעים את הרעש המוכר והמחריש אזניים של גרירת כסאות... כעת רבבות 

 הלל...  יהודים... כל אחד יוצא מהחבורה שלו ועולים לגגות ומתחילים להגיד
עלינו גם אנחנו בשתיקה רועמת... העדפנו לא להסתכל אחד בתוך העיניים שלי... העדפנו לא לחשוב יותר מידי מה קרה לנו 
הערב הזה... עלינו לגגות... אמרנו הלל הגדול בהשתפכות הנפש... אבל באותה שנה היה להלל הגדול הזה יותר מנגינה של עזיבת 

על עצמי להפסיק להיות שלעפער... להפסיק להיות האיש של הרגע האחרון... סו"ס בית המקדש החטא!!! רבש"ע: אני מקבל 
זה הר המוריה שבו אבינו אברהם השכים בבוקר ממקום של "אהבה מקלקלת את השורה..." היה זה ליל הסדר שקשה לי לשכוח 

ל עצמי מאותו יום ואילך להיות זריז במצוות ובאמת חל אותו... אפילו שדווקא הייתי רוצה... הוא היה ליל הסדר מכונן... קבלתי ע
שינוי בכל הגישה שלי ל"מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה", כמובן שאחרי יומיים היה לנו שמחת חגיגה אצל הראש ישיבה ושם 

נא ואתם ישבנו וסיפרנו לראש ישיבה מה שקרה... הוא הזדעזע ואמר: שכולכם עברתם על לאו שיש בו מעשה!!! לאו דאכילת 
חייבים מלקות!! חוץ ממני... הראש ישיבה נזף בי בחיוך ואמר לי: אתה אמנם קיימת בעצמך החכמה תחיה בעליה... ובמקום 
לעבור על לאו דאכילת נא... שריינת לעצמך בצד חתיכת בשר חי ואמנם עברת על עשה דאכילת צלי אבל לא על לאו דאכילת 

 מה שבטוח... מאז עברו כמה וכמה שנים... וכולנו נהיינו הרבה יותר אחראים...  ג...)(צ"ע האם יאות למעבד הכי בכה"נא... 
והשנה אני כבר הרבה יותר מאורגן... והשנה, ששוב פסח חל בשבת אנחנו מתכננים לקנות תנור חדש... ממי?? נו... ממי?? 

מן המודיעים ולפנים... לכן בתקופה הזו משלושת הקדרים של כפר חנניה שכבר הציבו את מוקד המכירה שלהם בצומת שילת 
 הם לא נמצאים באזור... קראנו להם את המגילה במודיעין עילית...
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 בקרוב ממשש

יש שכר לפחד ולחרדות של השנה 
 האחרונה...

כתוב במדרש (רבה בראשית) ששבעים יום 
שהיו בין איגרות ראשונות לאגרות אחרונות זה 
היה כנגד שבעים יום של האבל על יעקב אבינו 

היערות דבש מסביר את זה: שהיות והיהודים ו
שהיו גרים בכל הארצות עדיין לא ידעו את הנס 
הגדול שקרה... הם לא ידעו שהמן נתלה על העץ 
וכל הגזירות שלו התבטלו... הם ידעו רק דבר 
אחד שהגיעו אגרות להשמיד ולהרוג ולאבד את 
כל היהודים... ועד שלא הגיעו האגרות השניות... 

אותם ע' ימים הם היו בטוחים שהם  במשך כל
הולכים למות... וממילא כל יום מאותם ע' ימים 
הם חזרו בתשובה כמו בן אדם שמתוודה לפני 

 המוות שלו... 
אומר היערות דבש: יום לשנה יום לשנה... היות 
ועיקר שנותיו של אדם זה שבעים שנה, אז כל 
יום שהוקבע בדעתם שהם הולכים למות והם 

ובה... כל יום כזה כיפר להם על שנה... חזרו בתש
ואז כשהגיע יום השבעים נמצא שנתכפרו להם 
כל עוונותיהם... כן... נדמה לי שהמידע הזה יכול 
לתת הרבה שמחה בלב להרבה אנשים מאיתנו 
שסובלים מפחדים... בפרט בתקופת הקורונה 
שהיה לנו הרבה רגעים של מתח וחרדה... ומי 

שחזר כמה ימי חרדה עברו יודע... אולי תנסה ל
עליך בשנה האחרונה... יש סיכוי רציני שיתברר 
שזה היה שבעים יום!!! השערי תשובה אומר: 
שאדם שעובר רגע של פחד מוות מוחלים לו על 
כל עוונותיו... והוא מוכיח את זה מזה שכתוב: 
"נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים, בשר 

בינו יונה: וכי הם חסידיך לחיתו ארץ..." שואל ר
היו עבדי ה' וכי הם היו חסידים? הרי מדובר שם 
באנשים שעברו על ג' עבירות?? עונה רבינו יונה: 
נכון!! הם עברו את העבירות החמורות ביותר... 
אבל תכל'ס... רגע לפני שהם נהרגו הגיע אליהם 
איזה גוי עם גרזן... הם עברו רגע נוראי של פחד 

גע המפחיד הזה שלפני מוות... אם ככה, בר
המיתה נתכפרו להם כל עוונותיהם... ואם ככה 
כשהם כבר מתו יש פה בחינת נתנו את נבלת 

 עבדיך מאכל לעוף השמים... 
אם ככה: ידידי המפוחד מהשנה האחרונה... זה 
בסדר!!! יש שכר לפחדך!!! לא עתה יבוש יעקב 
ולא עתה פניו יחוורו... החיוורון שלך... והלחץ 

מעוד בדיקת קורונה ועוד בידוד... ועוד שלך 
מאומת במשפחה... כל זה עשה עבודה... זה 
כיפר לנו הרבה עבירות... תתכונן לבהירות 
מחודשת בתורה... לסייעתא דשמיא מחודשת... 

 למפרע זה היה כדאי...
אבל!!!! קדימה לפסיכולוג... אסור להישאר עם 
הפחדים האלו... זה שפחדים מכפרים עבירות 
זה לא סתירה שזה מחלה!!! לכתחילה ה' לא 
רוצה שיפחדו ממנו פחד מוות... אדרבה... 
אתהלך לפני ה' בארצות החיים... קדימה 

בבוקר... כי זה  11לפסיכולוג... אבל לא בשעה 
בדיוק התור שלי... אסור להישאר עם המשקעים 
האלו!!! חובה לעשות הכל בשביל לצאת מזה... 

