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פרשת ויקרא  -שבת זכור

מאמר הרב
אתכֶ ם ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם" – לא אמרו
"זָ כֹור ֵאת ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה לְ ָך ֲע ָמלֵ קַּ ,ב ֶּד ֶרְך ְּב ֵצ ְ
חז"ל לזכור את הסבל שעמלק גרם לעם ישראל ,לזה לא צריך ציווי ,כי
אותו עמלקי תמיד מצוי – אותו תורן שבא לענות ולייסר את ישראל.
אלא הציווי הוא זכור את הסיבה שבגללה נתן ה' רשות לעמלק לזנב
בישראל.
על זה אמרו חז"ל :משל למלך שהיה לו פרדס מקושט במיני פרחים
ומיני בשמים נאים ונתן שם את הכלב לשומרו ,הניח כלב מפחיד
ומבהיל לשמור את פתח הפרדס שלא יכנסו אנשים לא קרואים ולא
רצויים ,והנה יום אחד יושב המלך בארמונו ומביט בחלון ביתו ,ורואה
כיצד אחד משריו הנאמנים נכנס לפרדס ומלקט ממנו שושנים ופרחים
יקרים בלא ליטול רשות מהמלך ,והכלב שהיה מטייל לו בפרדס רץ
לקראת אותו שר ,התנפל עליו וקרע את בגדיו ואת בשרו ,וברח משם
השר כשהוא חבול ומוכה .לימים כשפגש המלך את השר ,ביקש המלך
להוכיחו על כך שנכנס ללא רשות לגנו אבל לא רצה להעליבו בנוסף
לסבלו ,לכן אמר לו המלך בחוכמה ,ראיתי את מה שעשה לך הכלב
הארור ,כיצד קרע בגדיך ובשרך מעליך ,ופני השר חפו – המלך ראה
כיצד גזלתי ממנו ללא רשות.
כך אמר הקב"ה לישראל" ,זָ כֹור ֵאת ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה לְ ָך ֲע ָמלֵ ק" ,תזכרו למה
"על ִריב ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,ו ַעל נַ ּס ָֹתם ֶאת
הכלב שהוא עמלק בא להזיקכםַ ,
ה' לֵ אמֹרֲ ,היֵ ׁש ה' ְּב ִק ְר ֵּבנּו ִאם ָאיִ ן" ,מיד ַ"וּיָ בֹא ֲע ָמלֵ ק" – על כך שרפו
ידיהם מן התורה – שמו כיפות ,התפללו וגם למדו ,אבל לא בהבנה
וחשיבה שלימוד התורה מחזיק ומחיה את כל העולמות ,ובלעדי תורה
יֹומם ָולָ יְ לָ ה,
"אם ֹלא ְב ִר ִיתי ָ
ולומדיה כל הקוסמוס צונח לתהום ,שנאמר ִ
ֻחּקֹות ָׁש ַמיִ ם ָו ָא ֶרץ ֹלא ָׂש ְמ ִּתי".
לכן כמה מצער ושורף את הלב לראות אנשים מתוכנו מהעם היהודי
עושים כל שביכולתם לקצץ את לומדי התורה ולצמצם את עולם הישיבות,
בעוד שזה מקור האנרגיה של העולם ,כדברי ר' חיים מוולוז'ין ,בעל
"נפש החיים" ,וכדברי הזוהר הקדוש בעשרות מקומות.
היווצרות רפיון בעולם התורה ע"י קיצוצו והקטנתו ,מיד יגרור עלינו
את רוגזו של אותו כלב שנועד לשמור את הפרדס ,יגרור עלינו את
כניסה יציאה
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שבת שלום ,אייל עמרמי

*לפי זמני ירושלים

זמני השבת
ר"ת

עמלק ,לכן מעשיהם של אותם אנשים ,עתיד לגרום למלחמה קשה
בישראל ולהרבות את השכול והמוות בעם ישראל.
על הטענה כי יש רבים שמשתמשים בישיבות כערי מקלט מהצבא
ואינם לומדים בפועל ,גם אם נניח שהיא נכונה ,מדוע קודם כל לחפש
את הצדק בעולם התורה ,למה לא למשל בחברת החשמל ,לחפש כמה
אנשים מרוויחים משכורות עתק ,ממומנים מהקופה הציבורית ,ואינם
ּבּובּה ,מדוע לא לחפש בעירית ירושלים ,כמה
עושים מאומה ,בתפקיד ָ
אבטלה סמויה ,פקידים המגיעים בבוקר בשעה  ,07:30מחתימים כרטיס
וחוזרים בשעה  16:00לחתום בחזרה – מדוע לא מחפשים את המתחזים
באוניברסיטאות ומכוני המחקר וכדומה ויש רבים כאלה.
ימינָ ם יְ ִמין ָׁש ֶקר" ,ומסביר יונתן בן
יהם ִּד ֶּבר ָׁש ְואִ ,ו ִ
"ּפ ֶ
אלא וודאי שִ -
ימינֹו ֵאׁש ָּדת לָ מֹו" ,בוודאי עסקם
"מ ִ
עוזיאל ,ימינם זו התורה ,שנאמר ִ
בתורה של אותם אנשים הוא מהשקר והמרמה ,ואינם מאמינים בכוחה
ש"-עץ ַחּיִ ים ִהיא לַ ַּמ ֲחזִ ִיקים ָּבּה ,וְ ת ְֹמכֶ ָיה ְמ ֻא ָּׁשר"
ֵ
ובסגולותיה של התורה,
– לכן זכור את אשר עשה לך עמלק ,לזכור את הסיטואציה שבה נותן
הקב"ה אפשרות ויכולת לעמלק להכות בישראל בשביל רפיון ידיום
מהתורה – ַ"וּיַ ֲחנּו ִּב ְר ִפ ִידיםַ ..וּיָ בֹא ֲע ָמלֵ ק"! וכולנו יודעים שהעמלק כבר
בפתח ,איראן וכל צבאה וכל משחיתיה,
זכור אל תשכח!
לכן כל ירא אלוקים יודע שמה שעומד על הפרק הוא עולם תורה חזק
ומבוצר – אנחנו חפצים בעולם התורה מבוצר ומפואר כי אם יהיה
עולם תורה מפואר ומבוצר תהיה גם ארץ ישראל שמחה ומאושרת,
אך בלי עולם תורה מבוצר גם ארץ ישראל לא שווה אלא כקליפת
השום .ולכן השיקול של אדם ירא שמים הוא לעשות הכל בכדי לחזק
את כח הישיבות הקדושות הכוללים ולומדי התורה ,כמו שרצה וחפץ
מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל ,ולכן שם את הרב הגאון הרב שלום כהן
שליט"א שידאג רק לעולם התורה ולא לשאר דברים ,כי עולם התורה
כולל בתוכו הכל ,הצלחה ,בטחון ושלוה.

העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של מרן שר התורה ופוסק הדור ,מורנו
ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל ,שזכותו הגדולה תגן עלינו.
להצלחת :דוד בן שמחה וב"ב ,משפחת מזרחי ,אייל להצלחה ברוחניות
לרפואת :דליה בת נעמי ,חיים מרדכי בן נטע ,יחזקאל מאיר בן שרה
לעילוי נשמת :מרדכי בן שמחה

הפטרה
ויאמר שמואל
(שמואל א ט"ו)

ליצירת קשר עם מוסדות כאייל תערוג( 1599-50-20-51 :כולל מערכת לניתוב שיחות לכל תחומי המוסדות)

לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל harav.eyal@gmail.com :לשמיעת שיעורי תורה ,עדכונים ועודwww.ayal-taarog.co.il :

"באחד באדר משמיעין על השקלים"

זכר למחצית השקל ,לאחזקת אברכי הכולל!
 25ש"ח  -ניתן להניחם בקופה על שולחן מו"ר בביה"כ "חסדי שמואל"
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תזכו למצוות!

משלוח מנות גם בתוך הבית
אחת המצוות בפורים היא משלוח מנות איש לרעהו .כך כתב מרדכי
היהודי אל כל היהודים" :להיות עושים אותם ימי משתה ושמחה
ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים" (אסתר ט' ,כ"ב) .מני
אז ומקדם ידענו ששמחה יהודית אינה נחשבת למושלמת באם היא
מצטמצמת רק לאכילה ,לשתיה ולעידון עצמי .השמחה היהודית
מחייבת גם מחשבה אודות הזולת.
בכל החגים מוצאים אנו חיוב לשמח את ליבם של העניים ומרי נפש,
בכדי שגם לאלו לא תחסר שמחה .אולם בפורים קיימת מעלה נוספת
שאינה קיימת בשאר החגים .משלוח מנות מיועד לא רק לעניים,
אלא לכל אדם .לחברים ,לקרובי משפחה ולמכרים .מצות משלוח
מנות נועדה להרבות אחווה ורעות בין יהודים .אולם ,מדוע יש
להדגיש חיבה זו דוקא בפורים? מדוע קשורה תוספת אהבת רעים
זו לנס שאירע בימי מרדכי ואסתר?
התשובה ניתנת מפיו של המן עצמו .בבואו להעלות לפני המלך
את הצעתו השטנית להשמיד ,להרוג ולאבד את כל היהודים ,הוא
מוסיף להצעתו דברי הסבר" :ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין
העמים" (אסתר ד' ,ח') .בדבריו אלו כלולה כוונה פנימית .לא היה
ביכולתו של המן להתנכל לעם ישראל ,אלא אם כן היה קיים רקע
רוחני שיאפשר זאת .הרקע שעל גביו יכלה לצוץ מזימה שטנית זו

של המן ,היא העובדה שעם ישראל באותה עת היה חסר אחדות.
איש אינו מסוגל לפרוץ פרצות בעם ישראל כאשר הוא מלוכד .אך
לאחר שהתגלו סדקים בחומת אחדות העם ,ניסה המן להסתנן מבעד
לסדקים אלו .כאשר העם מאוחד ,אין לאומות העולם שליטה עליו.
הם חוסים בצל האהבה והאחדות ,וממשיכים את דרכם לקראת
גאולתם השלימה.
ומכאן לבית היהודי ,גם בתוך הבית פנימה ,כשבני הזוג מאוחדים
בדעתם ,מאוחדים בדרכם ובמעשיהם ,מרבים באהבה ורעות אחד
כלפי השני ,היצר הרע לא יכול לחדור ואין לו שליטה בבית ,אבל
כשחס ושלום יש חילוקי דעות ,והאחדות נעלמת ,היצר הרע מוצא
את המקום להכנס .ננצל את ימי הפורים להרבות אהבה ואחוה בתוך
הבית ,בתוך המשפחה ,ובכך נזכה לקחת את השפע היורד בימים אלו.

