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בס"ד

בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א
עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה

ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

בפרשת השבוע מובא על מצות "קרבן תודה", קרבן שאדם צריך 
להביא לקב"ה על ניסים וישועות שעושה הקב"ה לאדם, וחז"ל 
הפליגו בעצם החשיבות של קורבן זה, ואמרו חז"ל שלעתיד 
לבוא כל הקרבנות בטלים אך קרבן תודה אינו בטל - זאת אומרת 
שכאשר יגיע העולם לתיקונו במלכות משיח, כל הקרבנות יבוטלו 
אבל קרבן תודה לא יבוטל - מרוב חביבותו וערכו הרב אצל 

ה' יתברך.

והשאלה הנשאלת, והלא כתוב על הימים העתידים לבוא כשיגיע 
משיח צדקנו, "ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש, ְוָנֵמר ִעם ְּגִדי ִיְרָּבץ, ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר 
ֹיאַכל ֶּתֶבן, ְוִׁשֲעַׁשע יֹוֵנק ַעל ֻחר ָּפֶתן" – "ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים 
ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות, ֹלא ִיָּׂשא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב, ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד 
ִמְלָחָמה", זאת אומרת שכל הסכנות שבעולם ייעלמו והעולם 
יתנהל בטוב ובנעימים בלא פחדים ובלא מאורעות מפחידים, 
"ֹלא ִיָּׁשַמע עֹוד ֹׁשד ָוֶׁשֶבר ִּבְגבּוָלִיְך" – "ּוָמָחה ה' ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל 
ָּפִנים". אם כן על מה נצטרך להביא קרבן תודה, והלא תודה 
מביאים על סכנות שקרו לאדם וניצול מהן, ואילו לאחר בוא 
משיח צדקינו, תכלה מלכות הרשעה והעולם יבוא על תיקונו.

אלא מסביר הרה"ג חכם שלום כהן שליט"א, ראש ישיבת פורת 
יוסף ונשיא מועצת חכמי התורה, שכאשר תתגלה מלכות משיח 
בעולם, אז יראה כל אדם כמה ניסים ומאורעות ארעו לו בזמן 
הגלות ובזמן הסתר הפנים - כמה פעמים נגזר עליו להיות מעורב 
בתאונה ח"ו והקב"ה מילט אותו ברגע האחרון, ובמקום זאת 
מהשגחת ה' יתברך עליו גזר עליו סבל או נסיון קטן במקומו, ואין 
בעל הנס מכיר בניסו – כי ְלֹעֵשׂה ִנְפָלאֹות ְגֹּדלֹות ְלַבּדֹו - אפילו 
בעל הנס אינו מכיר בניסו, וכמה דברים שראה אותם כרעים 
ומאוסים בעצם הם היו הכפרות שלו מדברים קשים ומרים יותר 
– לכן האדם עתיד להקריב קרבן תודה על כל המאורעות שקרו 

עמו קודם התגלות מלכות משיח, שבאותם רגעים לא היה ניכר 
שהם נס והשגחה מהקב"ה, ולא הודה לו האדם עליהם, משום 

שלא ידע בכמה טוב וחמלה נהג עמו ה'.

טֹוב ְלהֹדֹות ַלה' ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון, הטוב והשלמות של האדם זה 
כאשר הוא יודע להודות לה', גם על דברים לא נעימים שקורים 
עמו בחיים, כי הוא מבין שהם מהוים פדיון לדברים מסוכנים 
יותר ומאורעות בלתי הפיכים שהיו צריכים לקרות עמו. עובד 
ה' אמיתי, יודע שגם אם מישהו הלשין עליו בעיריה או פיטרוהו 
מהעבודה, או ביטלו לו את האירוסין שהיו אמורים להיות לו, 
הוא יודע שהקב"ה דואג לו ורוצה בטובתו – ולפעמים מתוך עצה 
נסתרת אשר באותו רגע לא ניכר שזה כנגד זה עשה האלוקים, 
ולכן עובד ה' אמיתי לא מתמרמר ולא מתאכזב יתר על המידה, 

אלא מקים עצמו ומתחיל דרך חדשה.

ִמְזמֹור ְלתֹוָדה! נשאלת השאלה איך אומרים תודה? אלא ממשיך 
המזמור ואומר "ִעְבדּו ֶאת ה' ְבִּשְׂמָחה"! אם אתה רוצה לשלם 
לה' על כל הטוב, רוצה לומר תודה, דע לך שה' רוצה לראות 
אנשים מאירי פנים מחויכים ושמחים, זו התודה האמיתית, גם 
בבית וגם בחינוך הילדים, גם בעבודה ובבית המדרש, מחויכים 

ומאירי פנים.