מצליח לעשות לו את  מי שחובות הלבבות לא
זה... אז הפסיכולוג... המטפל הרגשי... מה 
שבטוח... אסור להישאר עם זה... משנכנס אדר 

 בשמחה...........מרבים 



“ 

 

 המשך: למה אסור לי להנות מסעודתו של..????
 היסוד הזה הוא קצת מפחיד.. וצריך לגשת אליו בעדינות )1(המשך מעמוד 

רש"י  הגמ' בברכות אומרת: כל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל לקב"ה וכנסת ישראל... 
שמת לב מה רש"י מחדש כאן??  ברכתו של ה'!!!מה הוא גוזל??? גוזל את  מפתיע במקום ואומר:

אני הייתי בטוח שאם אני שותה כוס קפה בלי ברכה. אז אני גוזל את הכוס קפה מהקב"ה! אבל 
לא!! רש"י מגלה לנו שדווקא את הכוס קפה אני לא גוזל... רק מה? אני גוזל את הברכה... הייתי 

   מה הפשט בזה??? מה זה לגזול ברכה??? צריך לברך ולא ברכתי... אז את הברכה אני גוזל...
אז הנה... זה בדיוק היה הסיפור שלי: כשאני גנבתי קרמבו בלי רשות... היתה פה גניבה... אבל נו... 
על הגניבה אפשר עוד לוותר... סו"ס אני מרגיש פה היימיש אצל סבתא... ולכן לא גנבתי אלא רק 

  הנתינה!! את זה באמת גזלת!!!!גזלת מסבתא את עונג לקחתי.. אבל הההלו... 
ולא  לקחתכל הקרמבו הזה נועד בשביל שסבתא רוצה להתענג על הנתינה שלך... אז למה 

 למה לקחת לה את עונג הנתינה???   קבלת!!!
יהודי שאוכל גלידה בלי ברכה... להגיד שהוא גוזל מהקב"ה גלידה... נו... הוא יכול  על אותו משקל:

רק "לקחתי..." סו"ס קניתי את הגלידה הזו בכסף מלא והרגשתי היימיש לטעון לא גזלתי.... 
שהשמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם.. ולכן שכחתי לבקש רשות... נו... על זה עוד נסלח לך... 

בשביל מה ה' ברא גלידה? בשביל מה ה' ברא  אבל יש משהו אחר שהוא כבר בלתי נסלח!!!!
ניק לך... לפנק אותך.. להיטיב איתך... לעשות לך טוב... אם היית הנאות בעולם הזה?? בשביל להע

מסתכל לקב"ה בעיניים ומברך ברכת הנהנין ואומר לה'... ה' תודה... היית מקבל ממנו הנאה!!! 
והיית נותן לו עונג נתינה!!! אבל כעת שלקחת בלי רשות ולא קבלת ממנה... גזלת מה' את עונג 

אתה רוצה ליהנות?? בכיף!!!! תבקש מה'... ותקבל ממנו!!! אבל אל    הנתינה!!! זו הגזילה כאן..
 תיקח!!! אל תגזול מאבא שבשמים את עונג הנתינה... 

הרי את כל ההנאות שנהנינו מסעודתו של אותו רשע... הרי סו"ס כל ההנאות ומנעמי עולם אלו... 
מה'... הוא לקח בלי  מאיפה כל זה הגיע?? מאבא שבשמים!!! אבל אחשוורוש לא קיבל את זה

 רשות... וכעת שאנחנו הולכים לסעודה שלו... גם אנחנו לוקחים ולא מקבלים מה'... 
והההראיה: שכשישבנו שם בסעודה ונהנינו עד לב השמים... את מי שיבחנו והיללנו והתלהבנו?? 

ות לו מה' את הנאות אלו ולהוד לקבלבמקום   למטיבנו אחשוורוש!!!למי היינו אסירי תודה? 
 קבלנו את זה מאחשוורוש והודינו לו... במקום לתת את עונג הנתינה לה'. נתנו את זה לאחשוורוש

 זה היה החטא הגדול!!!! וזה החטא הגדול של הנהנתנות בכללותה!!!
בראש שלנו קיימת תפיסה שהיהדות היא נגד הנאות... נגד חיי רווחה... נגד עשירות... נגד כל  ---

 חמד ונעים בעולם הזה..דבר שהוא קצת נ
היהדות היא לא בהכרח נגד הנאות!! אדרבה...  וזה לא נכון!!! לא נכון!!! זה בכלל בכלל לא מדויק!!

מי ששם לב יש ביהדות עסק שלם מהנאות... יש הלכות ברכות הנהנין... חז"ל נכנסים למטבח 
ייחסות רצינית מאוד לענייני ומבררים בדיוק מה הרכיבים של האוכל... וחביב קודם... יש!!! יש הת

טעם טוב באוכל... ויש על זה אפילו ברכה... אז למה לכולנו תקוע בראש שהיהדות מתנגדת 
 להנאות?? 

 אז זהו!!! ההגדרה היא ככה: 
מה'?? אדרבה... תקבל... בשביל  לקבלקרמבו בלי רשות מה'!!! אבל  לקחתהיידישקייט מתנגדת 

תשב מול שלחן ה'...  תקבל!!!!יל לפנק אותך... אז בא... מה הקב"ה "קנה" קרמבו?? רק בשב
תבקש יפה רשות מה'... תקבל מה' הנאות!!! תגיד תודה לה'... ותתענג על הקצפת... וה' יתענג 

 הנאות בלי רשות??? לקחתלראות איך אתה נהנה מטובו...  אבל 
יהדות מסתייגת לקחת הנאות זה לגזול מה' את עונג הנתינה!!!  לזה!!! מזה היהדות מסתייגת!!! ה

בלי רשות!!! אבל לקבל מה'? לפתוח שתי ידיים קטנות ומתוקות של תינוק אהוב של הקב"ה... 
ולהגיד "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון..." בטח!! תן לקב"ה את עונג הנתינה... הוא רוצה 

.. אבא שבשמים רוצה לראות את העולל שלו יושב עם סינר מדושן עונג ומתענג על טובו יתברך.
לראות אותך מתענג... אבל ממנו יתברך!!! לא מסעודת אחשוורוש... לא מכל מיני מושגים חיצונים 
של העולם החיצון... קיי"ל שלא מביאים ביכורים מעבר הירדן... אתה יודע למה לא?? אומר 

ת לי ה'!! ואילו הספרי: שבמעמד המתוק והאהוב של מקרא ביכורים היהודי עומד ואומר: "אשר נת
את עבר הירדן ה' לא נתן לנו... אלא מאי? לקחנו מעצמנו!! אם לקחתי ולא קבלתי מה' אין פה את 
החוויה של הנתינה... אין פה מקום למעמד המרגש של "ושמחת בכל הטוב..." כן... אפשר ליהנות 

מעצמי. אז העיקר  ולשמוח בכל הטוב... אבל איזה טוב?? טוב שה' נתן לי. אם אני לקחתי את זה
 חסר מן הספר...