אחיו ,דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו" .מרדכי עולה לגדולה,
נהיה משנה למלך המושל בכיפה  127 -מדינות .אנו מתארים לעצמנו
שמרדכי בודאי נעשה מאז אותו היום עסקן פוליטי ממדרגה ראשונה,
מעורב בכל תהליך מדיני ,הכל כמובן מתוך דאגה לאחיו היהודים
המפוזרים ברחבי תבל .בתוקף תפקידו ודאי יכל לפעול רבות למען
זכויותיהם ורווחתם של אחיו ,ולהקל מעליהם .כך בודאי אנו סוברים
שטוב ונכון שיעשה מרדכי.
אך ראה זה פלא ,מרדכי לא סבר כמונו .לאחר סיפור המגילה ,מחליט
מרדכי היהודי לעזוב את לשכתו ההדורה בשושן ,והוא שם פעמיו
לירושלים ,שם הוא מורה הוראות בבית המקדש בהלכות הסבוכות.
כפי שמוזכר במשניות מסכת שקלים" :פתחיה זה מרדכי .למה
נקרא שמו פתחיה ,שהיה פותח בהלכות ודורשן ,ויודע
שבעים לשון" .איזה עוול! אנו עלולים לחשוב
לעצמנו ,איזה בזבוז! אדם שכל כך מעורב
בהנהגת העולם כולו ,בעל השפעה כל כך
עצומה ,אינטליגנט גדול הבקי בשבעים
שפות ,עוזב הכל ושם פעמיו לירושלים,
וראשו נתון בפתירת סוגיות בהלכות?!
נתאר לעצמנו שהיו מציעים לאיזשהו יהודי
טוב להיות נשיא ארצות הברית ,ואותו יהודי
היה נמנע מכך ומעדיף להסתגר באיזו ישיבה
וללמוד תורה .הלוא היו רבים מרעימים עליו בקולם:
"עזוב את הישיבה ורוץ לקחת את התפקיד שניתן לך! ביכולתך
להציל את מדינת ישראל ,למנוע את תהליך הטרור ,להביא רווחה
כלכלית לאלפי משפחות יהודיות! אל תהיה בטלן!" .כן ,בעיני הבשר
שלנו נדמה ,כי המושכים בחוטים והקובעים מהלכים ,הם אותם בעלי
שררה ,נשיאים ,ראשי ממשלות ,אילי ההון  -כל נגידי תבל וחשובי
ארץ הם שמובילים את המהלכים ,ובידם לעזור לנו.
אבל מרדכי היהודי בהשקפתו הטהורה ידע את האמת :מה שבן תורה
אחד מסוגל לעשות בעת שהוא יושב ולומד תורה ,לא יעשה גם משנה
למלך או נשיא האומה החזקה ביותר כדוגמת נשיא ארצות הברית!

בן תורה או נשיא ארצות הברית?  /הרב שלמה הלוי
השאיפה של כל ילד צריכה להיות אני רוצה להיות תלמיד חכם ,זהו
התפקיד הנחשק ביותר הקיים ,זהו גם התפקיד המשפיע ביותר.
על פניו עלולים אנו לטעות כי נציג ציבור פלוני ,או
פוליטיקאי אלמוני הוא המשפיע ביותר ,הוא זה
שמושך בחוטים ...אבל לא ,התורה הקדושה
מלמדת אותנו שלא כך פני הדברים.
בתורה הקדושה (בראשית פרק כז פסוק
מ) אומר יצחק אבינו ע"ה לעשו הרשע:
ְ"ו ַעל ַח ְר ְּבָך ִת ְחיֶ ה ְו ֶאת ָא ִחיָך ַּת ֲעבֹד ְו ָהיָ ה
ארָך" ,ומסביר
ּופ ַר ְק ָּת ֻעּלֹו ֵמ ַעל ַצּוָ ֶ
ּכַ ֲא ֶׁשר ָּת ִריד ָ
רש"י :כאשר עם ישראל יעברו על התורה ,אז
יהיה לעשו פתחון פה לערער על הברכות שניתנו
ליעקב ,והוא יצליח לגבור עליו .מציבה לנו תורתנו,
תורת אמת את הידיעה הברורה "על מה אבדה הארץ? על
עוזבם את תורתי!" (ירמיה ט יא)
החזרה אל התורה והמצוות ,היא שתתן לנו את הביטחון האמיתי,
ואנחנו לא נחכה שאחרים יתחילו ,אלא ננסה לחזק את עצמנו בלימוד
התורה ובשמירתה ,נשאף לתקן את עצמנו ,ובכך נעשה את ההשתדלות
הטובה ביותר למען שלום עם ישראל.
דוגמא מאלפת להשתדלות נכונה ואמיתית למען עם ישראל אנו
מוצאים אצל מרדכי היהודי .הפסוק האחרון במגילת אסתר אומר:
"ומרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב
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הציבור הרחב מוזמן

לסעודת פורים ברוב עם

באולמי ארטמיסיה המפוארים בשושן פורים  -ט”ו אדר ב' בשעה  10:00בבוקר

עם מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א
הרב דוד צדקה שליט״א  -רב העיר פרדס חנה

ארוחה בשרית כיד המלך
והשתיה כדת...

מידד טסה בהופעה מלאה
מצחיקה שמחה וצוהלת

הגרלות לילדים  -אופניים
חשמליות ,קורקינט ,רחפן

עלות לסועד  100ש"ח למבוגר |  50ש"ח לילד

לרכישת כרטיס :נתנאל אלפסי 050-678-5912
על מנת למנוע אי נעימות הכניסה תתאפשר רק בהצגת כרטיס