לכן אמרו חז"ל, "סמא דיסורי קבולי", כל התרופה של הסבל 
בעולם, אותה תרופה שמסוגלת להעביר את הדינים הבאים על 
האדם, היא לקבל את הסבל ולומר תודה, ברוך השם שהמצב 
לא יותר גרוע, ועל זה אמרו חז"ל קרבן תודה אינו בטל, והלוואי 
ונזכה להקריבו בבית מקדשינו במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.

שבת שלום, אייל עמרמי
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חינוך לויתור

אחת מהמצוות החשובות של יום הפורים, היא מצוות "מתנות לאביונים", 
אנו מצווים לתת לכל הפושט יד, בלי לדקדק ולחקור אחריו. במעשה זה, 
אנו מבקשים מהקב"ה, אנא אל תבדוק אחרינו, אל תחקור עם מגיע לנו 

לקבל שפע בריאות והצלחה, או חלילה להיפך, אלא תתן מידך 
המלאה לכל הפושט יד. בעצם, אנו מבקשים מהקב"ה 

לנהוג עמנו לפנים משורת הדין, ושיזכור לנו שאנו 
מתנהגים לפנים משורת הדין.

את הדברים האלו עלינו להחדיר גם לדור 
הצעיר. ולהקנות להם בקנין גמור את מידת 
ה"לפנים משורת הדין" וכדי להמחיש את 

הדברים, הרי לפניכם המעשה הבא:
על גג בנין בשכונה, עמדו בשעת בוקר שטופת 

שמש שני שכנים, והתווכחו בעוז ובכל תוקף. 
קול הצעקות שביניהם הגיע לאוזני מטיילי הבוקר 

ברחוב. רק כשאחד השכנים עלה, גם הוא על הגג להבין 
בשל מה הסער הגדול הזה, התבררה התמונה לאשורה... ארבעה 

שכנים בנו בצוותא את הגג המשותף. הארבעה שכרו קבלן מפורסם, אשר 
סיים את מלאכתו כדת וכדין. אמש הגיע הקבלן לבקש את כספו, תוך 

שהוא מבקש חמשת אלפים שקלים בגין בניית קיר נוסף...
השכנים הביטו זה בזה, במבט נבוך ולא מבין. ראובן טוען כי שמעון 
הזמין את הקיר, ושמעון טוען כי אין לו כל עניין בקיר, ובהכרח כי דווקא 
ראובן הוא שהזמין את הקיר. שני הצדדים הסכימו כי ידעו שהקיר 
ייבנה – הוי אומר מישהו הזמין את בניית הקיר, אך מי הזמין את בניית 
הקיר? הוויכוח הלך והתלהט, לא נראה ששני הצדדים עשויים להגיע 
להסכמה. הטונים הלכו ועלו, התווספו טענות ישנות על עגלות בחדר 

המדרגות, טרוניות על רעש בזמן הבניה, צל שנלקח ואור שאיננו... ואז, 
יצא מביתו שכן שלישי, שותף גם הוא לפרויקט הבניה, אך היה ברור כי 
אין לו קשר לקיר המריבה, שכן הקיר נבנה רחוק ממנו. עם זאת, ביקש 

השכן להקשיב לטענות הצדדים...
השכן האצילי הקשיב בתשומת לב, ובהבזק של רגע פסק את פסוקו: 
"אל נא אחיי תרעו, ושמנו על האחדות בבנין שלנו בהקפדה יתירה. לא 
נאה שאחרי שסיימנו פרויקט בניה, נתחיל להתווכח ולריב, הן המחלוקת 
הורסת כל חלקה טובה... הרי נותרתי חייב לקבלן 15,000 ש"ח בגין 
העבודה שלי, אעגל לו את הסכום כלפי מעלה ל-20,000 שקל, ואספוג 
את עלות הקיר, ובא לציון גואל ולבנין שלנו ישובו השלום והשלווה". 
השכן לא עשה עסק גדול מדי מהסיפור, אלא רשם שיק בסך 20,000 
שקלים והגישו לקבלן. "הנה, 15,000 שקלים בגין העבודה שלי, 
ועוד 5,000 שקלים עבור בניית הקיר", אמר בפשטות, 
הקבלן הודה לו בחום, אסף את פועליו וכליו ועזב 

את הזירה...
שבוע ועוד שבוע חולף, אך השיק לא נמשך 
מחשבון הבנק. גם חודש וחודשיים חלפו, 
ואחרי יותר מחודשיים התקשר מיודענו השכן 
לקבלן, ושאל מדוע לא הופקד השיק. "אינני 
יודע", משך הקבלן בכתפיו, "אני העברתי את 
השיק לפועל הערבי שעבד עמי באותה עת בגין 
חובי אליו, ומבחינתי החוב נפרע. מדוע הפועל 
הערבי לא משך את השיק? אין לי מושג, האמת שהוא 