בתרבות ההנאות יש דגש מאוד מאוד חזק על מחוזות מסוימים!! הולכים  אם תשים לב: 
למסעדות מסוימות... לקניונים מסוימים... למרכזי בילוי מסוימים... פעם לא הבנתי למה יש כזה 

וליהנות מאיזה סלט דגש על כל מיני מקומות כאלו?? מה הבעיה להיכנס לאיזה פיתה פלאפל 
טוב... נו... מה התשובה?? הוי... רואים שאתה לא מבין עניין... כשאתה הולך ל....... ל.... לשם... 

 אתה מרגיש ש.............. 
 ש... שמה??? אני אגיד לך מה אתה מרגיש??

 לוקח!!!!!אתה מרגיש שאתה מפנק את עצמך!! שאתה משקיע בעצמך! במילים אחרות: אני 
לוקח הנאות... לא רוצה לקבל הנאות!! רוצה לקחת!! מי כמוני מבין את זה... הרי גם אני יכולתי 

 זה גישמאק מסוג אחר...  לקחת...לקבל מסבתא קרמבו אבל העדפתי 
אז זהו!!! שההנאות והבילוים של הדור שלנו... נקודת החטא שבזה... זה לא עצם ההנאה... אלא 

לעצמי הנאות!!! זה האסון של כל המחוזות  לקחתשם ושם כדי אני הולך כעת ל לקחת!!!-ה
הנאות... יהודי נושא שני עיניים  מקבללעצמו הנאות... יהודי  לא לוקחהקלוקלים האלו!! יהודי 

מתגעגעות לה' ומבקש... אנא ה'... תביא לי... והוא מחכה בסבלנות וה' מביא לו... וכשה' מביא זה 
 הנהנין!!! ---יש פה ברכת אלא מפגש עם ה'!!!הנאה.. עם כל הלב!!! יש פה לא רק 

אצל החסידים בקנאות קוראים לטיש של פורים בשם משתה היין!!! למה?? כי זה בדיוק התיקון  
שלנו על החטא... פעם הלכנו למשתה היין של אחשוורוש... לקחנו לעצמנו הנאות במחוזות 

השנה לא משתכרים... אבל מגיע פורים וביום הזה פסולים... הכפרה שלנו שלא כל יום פורים... וכל 
מה' את המשתה ושמחה הזה.. אנחנו יושבים במשתה היין של  קיבלוהיהודים"!! היהודים  "וקבל

הנאות!!!!  לקחנופורים ושותים בדיוק כמו שהשתכרנו אצל אחשוורוש... אבל ההבדל הוא ששם 
הנאות... כל העבירות  לקיחתם במחוזות של את זה!! קבלוה ברצון... כשאוכלים ושותי קבלנוופה 

היהודים...  קבללהכי שפלות מגיעות משם... אבל כשאוכלים ושותים בפורים ממקום של 
ממקום טהור שהנה... קבלנו מה' את המשתה ושמחה של פורים... כשזה הרקע של 
משתה היין של פורים... הרי כולנו מכירים את המראות המרטיטים מידי שנה לראות 

 עובדי ה' שיכורים ששופכים דמעות כנהר בכמיהה וגעגועים בנפשי חולת אהבתך
הנאות  לקבלהסוגיה הזו היא קצת דקה ועדינה... כי לכאורה, תכל'ס, מה ההבדל בין ---

הנאות??? סו"ס אני הוא זה שדואג לעצמי... אני זה שהולך ומשקיע בעצמי  לקחתלבין 
 מה שייך לקבל או לקחת.. מה ההבדל???ומחליט מה אני נהנה ומה לא??? אז 

אני יכול להסתבך לענות לך תשובה ולהגדיר הגדרות... אבל עזוב.. בינינו... אנחנו לא 
טפשים... מי שבאמת אוהב ליהנות מבין מצוין על מה אני מדבר...  אנחנו יודעים טוב 

טואציות מאוד איפה הקב"ה מעוניין לתת לנו הנאות... ויש מחוזות מסוימים או סי
 פה... פה ה' לא נותן לי... רק אני פה הלוקח...-מסוימות שאנחנו מבינים טוב מאוד ש

היה לי פעם אפשרות להכניס כסף אבל בצורה של קומבינה  אני אתן לך דוגמא מוכרת: 
לא ישרה... הייתי צריך לאלתר טופס מפה וחתימה משם ובקיצור לארגן איזה הכנסה 

מתחילים להגיע כל מיני מחשבות... כן... לא... לא... כן... וסו"ס  פיקטיבית "נחמדה... ואז
ואז הגיעה אלי המחשבה אני יהודי ויהודי מאמין שפרנסה מגיעה משמים... נכון??? 

רגע... אולי זה השליח משמים... אולי ה' שולח לי פרנסה באמצעות הקומבינה  המוכרת...
לא!!! סטופ!!!! עד כאן!!! זה לא!! יש גבול  הזו... כאן קפצתי כנשוך נחש ואמרתי לעצמי:

  לקרומקייט!!!
אתה רוצה לטעון שמצוה לגנוב את ה....?? נו... שיהיה... אתה רוצה לרמאות את עצמך 

?? נו... תרמה את עצמך... אתה רוצה להגיד שאין בזה (למרות שזה עקום)שזה נקרא ישר 
 שום בעיה??? אולי....
 לי פרנסה בצורה שכזו?? עד כאן!! זה לא!!  נותןאבל להגיד שהקב"ה 

אותה בצורה  לקחתלי... ואני בחרתי  לתתאת הפרנסה שהקב"ה רצה  לקחתאני החלטתי 
לי רק בצורה הלא  לתתהעקומה הזו... זה כן... אבל להגיד שהקב"ה לא מצא דרך איך 

כמה שזכור לי הגונה הזו... סטופ!!! יש גבול לעקמומיות!!!!!  אין בעיה... קח!!! ועד 
 לקחתי... אבל אל תחשוב שקבלת מה'!!! לא קבלת מה'!! לקחת כמו גנב!!!