לחלות בסוכרת מסוג  2ואת הסיכון להיווצרות אבני מרה.
אך חשוב לזכור :כל היתרונות הנכספים האלה רלוונטיים רק
אם אתם שותים באופן מתון  -עד מנה אחת לאישה או עד שתי
מנות לגבר ביום .מאידך שתייה מופרזת מעלה את הסיכון לסוגי
סרטן שונים כמו סרטן הכבד ,סרטן השר ,וסוגי סרטן נוספים.
שתייה מופרזת גם מעלה את הסיכון למחלות כבד ,לשבץ מוחי,
לדיכאון ולרמות שומנים גבוהות בדם.
אז כמה מותר לשתות? על אף שאלכוהול עשוי להיות בריא,
אין המלצה חד משמעית להתחיל לצרוך משקאות אלכוהוליים
על בסיס יומיומי .ובכל מקרה  -אין שום יתרון בריאותי (אף לא
אחד) לסגנון השתייה שקרוי "שתייה הוללת" .ואם נגזים?
מעבר לעובדה שסגנון שתייה כזה של צריכת כמויות
גדולות של אלכוהול בפרק זמן קצר  -לא בריא
בטווח הארוך ,הוא עלול להיות מאוד לא נעים
בטווח הקצר (הבוקר שאחרי.)...
חמרמורת (או האנג-אובר) היא תופעה
פיזיולוגית שמופיעה בתגובה לשתייה מוגזמת
של אלכוהול .בדרך כלל היא מלווה בבחילה
ובהקאות ,בעייפות ,בסחרחורת ובכאבי ראש,
בהרגשת דכדוך וברגישות יתר ,בעצבנות ,בנדודי
שינה ועוד .יש אנשים שיסבלו מחמרמורת לאחר
שתייה של משקה או שניים ,אחרים יחושו בחמרמורת
בעקבות שתיית כמויות גדולות יותר .זה תלוי בהרגלי
שתייה ,בגודל ובמבנה הגוף ,בגיל ,בסוג המשקה ובאיכותו,
בערבוב משקאות ,בתכולת הקיבה ועוד...
אז שיהיה לכולנו פורים בריא ושמח!

בריאות ותזונה
עד דלא ידע ..קצת על האלכוהול.
אלכוהול (במינון הנכון) עשוי להועיל לבריאות האדם ,אבל אם
קצת מגזימים  -הוא עלול לעשות לכם רע ,אז איפה נמצא הגבול,
וכמה באמת מותר לשתות?
רגע ,מה יש במשקה אלכוהולי? את האלכוהול
מייצרים מדגנים ,מירקות עמילניים או מפירות
(חיטה ,תפוח אדמה ,אניס ואחרים) שעוברים
תהליך של תסיסה .גרם אחד של אלכוהול
מספק לגוף  7קלוריות .פרט לתוספת של סוכר
פשוט במשקאות מסוימים ,המשקה לא נותן לנו
רכיבים תזונתיים נוספים ,כך ששתיית משקאות
חריפים מספקת לנו אך ורק קלוריות "ריקות".
האם אלכוהול משמין? כן .כמות הקלוריות
במשקה אלכוהולי יכולה לנוע מ־ 150קלוריות
לשליש בירה ועד ליותר מ־ 250קלוריות לכוס משקה
מעורבב עם סוכר ועם משקאות עתירי קלוריות נוספים.
בכל זאת ,האם אלכוהול בריא? מחקרים שונים הראו שאלכוהול
עשוי לעשות טוב לבריאות שלנו .נמצא שהוא יכול להפחית את
הסיכון למחלות לב וכלי דם ,ואולי אפילו להפחית את הסיכון
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לא לדחוק את השעה
קודש’ .מטרתה המרכזית הייתה להעביר צעירים מוכשרים מהיכלי
הישיבות לבתי ספר להשכלה גבוהה .יום אחד נודע לר’ אייזיקל כי גם
בנו נתפס ברשת המשכילים ובהשפעתם נטש את הישיבה .לא הועילו
לאב החסיד כל דבריו ,תחינותיו ודמעותיו“ .איני חפץ לגדול ‘בטלן’ ככל
חבריי” ,הגיב הבן בהתנשאות ובבוז“ ,עליי לדאוג לתכלית” .לא רק את
הישיבה נטש הבן אלא גם את דרך התורה והמצוות .הוא חבר לאגודת
המשכילים ,ואף השפיע על כמה צעירים נוספים ללכת בעקבותיו.
ר’ אייזיקל שלא ידע את נפשו מרוב צער ,שקע בדכדוך עמוק .אשתו
שהייתה מלאת אמונה ובטחון בה’ וידעה מה רב כוחה של תפילה
הייתה מנחמת אותו “בא נתפלל על הילד וגם אם שערי תפילה ננעלו,
שערי דמעה לא ננעלו .אל לנו לשקוע בייאוש ,תאמין בכוח התפילה ה’
יעזור” עברה עוד שנה אך עדיין שום בשורה טובה לא נשמעה מכיוון
הבן“ .אייזיקל ,אולי תיסע אל הרבי שיברך את הילד ,איך נוכל לשבת
בחיבוק ידיים כאשר הוא מתדרדר” אמרה רעייתו“ ,וכי יעלה בדעתך
שאסע לרבי ,והרי זה מספר שנים מאז ששמעתי את הבשורה המרה אין
לי פנים להתראות אצל הרבי .וכי מה אומר לו ש’ברכתו’ התקיימה?!”.
רק לאחר שכבר שמע כי בנו הכיר אישה נוכריה הוא חש כי הגיעו
מים עד נפש ,ועל כן נסע לחצר הרבי“ .שמעתי את אשר קרה” ,אמר
לו הרבי“ ,הרבה הפצרתי בתפילתי ,אך מרגיש אני שעדיין לא הגיעה
שעת הכושר .התפללו גם אתם ,תתחננו ותזילו דמעות ובוודאי ישמע
ה’ את צעקתכם”
וכך ,שוב פורים בפתח ,אשתו של ר’ אייזיקל פנתה אליו בתחינה:
“קום סע אל הרבי ,אני בטוחה שביום הקדוש הוא יוכל
לפעול בשבילנו ישועה” .הוא אכן נסע אל הרבי .כל
הדרך בכה והתחנן לה’ שלא יטעה שוב בלשונו .מרחוק
הוא שמע את קולות השמחה והתזמורת אך רוחו של
ר’ אייזיקל קודרת כלילה נטול ירח .לא נמצא מי
שיוכל להעלות חיוך של תקווה ועידוד על
שפתיו של המשמח הוותיק .בעיצומה של
סעודת הפורים הוא עטה על עצמו שוב את
בגדי הזקן שעל גבו שק ,עלה על השולחן ופנה
“לפני שמונה עשרה שנים העניק לי הרבי ,על פי בקשתי,
אל הרבי:
‘משלוח מנות’ .מבקש אני כעת כי ייטלנו הרבי בחזרה ...כפי שהוא
עכשיו ,אין לי עוד חפץ בו”.
נזדעזע הרבי עד עומק נשמתו“ .כיצד תדבר אייזיקל?! ‘ייתמו חטאים’
נאמר ולא ‘חוטאים’ .ועוד זאת ,הרי כידוע לך במקום הזה נותנים ולא
לוקחים” .הס נשמע בקהל ואפילו השיכורים לא העיזו לפצות את פיהם.
פרץ ר’ אייזיקל בבכי תמרורים“ :לא מדובר בחוטא בלבד ,אלא בחוטא
המחטיא את הרבים .מוטב היה לולא בא לעולם ...אשם אני על כי לא
שעיתי להזהרת הרבי ודחקתי את השעה ,והנה אני במצב שטוב מותי
מחיי .”...הביט הרבי בחסידו האומלל שנהפך לשבר כלי ,ולאחר הרהור
ממושך הושיט לו כוס מלאה יין ואמר“ :ניכרת חרטתך מעומק הלב
אני מברך אותך אייזיקל ,בשם כל הקהל הקדוש ,שבזכות יום הפורים
יום שבו ‘כל הפושט יד נותנים לו’ יום שבו נאמר ‘ונהפוך הוא אשר
ישלטו היהודים המה בשונאיהם’ שליבו של בנך יתהפך עליו לטובה
ולברכה .ועד פורים הבא ,בנך יחזור בע”ה לתורתו ויראתו”“ .לחיים!!!”.
שאגות ה’אמן’ הרקיעו שחקים וכל הקהל הקדוש געה בבכייה .ביד
מהססת נטל ר’ אייזיקל את כוס היין וגמעה עד תום .הבטחת הרבי
אכן התקיימה ובחג הפורים הבא עמדו על שולחן הרבי בשעת ההצגה
ר’ אייזיקל ובנו.