מותר להיות קצת כנים... יש סיטואציות שהשכל הישר מבין שה' פה לא הנותן... אני אולי 
לוקח!!! אני הוא זה שעולה בשקט על הכסא ועל השיש ולוקח (וכמובן לא גונב.) אבל 

 מותר להישאר עם קורטוב של ישרות!!!!ורה המזופתת הזו... להגיד שהקב"ה נותן לי בצ
יש מקרים מסוימים שאולי ע"פ הוראת מגבוה צריך  לקחת!!!ואגב: מותר לפעמים 

לא קבלת!!! תדע שיש לך לאן  שלקחת!!!אבל תדע  (כמו שלקחנו את עבר הירדן)לקחת... 
כסף מהמדינה...  לוקחיםאנחנו  הדוגמא הכי מתאימה: לשאוף... אני שואף לקבל ולא לקחת!!! 

ה' שולח לנו כסף דרך המדינה?? לא!!! זה לא!!! אם הייתי יכול  מקבלים???אבל לחשוב שאנחנו  לוקחים...
להרשות לעצמי והלוואי שיום אחד אני אזכה שלא לקחת כסף מהמדינה... הלוואי... אבל רגע... בעצם למה 

כשאני  לקחת!!!ה'!!! לא רוצה  לקבלא??  כי אני רוצה מהמדינה? אתה שואל למה ל לקחתלא?? למה לא 
מקבל כסף מדינה אז אולי יש לי כסף אבל הפסדתי את חוויית הקבלה מה'... אני הפסדתי והקב"ה הפסיד... אני 
הפסדתי את המפגש ואת המגע הנעים והרך של ידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה... ואבא שבשמים 

המדינה קיבלה את העונג הזה... המדינה קיבלה את הטובת הנאה שהיא מרגישה  הפסיד את עונג הנתינה...
המושיע שלי... אז שוב: אני לא מהקנאים שלא לוקחים כסף מהמדינה... אבל גם מי שלא קנאי... מותר לו להביו 

 שכשאתה מקבל כסף מדינה אתה לא מקבל מה'... אתה לוקח מה'.. 

---  
 פחות מחילוני... יש לו טעות חמורה... נהנהמי שנדמה לו שיהודי חרדי 

 אז למה בכל זאת זה נראה שהחילוני נהנה יותר??
מכל הבא ליד... זה נראה שהוא "סוחב"  לוקחיםוכשלוקחים... אז  לוקח!!!!כי החילוני 

 אתה יודע מה זה מזכיר לי???הרבה יותר... 
ה לחנות... ואמא היתה לוקחת עגלה... אני שוב נזכר בעצמי... שהייתי הולך עם אמי ע"

כל מיני ממתקים שאני רוצה... אני לוקח  לקחתואז אני הייתי הולך למדפים ומתחיל 
ואני שוב חוזר עם שוקו... אמא...  לא!! תחזיר למקום!!!ופלים... אמא... אפשר?? 

יר ואז אני חוזר עם אגוזי... אמא אפשר? לא!! תחז לא... תחזיר למקום...אפשר?? 
למקום!!  מי שראה אותי בחנות... ראה מול עיניו ילד שכבר חצי שעה מסתובב כל הזמן 
עם ממתקים... האין האער... הלוך חזור... איזה כיף לו... כל היום יש לו ממתקים... חה חה 
חה... אדוני היקר: אל תסתכל על מה שיש לי בידיים... מה שיש לי בידיים זה לא אומר 

בדרך לקחת!!! או בדרך להחזיר!!!! בסופו של דבר תסתכל מה יש בתוך  כלום... אני או
 העגלה!!! מה שיש בתוך העגלה זה מה שנגזר עלי לקנות... ושם יש רק תפו"א ובצל...

אני חושב שזה משל מדהים!!!! כשאתה רואה את הנהנתן הסדרתי... בדרך הלוך 
... זה בסה"כ ההלוך חזור עם לשופינג... או בדרך חזור מהחוויית קניה... אל תתפעל

בתוך העיניים!! תבדוק מה נשאר לו  -מה שנקרא -הממתקים... תסתכל לו בתוך העגלה
 בשורה התחתונה..

 בשורה התחתונה אדם נשאר רק עם מי שהוא מקבל מה'!!!
מה שהוא לקח?? לא רק שהוא לא מקבל... אלא הוא גם צריך להחזיר... ויש כל מיני 

 בן אדם מחזיר ממתקים למדפים... דרכים לקב"ה איך 
 זו התשובה שעם ישראל עשו על שנהנו מסעודתו של אותו רשע...---

 ה'... סליחה!!! סליחה שלקחנו הנאות ממחוזות זרים... 
 סליחה שגזלנו ממך את עונג הנתינה!!!

ה', אני מבטיח לך שמהיום את כל ההנאות שלי אקבל רק ממך... אנא ה'... מלא משאלות 
 בי לטובה... תן לי... אני רוצה לקבל רק ממך... לי

אני רוצה להגיד לך תודה!!! אבל רק לך!!! אנא... מידך המלאה הפתוחה הקדושה 
והרחבה... אנא ה'... בפורים כל הפושט יד נותנים לו... ואני החלטתי לפשוט יד רק לך!!! 

יין לא אוחז במקום הזה... אני רוצה שכל מה שיש לי... יהיה רק ממך... אנא ה'... אני עד
 עדיין נגזר עלי להזדקק למתנת בשר ודם... אבל תזכה אותי שכמה שיותר מהר אזכה..

--- 
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פעם אחת שאל כומר אחד את הגאון רבי יהונתן אייבשיץ: אתם היהודים אסורה  
יותר  לפני  שהיה  בהמן  מתנקמים  אתם  היום  עד  ולמה  והנטירה,  הנקימה  לכם 

, אלא זוהי  מאלפיים שנה? ענה לו הרב: חס ושלום, אין בזה משום נקימה ונטירה
רבם  המן  של  סופו  את  להם  להזכיר  ודור,  דור  כל  של  ל"המנים"  "תזכורת" 

 הראשון............. 

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?"......... 