לא בכדי זכה ר’ אייזיקל חסיד’ בתואר מיוחד זה .הוא היה יהודי ספוג
תורה ,יראת שמים וחסידות ,ומהמקורבים ביותר לרבי מצ’ורטקוב.
כל שנה נהג לפקוד את חצר רבו .ביקוריו הביאו עימם רוח רעננה,
שיושבי החצר הקבועים ומי שנזדמנו אליה ייחלו לה והתענגו עליה.
נוסף על היותו בקיא גדול בדברי ימי החסידות ומנהיגיה ,ושתמיד
הייתה שגורה על פיו אמרה נאה ,היה ידוע גם בכוח החידוד שלו .הוא
היה חריף מחשבה וחד לשון והיה מסוגל להוציא חיוך אפילו מהאדם
האומלל ביותר .אולם מעל הכול זכתה להערכה בקרב החסידים יכולתו
הייחודית להעלות בת שחוק על שפתי הרבי עצמו .במיוחד היה ר’
אייזיקל מגדיל לעשות בפורים .או אז נהג להתחפש בתחפושות משונות,
לשיר ולפזז לפני הרבי עד כי הרבי חייך במלוא פה.
אך מאחורי כל זאת היה טמון צערו של ר’ אייזיקל ,ר’ אייזיקל ורעייתו
היו חשוכי ילדים ולמרות היותו קרוב מאוד לרבי ,מעולם לא דחק את
השעה ולא תבע מרבו הבטחה או ברכה לילדים .בקויטל’ך ,נהג דרך
קבע להזכיר ,בין שאר הדברים שעליהם ביקש “שהרבי יברך אותנו
לישועה בזרע של קיימא” ותו לא.
שנה אחת ,החליט ר’ אייזיקל לחרוג ממנהגו .לאחר תחינות ,בקשות
ודמעות רותחות ששפכו הוא ואשתו לפני ה’ בתפילה אישית ,הרגישו
שהשנה הגיעה שעת הכושר לפעול אצל הרבי ישועה גדולה“ .היום
המתאים ביותר הוא פורים” אמרה לו אשתו“ ,בפורים ,הרי כל הפושט
יד נותנים לו .פשוט את ידך אצל הרבי ,בוודאי בעזרת ה’ נחבוק
השנה בן זכר” .באותה שנה התחפש ר’ אייזיקל לעובר אורח
זקן שעל גבו שק .נכנס ר’ אייזיקל לבית המדרש בשעה
שכבר היה מלא מפה אל פה .בראש השולחן ישב הרבי
וסביבו זקני החסידים .כאשר כל הקהל עומד מסביב על
רגליו .ר’ אייזיקל עמד על השולחן והציג בדרמתיות
יהודי זקן ,משחקו היה מושלם כל כך ,עד שגרם
לרבי לצחוק ממש .באותו רגע חש ר’ אייזיקל
כי הגיע שעת הכושר .פתח את שקו והושיטו
קדימה ,כמבקש מהרבי נדבה.
נטל הרבי פרוסת חלה וביקש להטילה לשק
באמרו“ ,לחם לאכול ובגד ללבוש”.
ר’ אייזיקל המחופש מיהר למשוך אליו את השק כאומר“ ,לא זאת
ביקשתי” .הביט בו הרבי בפנים קורנות ועמד להטיל מטבע לתוך השק,
כרמז לעשירות .אך גם הפעם לא נפתח השק“ .מה תיתן לי ,רבי ,ואני
הולך ערירי בלא בנים!” ,אמר הזקן המחופש ,בקולו של ר’ אייזיקל
האמיתי .בבת אחת נמחה החיוך מעל פני הרבי“ .רוצה אתה לדחוק
את השעה?!” ,תמה“ ,וכי אינך יודע את פירוש הברכה ‘שעשה לי כל
צורכי’ ,כלומר שהקב”ה מספק ליהודי את כל צרכיו ,ואם נדמה לו כי
דבר מה חסר לו ,סימן הוא כי אין זה מצרכיו האמיתיים?!”.
נשתתק הרבי לרגע ושוב אמר“ :האינך סבור ,אייזיקל ,כי מוטב לאדם
שלא יהיו לו בנים מאשר יהיו לו בנים שיגרמו לו עגמת נפש רבה?”
תהה הרב“ .אף על פי כן” ,התעקש ר’ אייזיקל“ ,יברכני הרבי בבן,
ובנוגע לעתיד הנסתרות לה’ אלוקינו” .לא יכל הרב לעמוד מנגד,
“לו יהי כדבריך הא לך בן זכר” ,השיב לו הרבי ,ומיד נתחדשה שמחת
הפורים במלוא עוזה.
לשנה הבאה ילדה אשתו של ר’ אייזיקל בן .זמן לא רב לאחר שגדל
הילד עברו המשפחה להתגורר בעיר ברודי .כשהגיע לגיל מצוות ,שלחו
אביו לעיר לבוב ,ללמוד תורה בישיבתו של ר’ אהרון ליטווק .באותם
ימים פעלה בלבוב אגודת משכילים צעירים ,שכינתה עצמה ‘מקרא