במפורש בתורה "מחה תמחה את זכר עמלק", אם כן  תמה עם הארץ: הרי כתוב  
ראוי   המן  של  שמו  מילא  טוב,  לו:  אמרו  הספר!  מן  המן  שם  את  למחוק  צריך 
למחוק אותו, אולם בזה אתה מגרד ועוקר גם את המילים הקדושות שמעבר לדף 
'אוי לרשע ואוי  מול תיבת המן?!  אמר להם אותו עם הארץ: הרי אמרו חז"ל 

 ....לשכנו'........

עם הארץ אחד שאל את חברו: משה רבנו כידוע נולד ביום ז' באדר, אם כן יוצא  
שיום הברית מילה שלו חל בי"ד באדר שהוא פורים, והשאלה היא במה התחילו  
אז, אם במגילה או בברית?  חברו ה"גאון" עיין, יגע ומצא, ענה ואמר לו: העיר  

בן   יהושוע  מימות  חומה  מוקפת  היא  מסתמא  כלל  גושן  מקום  אין  כן  ואם  נון, 
 לשאלתך, כי שם קורים את המגילה ביום ט"ו ולא ביום י"ד...............

 פסוק ב  -פרק א' 
 ַּבָּיִמים ָהֵהם ְּכֶׁשֶבת ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ֲאֶׁשר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה: 

כסא מלכותו". אומר רש"י: "משנתקימה המלכות בידו".    "כשבת המלך אחשורוש על
שהרי מלך חדש חושש בתחילה לראות מי הם מתנגדיו ומי הם מעריציו, ואלו מדינות 
עימו בשלום, ומי עומד לעשות בו מלחמה וכו', אבל כאן אחשורוש כבר התיישב לגמרי  

המשתה. ולכן היה  על ממלכתו, ולא היה טרוד בענייני המלוכה, והיה מופנה כולו אל  
ׂשם לב מי מגיע למשתה ומי לא, ואיזה עם יותר מחבבים ומוקירים אותו ומגיעים למשתה  
שהכין. ומי שלא יגיע, יזכרהו המלך בעתיד ובודאי שלא יטיב לו בעבור זאת, ואם אותו  
אדם יצטרך עזרה או חנינה מהמלך, לא יעזור לו המלך. וזה באדם יחיד, וכל שכן באומה 

אם ימנעו מלפקוד את המשתה שערך, שנראה הדבר כפגיעה במלכות. ויתכן  שלמה ש
 עוד, שיחשוב המלך שאותה אומה זוממים מלחמה נגדו. 

'

ח‚ ‰פוריםוו‡רט על 

מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

ל

ממי

 בר ‰עורך„
 

 לה' כי טובהודו 
 העלון  לצאת  ברוך השם לאחר שלוש שנים.  

שאתם קוראים כעת אנו שמחים להגיש לכם 
העלון   מרהיב את  ובעיצוב  צבעוני  בפורמט 

עצמו  על  לקחת  שרוצה  מי  כל  כן  על  עין. 
זכויות ש'השמחה תמשיך בעם ישראל ללא 
כדאיתא  הבא  עולם  לחיי  ולזכות  גבולות'. 

(כב.) ...שאל רב ברוקא את   במסכת תענית
 אליהו מי יהיה בעולם הבא בעיר שלנו ענה

אנשים  ששני  ברוקא  לרב  הנביא  אליהו  לו 
ברוקא  רב  הלך  הבא.  עולם  בני  הם  האלו 
ושאל אותם: "מה מעשיכם?" ענו לו: "אנחנו 
אנחנו  ובעיקר  אחרים  ומשמחים  שמחים 

 משמחים אנשים עצובים. 

בעם  שורה  השמחה  שאין  אלו  בימים  דווקא 
אנשים  ועוד  שותפות.  לקחת  יכול  אתה  ישראל 

יעמו והכל  חייגו  ישמחו,  להשתתפות  לזכותך  ד 
41-49-323-058  a05832349@gmail.com . 

 תודה מראש  
 שר השמחה מאיר פנחסי עורך העלון. 

 ניתן לתרום בנדרים פלוס 
לערבות הדדית בקופת ארגון החסד המרכז 

 נפסיק את השמחה"   בקטגורית "לא

אס היהודים אתם שיץ:

‡˙‡

ב„ו

הודו

ךך„

 

 בסייעתא דישמיא
 יצא לאור חוברת בדיחות 

 ' 2'לא נפסיק את השמחה  
     תבדיחו 240 -כ 

 את החוברת במחיר סימלי   קנותניתן ל 
 בלבד    ₪  10 של

 .058-32-34-941חייגו: להזמנות 
 משלוחים חינם בירושלים בלבד 

 . אזורים מסוימים 
 :         החוברת בירושלים את קנותניתן לכמו כן 

 . ק"ב 9רחובות הבוכרים (דוד)  -ב
 {ליד דואר ישראל}. 

נ  יו"ל ע"י מערכת "לא נפסיק את השמחה" ת
, חסויות וכדו' לתרומות

ת ק
 058-323-49-41050505ו'וו

ת a05832349@gmail.coma0לשליחת בדיחות או הערות והארות: דוא"ל:  g@ת
 שר השמחה מאיר פנחסי הי"ו :מו"ל
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 ‰עלון בחסו˙
 

 

איש אחד הזמין לביתו אורח עני לסעודת פורים. הגישו לשולחן קערה גדולה מלאה כיסנים טעימים מאוד, וריחם 
נטל האורח כיסן אחד ואמר: זה כנגד יחידו של עולם! נטל עוד שניים ואמר: אלה כנגד משה ואהרון.    נודף למרחוק.

כנגד ארבע האמהות, ועוד שנים עשר כנגד י"ב   –נטל עוד שלושה ואמר: אלו כנגד שלושת האבות, ועוד ארבעה  
 ם ריבוא בישראל..........שבטים... אמר בעל הבית לאשתו, סלקי מיד את הקערה מכאן, בטרם ייקח כנגד ששי

 ולדתה.... אסתר לא אומרת את עמה ומש   ?מה הנס הראשון במגילה? שפרסי (אחשורוש) עשה משתה. ומה הנס השני

 ..............מה הנס הכי גדול במגילה? שפרסי עשה סעודה!

שה לבני הבית רבע נדבן אחד שאשתו קמצנית, הזמין פעם אחת קבוצת עניים לסעודת פורים. ראו הם שהאישה מגי
רבע עוף לארבעה אנשים. מיד קם אחד מהם וקרא: רבותי, קומו ונתפלל מנחה!   –עוף לכל אחד, ואילו להם העניים  

אמר לו בעל הבית: מה אתה ממהר, הלוא טרם אכלנו והשעה היא רק רבע לאחת?! השיב לו העני בחיוך: אצלך  
 ..בצלחת רבע לאחד אבל אצלנו רבע לארבע..........

 .. למה לושתי המלכה קראו “ושתי? כי היא היתה פותחת את ארון ואומרת “את זה לבשתי.. ולבשתי.. ולבשתי..

 .........כשהמן היה קטן שאלו אותו מה הוא רוצה להיות כשהוא יהיה גדול? אז המן אמר “תלוי! 

אתה רוצה להתחפש הילד עונה ילד של קמצן, בא לאבא שלו ומבקש כסף לקנות תחפושת האבא שואל אותו : למה  
בחיוך: “לשוטר האבא הקמצן אומר לו : “אל תדאג עד פורים תקבל הגיע פורים האבא מביא לילד אקדח ופיקות 

  הילד אומר לאבא: “איפה הכובע והחולצה אבא אומר לו : “אתה שוטר סמוי.........

בי"ד אדר אז למה לא קראו לו מרדכי? חברו  עם הארץ אחד שאל את חבירו משה רבינו נולד בז' באדר והברית חל  
 חשב יגע ומצא ואמר לו בגלל שהוא נולד חל בז' באדר באותו היום משה רבינו נולד לכן קראו לו משה......

 0527100955העלון יו"ל בסיוע המרכז לערבות הדדית (ע"ר) 

  הטשולנ'ט הביתי  
בכל ליל שישי מתקימת 

מכירה של השולנ'ט הביתי 
ם -בר"ח שלמה מוסאיוף בי

 בערב 20:00מהשעה: 

 ₪.    22מנת טשולנ'ט   

0548--437--050  

  .a05832349@gmail.com'בקשה' ל: במייל: ע"י שליחת 
 באתר לדעת נט. בחוברת העלונים שע"י דפוס גרפומט. 

בשכונת הבוכרים בירושלים: ביום שישי בחלוקת העלונים מאחורי ביהכנ"ס מוסאיוף  
ר.פז ירושלים אין לקחת כמויות ללא אישו-. כל יום חמישי {בערב} בגל13:00בשעה: 

הקלדות במחירים מוזלים 
058-3234-941 

השכרת אופניים חשמליים 
 ורגילות. קורקינט חשמלי. 

 אצלינו יש גם תיקונים,  
ומכירת חלקי אופנים  
 חשמליים +רגילים.  
0548-520-351 
0527-625-454 

ת כל תיקוני הבי
צבע,

 חשמל,
 דודי שמש. 

0533145576

 משפחת שהרבני. משה בת רביטל. אסתר הודיה בת רביטל. שר השמחה: מאיר בן מרגלית. אלעזר בן רחל. 
 דוד בן אסתר. אהרון בן דינה. כל השותפים להמשך השמחה בעם ישראל.

לל

ני˙ן ל‰˘י‚ ‡˙ ‰עלון!! 

השמח שר רביטל בת הודיה סתר
ו‡ל‰ יעמ„ו על ‰ברכ‰:

!! ן!

בן מאיר מאיה: ה
‰:‰

אס אסרביטל יטל
‡

ל
ו‡

ניי˙



 

 

 

 

אייבשיץ יהונתן  רב  על  אותם    2שלקח   בילדותו  מספרים  והפך  מכסים 
למצלתיים ועשה רעש נורא נכנס אביו לחדרו כשראה אותו בנו הפסיק  

הרעש זה  מה  אביו  אותו  שאל  לו ברעש  מרבים  ענה  אדר  משנכנס 
הפסקת. בשמחה למה  אז  אביו  אותו  אב   ?שואל  משנכנס  בנו  לו  עונה 

 ...................ממעטים בשמחה

ה.  ּצָ ה ָאְזֵני המן ְוַהּמַ ִנּיָ ה ֲאבֹות ְנִזיִקין: ַהּסּוְפּגָ לֹוׁשָ ְרִאי ֶזה   ׁשְ   - לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ
ׁש ְוֶזה ה ָעגֹול ְוֶזה ְמׁשּוּלָ ּזֶ יק,   ׁשֶ ן ֵליֵלְך ּוְלַהּזִ ְרּכָ ּדַ ֶהן ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ע. ַהּצַ ְמרּוּבָ

ֵלָוה ְוסֹוָפן ִיּסּוִרים.   ָתן ׁשְ א כרסו ֵמֶהן,  ּוְתִחיּלָ ּלֹא ְיַמּלֵ רֹאׁשֹו ׁשֶ ְוֶהָחָכם ֵעיָניו ּבְ
ַעת  ׁשְ ַעת ֲהָנָאָתן, ְוֵאין עֹוְמִדים לֹו ָלָאָדם ּבִ ׁשְ אֹוֲהִבים ָלָאָדם ּבִ ֵהן ִנְרִאים ּכְ ׁשֶ

ֲחקּו... ..... ּדָ

בפורים מי שמתחפש לשוטר שידע אם הוא רוצה להיראות שוטר אמיתי 
 .....שיעשה פרצוף אכזרי

מת המלך שככה וחמתו בערה בו, אז מי היתה חמותו שככה או בערה  וח
 ....תשובה: זו מושתי וזו מאסתר ?בו

".......כי התחיל "מהודו ?אחשורוש היה חסידאיך יודעים ש

 פסוק טז  -פרק ח 
 ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשן ִויָקר:

הנס כאן מבואר, שמתוך חשיכה גדולה וגזירה נוראה, לפתע יצאו היהודים  
לאורה גדולה, והיתה להם שמחה רבה (פנימית) וששון (גלוי), וכבוד לעיני 
א')   ובארו רבותינו (שבת ק"ל  כל העמים, על שניצלו מגזירתו של המן. 

ל כל אורה זו תורה, שמחה זה יו"ט, ששון זה מילה, ויקר אלו תפילין. שע
ליהודים   היתה  גזירתו,  ובטלה  המן  ועכשיו שמת  גזר המן.  המצוות האלו 

 הרווחה גדולה, שיכלו לקיים בגלוי את כל המצוות האלו.  