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון

והשבוע :הילד המתוק יונתן יעקב חדד ני"ו מכיתה ה'

"ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר".
מפרש האביר יעקב בספר פתחי חותם :אפשר לומר על פי הרמז שהאלף זעירא בויקרא ע"פ מה שפירש האר"י בשער
הכוונות דף ס"ו דאלף אורות שנטלו ממשה רבינו עליו השלום בשביל העגל חוזרים לו כל שבת ועל זה נתקן בשחרית דשבת לומר
"ישמח משה במתנת חלקו" ,הם האלף האורות שנטלו ממנו וחוזרים לו בכל שבת.
והנה האלף זעירא לרמוז על אלף אורות שנטלו ממנו כמשמעו ,וגם ויקרא אל משה עם האותיות גימטריא שבת עם הכולל לרמוז שחוזרים לו
בשבת ,עוד ויקרא אל משה סופי תיבות לאה לרמוז שמשה אוחז בלאה הנקראת עלמא דאתכסיא( .עץ חיים שער לח פרק ו')
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בשיקול הדעת ,תהיה מקובלת עלינו .אם זה אפילו לבטל את השידוך,
ובוודאי אם זה רק לדחות את החתונה עד להחלמתה או עד להבהרת
המצב לאשורו .במשפט עוצמתי זה הם כבר רכשו לעצמם זכויות
כבירות של בין אדם לחבירו!
"מה הצעד הבא מבחינתכם?" התעניינו צד החתן ,והתשובה הייתה:
"אנחנו יורדים בדחיפות לבני ברק ,למעונו של הגר"ח קנייבסקי שליט"א
לשאול מה לעשות .ככל שיורה לנו נעשה" .וכך היה" ,לא לדחות את
החתונה!" היתה הוראתו הנחרצת של 'רב חיים' .הם כמובן לא הסתירו
דבר .סיפרו על הגוש השחור שלוחץ על מערכת העצבים ,על הכאבים
והשיתוק שמתפשט ,ועל המלצת הרופאים .התקשו מעט לקבל את
התשובה ושאלו" :אבל עשו  .MRIומצאו גוש שחור גדול!…",ומיד
נענו "שיעשו עוד פעם  ".MRIניתנה התשובה.
מיהרו לבקש בדיקה חוזרת ,בהפעלת עסקנים וכל מה שאפשר ולא
אפשר ,הצליחו להשיג תור לבדיקה נוספת בתוך כמה ימים .ושוב:
אותן תוצאות! הגוש נמצא באותו מקום ,ומצבה הפיזי הולך ונעשה
רע יותר! הזמן עובר וכבר ניצבו כשבוע וחצי לפני החתונה .הפעם
היה זה תורם של משפחת החתן לפקוד את מעונו של 'רב חיים" .מה
עושים? והוא בשלו" :לא לדחות את החתונה!".
אז מה כן לעשות? שתגיד את תפילת יקום פורקן!" באה התשובה.
"אבל היא כמעט ולא מסוגלת לדבר .נותנים לה חומרי הרדמה והיא
ישנה כמעט  20שעות ביממה!"…– ונענו מיד "שתגיד את זה מתי
שתתעורר" .והחתן? גם הוא צריך לעשות משהו? "שיגיד את פרק במה
מדליקין – שילמד הלכות של דלקות" .בני משפחת החתן הבינו ש'רב
חיים' רוצה לעודדם ,וכדי לגרום להם לחייך הוא מתנסח בדרך-צחות
כדרכו בקודש… אבל הם שאלו" :מילא שהכלה תגיד 'יקום פורקן' ,זו
הרי תפילה' :חינא וחיסדא ורחמי וחיי אריכי' וכו' ,אבל במה מדליקים?
מה זה שייך?" ושוב קיבלו תשובה עם צחות לשון" ,זה שום דבר .זה
רק דלקת [דליקות=דלקות] אל תדאגו ,החתונה תהיה בזמן".
לא האמנו למראה עינינו – מסיים המספר – כאשר יום לפני החתונה
נראתה הכלה צועדת ברחובות השכונה כאחד האדם למרות התוצאות
האיומות של ה MRI-היא לא נותחה .המתינו להתממשות ה"אבחון"
של 'רב חיים' ,עד שהדלקת הוויראלית נעלמה והכלה חזרה להיות
כמות שהייתה!

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א
את הסיפור המדהים והמחזק הבא שמענו ממרביץ תורה שליט"א
מירושלים וכך היה :סמוך מאוד למקום מגוריי ,מתגוררת בחורה יתומה
עם משפחתה .בשעה טובה התארסה עם בחור מצוין והחתונה נקבעה
באמצע הקיץ האחרון (שנת תשע"ח) .בוקר אחד – קצת פחות משלושה
שבועות לפני החתונה – התעוררה הכלה עם כאבי ראש חזקים .בנוסף
היה ניכר על פניה עיוות קל" .זה רק לחץ" ,הרגיעו אותה" .עוד מעט זה
יעבור!" ,שעות הבוקר חלפו .הבעיה לא רק שלא חלפה ,אלא החריפה!
בנוסף החלה לאבד תחושה בחלק מהפנים ,והעיוות העמיק עוד יותר.
בדיקה רודפת בדיקה אך לא מגלים כלום ,ומאחר שהרופאים עודכנו
על תאריך החתונה המתקרב הוחלט לעשות לה בדיקת  ,MRIשבדרך
כלל לוקח חודשים לקבל תור ,אבל הכל נדחה עבור המקרה הזה .הגיעו
התוצאות .סבר פניו של הרופא שדיווח על התוצאות ,היו חמורות.
גרונו של קרוב המשפחה שישב מולו היו כביכול מלאים בגוש המאיים
לחונקו ,אבל הגוש שהרופא דיבר עליו היה הרבה יותר חמור :הבדיקה
מצביעה על גוש שחור שלוחץ על המוח וגורם לשיתוק המתפשט.
החלטה סופית תתקבל בידי המומחים ,אבל כבר בפענוח ראשוני היו
סבורים הטכנאים והרופאים שמוטל בפניהם מקרה של ניתוח ראש דחוף.
"דבר ראשון ,לפני כל החלטה ,נפנה לרב" ,הודיעה המשפחה לרופאים.
"לא נקבל כל החלטה בלעדיו!" ,הם יצאו מחדר הרופא ,והתקשרו
למחותנים – הורי החתן .בתום שתיים וחצי מילות נימוסין דיווחו על
המצב לאשורו .בהגינות מיוחדת הוסיפו ,שלפני הכל הם מבהירים:
זכות ההחלטה לגבי עתיד הקשר מונח בידכם .כל החלטה שתקבלו

א  -החודש ה12-
ב  -שני שומרי הסף
ג  -מקום עריכת משתה המלך
ד  -אחד מבני המן
ה  -השם העברי של אסתר
ו  -במגילה מופיעה המלה הכי ארוכה
בתנ"ך 11 .אותיות.
ז  -האשה המייעצת ...לתלות את מרדכי
ח  -סריס המלך ...שהזכיר את התוכנית
של המן..

נ  -סמל לנס .רמז לתחפושת
ס  -בו רשמו את מרדכי שהציל
את המלך
ע  -הוא השורש הרע של המן
פ  -הוא הגורל

ט  -בעזרתה ניתן האישור לכל דבר המלך צ  -אחד מתוארי המן במגילה
ק  -בדרך זו אנו מודים לה' על
י  -המשמעות של קביעת יום י"ד באדר
הנס בפורים
כ  -הקריאה ברחבי העיר
ר  -כלי הרעשה
ל  -תחפושת אהובה
ש  -היא עיר הבירה
מ  -מצווה ממצוות פורים
ת  -מנהג ידוע בפורים אהוב על
הילדים במיוחד
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משנכנס
אדר מרבים
בשמחה!
איש אחד ניגש לאיש זקן היושב במרפסת ואומר
לו“ :שמתי לב שאתה נראה שמח באופן מיוחד ,מה
הסוד שלך לחיים ארוכים ומאושרים?”“ ,אני מעשן 3
חפיסות ביום” ,סיפר הקשיש“ ,שותה שישיית קולה,
אוכל המון בשר ,ואף פעם לא מתעמל!!!”.
“זה מדהים” ,הוא השיב בפליאה רבה“ ,בן כמה
אתה?” ענה לו הקשיש“ :בן עשרים ושש”...
שונא ישראל ,שהייתה לו את המחלה הידועה.
ניגש אל הרופא חסר אונים ואמר לו“ :ד”ר,
האם יש מזור למחלתי?” ענה לו הרופא:
“רפואתך היא ,שתלך כל יום לים המלח,
תקח בוץ ותמרח אותו על הגוף במשך
שעה ,”.שמח הפציינט ושאל את הרופא“ :וזה
באמת יעזור?” השיב לו הרופא“ :כן זה יעזור,
שתתחיל להתרגל לאדמה.

הציבור מוזמן

להכנסת ספר תורה

לבית מדרשנו ובית הכנסת ׳חסדי שמואל׳

ברוב עם ופאר והדר
ביום שני י"א אדר ב  18.03בשעה 17:00
מיד לאחמ״כ סעודת מצווה
באולם בית הכנסת

הציבור מוזמן!