ח‚ ‰פוריםוו‡רט על 

מיל˙‡ „ב„יחו˙‡
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מדוע   .2  מדוע פורים נקרא כך?  .1
מגילת  ולא  אסתר  מגילת  נקרא 

מדוע נקרא  .   3אחשורוש או מרדכי?  
ולא   רבים,  בלשון  פורים  בשם  החג 

 ?נקרא בשם חג הפור, על שם הפור
המגילה   .4 את  קוראים  מדוע 

בבוקר? וגם  בערב  גם  פעמיים, 
הביא  .  5  אדם  להיות  יכול  איך 

מהודר   לחבירו  הכי  מנות  משלוח 
שיש ואנחנו אומרים לו לא יצאת ידי 

שיש   .6חובה?   המצוות  מהן ששת 
איזה מילה הכי ארוכה .  7בפורים?  

במגילה? ופסוק   .8  יש  פרק  באיזה 
. 9יש את כל האותיות של הא' ב'?  

מי   .10  היכן מרומז שושתי נהרגה?
שהתחפש.   בתנ"ך  הראשון  היה 

               חג פורים שמח!!  ולמה?

‡˙‡
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את החוברת במחיר סימלי  קנותניתן ל
 בלבד    ₪  10 של

 .058-32-34-941חייגו: להזמנות 
 משלוחים חינם בירושלים בלבד 

 . אזורים מסוימים 
 :         החוברת בירושלים את קנותניתן לכמו כן 

 . ק"ב 9רחובות הבוכרים (דוד)  -ב
 {ליד דואר ישראל}. 
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שהוא, מה אירע באותו זמן קדום, כשהיהודים התנקמו -שמא זוכר מי  בחבורה של סטודנטים ציונים נשאלה שאלה:
זוכר אני, שנתלו אז עשרה, אבל איני    אני זוכר ואיני זוכר.   ואמר:לסוף קם אחד מן החבורה    אין איש זוכר.  בגויים?

 זוכר, אם ניתלּו עשרת השבטים, או שניתלו עשרת הדברות... 

המן שמו  נקרא  ולאבד, הרשע מדוע  להרוג  להשמיד  שרצה  משום  אם  משום   ?  הטעם  אלא  כמותו,  היו   הרבה 
 ודאי   אלא באב יום המוכן לפורענות ,ולא בפורים.לו לעשות את זה בתשעה  שכשביקש המן להשמיד ולהרוג היה

 ........רשע היה והתכוון לבלבל שמחתם של ישראל.

הרישעות של עמלק לא ידעה גבולות, הם אמרו: אם ננצח את עם ישראל טוב ואם לא לפחות נאלץ אותם להגיע 
 ......... כור!פעם בשנה לבית הכנסת עם כל הילדים הקטנים שלהם ולא לפספס אף מילה מפרשת ז

אסיר שאל רב אם הוא צריך לשמוע מגילה בט"ו באדר, היות והוא מוקף חומה. הרב השיב לו כי אם הוא מוקף 
 ..... ישמע בי"ד באדר. –ישמע מגילה בט"ו, אך אם הוא מוקף חומה רק מימות ביבי   –חומה מימות יהושע בן נון 

 ....."לקרוא? "ובבזה לא שלחו את ידם הקמצנים לאבאיזה פסוק נוהגים 

 ......"מדינה"בכל הרעשןלמה לוקח ל"נטורי קרתא" הרבה זמן לקרוא את המגילה? כי הם עושים רעש עם 

תשובה: הרי יש שאלה    ?התרגום לקח חידוש כזה  ואפיכתוב בתרגום שני שכל עשרת בני היו נראים אותו דבר, מא
חזקה איך יש עשרת בני המן מה עם מעשר בהמה? אלא המן באמת פתח את השער והתחיל לספור אחד שתים שלש 
אולם ויזתא נשאר ויזתא והוא קפץ פנימה בחזרה והרי ההלכה שאם קפץ אחד מן המנויים בחזרה פנימה והתערבב 

כשיו אם כל אחד היה נראה אחרת הם לא היו מתערבבים, בין היתר כולם פטורים, ולכן נשאר עשרת בני המן, ע
 ...... .מזה לקח התרגום שכולם נראו אותו דבר

 יצא לאור חוברת בדיחות על חג פורים ניתן לקבל במייל בלבד ניתן לשלוח בקשה למייל של המערכת!!! 

  .a05832349@gmail.comבמייל: ע"י שליחת 'בקשה' ל: 
  בחוברת העלונים שע"י דפוס גרפומט.  באתר לדעת נט.

מאחורי ביהכנ"ס מוסאיוף   בשכונת הבוכרים בירושלים: ביום שישי בחלוקת העלונים
פז ירושלים אין לקחת כמויות ללא אישור.-} בגלבערב כל יום חמישי { .13:00בשעה: 

  בן מרגלית.פנחסי  שר השמחה: מאיר
 .אמן שיהיה לי כח להמשיך ולשמח את עם ישראל.

 מערכת
 'לא נפסיק את השמחה' מאחל:  

 מאות המפיצים ברחבי הארץ.ל
 ולכל המנויים ברחבי הארץ. 

 למאות הקוראים.
 ולכל בית ישראל.  

 'חג פורים שמח'

ל ' '
ני˙ן ל‰˘י‚ ‡˙ ‰עלון!! 
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מאיר בןפנחסימחה
 ‰עלון ל‰ˆלח˙

השמ מרגליהשמשר מרגן לן



 

 

 

 

בגוי המגילה  את  מתחילים  למה  בימי ש:  עם   אחשורוש)  (ויהי  ולא 
 ......מתחילים!ת: כי אם יהודי לא  )}אסתר{({מרדכי}  יהודי

'וחמת המלך שככה'... כששויגער   -אחד הניסים הגדולים במגילה הוא  
 יכולה לשכוח זה באמת נס... 

אחשורוש?   מגילת  או  מרדכי  מגילת  ולא  אסתר  למגילת  קוראים  למה 
 ללמדכם שאישה, מכל סיפור עושה מגילה!!! 

מאייר, קח  {מהר}     – שאחשוורוש קורא לו  מניין שלהמן קראו מאיר וייס?
הרי כשתלו את הבנים  – ולגבי שם המשפחה....  את הלבוש ואת הסוס.