מגילת
אסתר
מהודרת

משולחנו של מורנו הרב אייל עמרמי שליט״א
 ₪ 15,000פרטים אצל נתנאל 050-678-5912
הכנסות קודש למוסדות התורה והאברכים

בשבוע הבא יום ג' י"ב אדר ב ()19/03
ימסור מורנו הרב שיעור ב -אשקלון
ב ,19:00-מתנ"ס וולדנברג ,רחוב גרופר 15
הקהל הקדוש מוזמן!

להזמנת מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א לשיעורים וכנסים  -אליהו 1-599-502051 :שלוחה !5

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!
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בס"ד

חדש בשכונה
אפשרות לחדרים לשבתות חתן

עיצוב
במתנה!
לכל סוגי הארועים | משלוחים בשכונה
בהכשרים מהודרים של כלל הבדצי״ם

לפרטים נתנאל0506785912 :

תפילות לימות החול

זמני תפילות ושיעורים

( 05:00כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
		
שחרית הנץ החמה
07:00
		
שחרית מנין ב'
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
		
שחרית מנין ג'
08:15
		
שחרית מנין ד'
13:00
		
מנחה מנין א'
17:35
		
מנחה מנין ב'
סמוך למנחה
		
ערבית מנין א'
( 19:15בתום השיעור בגמרא)
		
ערבית מנין ב'
( 20:15בתום השיעור המרכזי)
		
ערבית מנין ג'
גמרא מסכת בבא בתרא עם הרב שליט"א

תפילות ושיעורים בשבת קודש
		
מנחה ערב שבת
		
שחרית הנץ החמה
		
שיעור בהלכות נידה
		
שחרית מנין ראשי
		
תהילים לבנים
שיעור הלכה ,שולחן ערוך
		
מנחה מנין א'
		
שיעור מוסר
		
מנחה מנין ב'
		
שיעור הלכה
		
ערבית של מוצ"ש
אבות ובנים		
פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

( 17:20כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 04:45כ 65-דק' קודם הנץ החמה)
 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)
07:30
( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
 13:30חושן משפט
14:00
14:30
( 15:15בתום השיעור)
( 17:55כ 30-דק' קודם צאת השבת)
( 18:25עם צאת השבת)
( 18:45לאחר ערבית של מוצ"ש)

		
ימים א' ,ב' ,ה'

18:45

שיעורים  -בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב  -עיון באגדות חז"ל
			
יום ראשון
חובת הלבבות
			
יום שני
פרשת השבוע  /הלכה  /ענייני יומא
			
יום שלישי
ליקוטי מוהר"ן  /רבינו נחמן מברסלב
			
יום רביעי
הלכות שבת/מועדים
			
יום חמישי
פעילויות לנשים
 20:45שיעור לנשים בנושא חינוך מפי גב' אלינור
		
יום שלישי

( 13:00בביה"כ חסדי שמואל)
 13:00מפי מו"ר שליט"א

בית מדרש יום לבעלי בתים בביה"כ "חסדי שמואל"
בעז"ה אנו שמחים להודיע על פתיחת בית מדרש לבעלי
בתים בכל יום שיעורים בין 9:30-13:00
ב 13:00מנחה ולאחר מכן ארוחת צהריים בשרית

נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים

9:30-10:15
		
10:15-11:00
		
11:00-11:45
		
11:45-12:30
		
12:30-13:00

חוק לישראל
ילקוט יוסף ברכות השחר
אור החיים על הפרשה
משניות
תהילים עם פירוש

תה קפה
ו
כיבוד קל בין
השיעורים

השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב
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בעזרהשי“ת
ישיבה לצעירים  -הר חומה

"אמרי שפר"
לע"נ נפתלי בן חבובה זצ"ל

בראשות הרה"ג אייל עמרמי שליט"א
רח' הרב מן ההר 4
טל' 02-5331922 :פקס1532-6225955 :

יום ג' לסדר ויקרא תשע"ט
ברכת מזלא טבא וגדיא יאה ,נעלה ונרים
נאמנה ,בקול ששון ושמחה ,אל מול פני האיש
הנעלה ,העומד לימין אחב"י למלא ביתם כולו אורה,
בהשכל ובתבונה ,לא ישבות יומם ולילה ,עד אשר הכל
על צד היותר טוב יבוא ויעלה ,והוא כמלאך מושיע
וגואל לסיוע ועזרה.

‡י˘ ‰חס„ ורב ‰פעלים ‰רב רבי

ניסים
מאן
‡בר‰םהלוי
גבריאל
˘ליט"‡

לרגל השמחה השרויה במעונו בשמחת הנישואין

לבנו החתן המהולל כמר נפתלי ני"ו
לסימן טוב ולמזל טוב
ויהא רעוא מן קדם אבוהון דבשמיא שיזכה מע"כ ומשפחתו
החשובה תחי' העומדת תמיד לימינו במסירות ובנאמנות לראות
רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח במדה גדושה ומלאה ,והזיווג יעלה
יפה יפה כגפן פורחת ועולה ,ויזכו להעמיד דורות ישרים ומבורכים,
לתפארת המשפחות החשובות ,ותהי הברכה מצויה בביתו תמיד
כל הימים ,בקול ששון ושמחה ,ותהי משכורתו מן השמים שלימה,
בשכר התמסרותו למען הזקוקים להושע בזרע של קימא ,ואך טוב
וחסד ירדפהו וישיגהו כל הימים.

המברכים בהכרת תודה וברכה:
ראש הישיבה
הרה"ג רבי אייל עמרמי שליט"א

צוות ההנהלה  -תלמידי ובוגרי ישיבת "אמרי שפר"
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