  .......שלו קראו לכל אחד בשמו: פרשנדתא וייס, אסתפתא וייס

הנס במגילת אסתר שלא היה בג"ץ הוא היה מוציא צו מניעה לתלית המן  
 '...............ואח"כ וכו

המן הרשע", דבר שלא זכו  למה מכל צוררי ישראל דוקא המן זכה לכינוי "
לו צוררי אחרים שעינו בפועל את עם ישראל, לא פרעה, לא טיטוס, לא  

וכו' את     נבודכנצר  להרוג  רצה  הוא  שכן  רשע,  כזה  היה  שהמן  אלא 
 ............היהודים דווקא בפורים, ביום הכי שמח בשנה

 פסוק ו -פרק ט 
 ּוְבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהְּיהּוִדים ְוַאֵּבד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש:

רואים בזה את גבורתם של היהודים ואת גודל התשועה שהיתה להם. שהרי שושן  
והיו בה הרבה משרי המלך   היתה בגוים,  והיתה מלאה  עיר הבירה של המלך, 

גדולה שכזו,   למלוכה  ובפרט  אנשי שלטון,  מיני  וכל  המלך  וחילות  והסריסים, 
שאחשורוש מלך על מאה ועשרים ושבע מדינה, ובודאי היתה שם מעצמה רבה,  

ות איש, וכולם היו גוים. ואף על פי כן הרגו שם היהודים באין מפריע חמש מא 
מהתועלת   ולבד  ואיבדום!  הרגום  אלא  הענישום,  סתם  ולא  גדול.  פלא  וזה 
שבהריגתם, גם עלה בכך קרנם של היהודים בעיני הגוים, שראו את כוחם הרב, 
ואין מוחה בידם, אף לא שרים ולא שופטים, לא מושלים ולא כל אנשי שלטון. 

 והיה בזה קידוש השם גדול לעיני כולם. 

ח‚ ‰פוריםוו‡רט על 

ממימיל˙‡ „ב„יחו˙‡

 „בר ‰עורך
 

 הודו לה' כי טוב
ברוך השם לאחר שלוש שנים. לצאת  העלון 
להגיש  שמחים  אנו  כעת  קוראים  שאתם 
ובעיצוב  צבעוני  בפורמט  העלון  את  לכם 
מרהיב עין. על כן כל מי שרוצה לקחת על 
בעם   תמשיך  ש'השמחה  זכויות  עצמו 
עולם  לחיי  ולזכות  גבולות'.  ללא  ישראל 

.) ...שאל כת תענית(כב  הבא כדאיתא במס 
רב ברוקא את אליהו מי יהיה בעולם הבא 
בעיר שלנו ענה לו אליהו הנביא לרב ברוקא 
ששני אנשים האלו הם בני עולם הבא. הלך 
מעשיכם?"  "מה  אותם:  ושאל  ברוקא  רב 
אחרים  ומשמחים  שמחים  "אנחנו  לו:  ענו 

 ובעיקר אנחנו משמחים אנשים עצובים. 

שורה   השמחה  שאין  אלו  בימים  בעם דווקא 
ישראל אתה יכול לקחת שותפות. ועוד אנשים 

 : ישמחו, והכל יעמוד לזכותך להשתתפות חייגו 
058-323-49-41 a05832349@gmail.com . 

 תודה מראש  
 שר השמחה מאיר פנחסי עורך העלון. 

 ניתן לתרום בנדרים פלוס 
 ות הדדית בקופת ארגון החסד המרכז לערב

 בקטגורית "לא נפסיק את השמחה" 

‡˙‡
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למרדכי עץ גבוה   למה המן הכין  רב,  את הפורים  מה,    50שאלו פעם  הספיקו   30אמה,  ענה ?  אמה לא  אז הרב' 
 ..."שלמעשה, הכין המן את העץ עבור עצמו, והרי אמרו חז"ל: "מרחיקין את הנבלה מן העיר חמישים אמה

כרפס עם  -חור כרפס במשתה של אחשורוש מה שהפרתמים לא מוכנים לספר בשום אופן נודע לפורים רוב מה באמת היה  
הכל נפל שם על הרצפה, ושש   -שהיה אפשר ליהרג מזה, על רצפת  -אחוז בחבלים של בוץ, וארגמן -חורים, אחוז בחבלי בוץ 

 ..היו שם...... 'ין של 'דר וסוחרתאפילו הלוי  -ודר וסוחרת

 ...כשהוא התקרב הוא אמר פוי תשובה מי שראה אותו מרחוק אמר חה חה חה ' ה זה 'וחפוי מ

 0527100955העלון יו"ל בסיוע המרכז לערבות הדדית (ע"ר) 

 הודעת מערכת: 
ים לצאת לקראת חג הפסח הבעל"ט אנו ערוכ 

  עמודים מפוצצים בדיחות 16 -חוברת מורחבת כ
  בחוברת. לכל המעוניין לפרסם על חג הפסח

  058-323-49-41ניתן ליצור קשר בפלאפון 
 אעד לתאריך כ"ז אדר תשפ" 

 . a05832349@gmail.comבמייל: ע"י שליחת 'בקשה' ל: 
 באתר לדעת נט. בחוברת העלונים שע"י דפוס גרפומט. 

בשכונת הבוכרים בירושלים: ביום שישי בחלוקת העלונים מאחורי ביהכנ"ס מוסאיוף  
פז ירושלים אין לקחת כמויות ללא אישור.-. כל יום חמישי {בערב} בגל13:00בשעה: 

 הקלדות  
 במחירים מוזלים
058-3234-941 

 
ר' יעקב לוי אשר עושה כל שבוע רבות למען העלון. ר' רפאל שעוזר כל פעם. ובפרט לבחור החשוב {ר' אברהם .........} 

המפיץ היקר {ר' א.י. הי"ו} תודה רבה על  {אע"פ שהוא לא רוצה שאני יכתוב}שעוזר לכל הדברים הקטנים בעלון. ואחרון חביב 
ל

!! ן!ני˙ן ל‰˘י‚ ‡˙ ‰עלון!!  ני

פעם כל שעוזר רפאל ר' העלון מען
 ו‡ל‰ יעמ„ו על ‰ברכ‰:

לבח ובפרט ובפרטם ם
‰:‰

למ רבות למשבוע רבות
ו‡‡

 ב הבדיחות: רו
 באדיבות גמ"ח בדיחות לפי נושאים 

mirivilman10@gmail.com 

 .יבורכו מפי עליון פי מליון

גמ"ח "דרכי חיים"  
השאלת גמרות  

 וטוש"ע
054-844-8683 
 או בקו המידע 
02-5907438 



 



054-845-8815
קבוצת המתנדבימ בוואט�אפ: 054-304-1836

meuchadim.org :אתר אינטרנט • meuchadim.org@gmail.com :דוא"ל
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