כבר לא עובד איתי מאז"...
אחרי מספר ימים נקלע השכן לסניף הבנק שלו, ושם גילה את דבר 
התעלומה: התברר, כי הפועל הערבי חומד הממון, ניסה להוסיף אפס 
בסכום השיק, בניסיון להעלות את סכום השיק ל-200,000 שקלים. אלא 
שהוא כנראה חלש בזיופים, ועובדי הבנק עלו עד מהרה על התרמית. 
כשראה הפועל הערבי כי כלתה אליו הרעה, קרע את השיק לנוכח עיני 
הפקיד הנדהם, והותיר את קרעיו על דלפק הבנק... לא רק שהוא לא 
שילם את חמשת אלפי השקלים, אותו שכן זכה גם במתנה בסך 15,000 
שקלים. אך יותר מכל זה, הוא זכה בזכות נצחית להשכין שלום בבנין 

מגוריו, לוותר מעצמו ולהקדיש מממונו כדי למנוע מחלוקת!

בית של תורה – זה מתחיל בציות לדעתם של גדולי ישראל

ראינו במהלך סיפור המגילה, שגזירת השמד נגזרה על עם ישראל בגלל 
חוסר אמונת חכמים, שלא צייתו להוראתו של מרדכי היהודי - שלא 
להשתתף במשתה אחשוורוש. והתשועה הגיעה על ידי שתיקנו פגם 

זה, ונשמעו להוראתו של מרדכי להתקבץ בתפילה.
אמונת חכמים היא אחת מיסודותיו של העם היהודי בכלל ושל הבית 
היהודי בפרט. מעלתם הנשגבה של חכמי ישראל מתאפיינת בדעת 
תורה ובכשרונם האדיר לראות בשכל ישר את הדברים. העצה שלהם 
היא לא רק עצה נכונה, אלא היא מבחינת "צדיק גוזר והקב"ה מקיים". 
על פי זה ניתן להבין את הנאמר בתורה: "לא תסור מן הדבר אשר יגידו 
לך ימין ושמאל", מפרש בִסְפֵרי: אפילו נראה בעיניך שהשמאל הוא 

הימין והימין הוא השמאל, שמע להם.
יתכן בהחלט שעד שלא יצא הדבר מפי החכמים, היה הימין ימין 
והשמאל שמאל, כפי שהדברים אמנם נראים. אך מכיון שאמרו על 
ימין שהוא שמאל, נהפך הימין להיות שמאל, מכיון שכך גזר הצדיק, 

וממילא הקב"ה מקיים.
מסופר על שני בחורים שבאו מארצות הברית ללמוד בישיבת מיר 
בליטא וחלו במחלה נדירה. קצרה יד הרופאים המקומיים מלהושיע, 
ולכן שלח אותם הגאון רבי ירוחם זצ"ל משגיח הישיבה, אל אחד 
מגדולי הדור שישאלוהו אודות רופא הנמצא באזור מגוריו. לפני 
שיצאו לדרכם הזהירם רבי ירוחם שיתייעצו עם הרב ההוא בכל פרט 

ולא ימרו פיו חלילה.

השניים יצאו לדרך, וכשהגיעו אל מקום מגורי הרב פנו אל בית הרב, 
וקבלו ממנו הוראה מפורשת שאם ירצו הרופאים לנתחם אל יסכימו 
בשום אופן שיתבצע הניתוח אלא על ידי רופא פלוני. אחד מהם ציית 
להוראות והתעקש לקבל את הטיפול אך ורק על ידי הרופא שאמר לו 
הרב, ולאחר זמן הבריא. אבל חברו - כשבא לקבל את הטיפול במחלתו, 
נעדר הרופא ההוא מהמקום, אי לכך אמר שהוא רוצה להמתין עד 
שיחזור. השפיעו עליו הרופאים שיפנה אל רופא אחר שכן לא כדאי 

לדחות את הטיפול, מה גם שהרופא השני אף הוא רופא מצוין.
הדברים השפיעו עליו ולמרות אזהרת הרב הסכים שהניתוח יתבצע על 
ידי הרופא השני. אחרי שלושה ימים נפטר הבחור. מספרים תלמידי 
ישיבת מיר שבמשך חצי שנה בסיומה של כל שיחה שאמר רבי ירוחם 
בפני בחורי הישיבה, היה מזכיר את השניים שנסעו להירפא, והיה 

מסיים בזה הלשון: זה ציית וזה לא!
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אוזני המן, ונהפוך הוא

נכתוב מעט על אוזני  השבוע לכבוד פורים 
המן, אבל לא על הסוכר הקמח והבריאות, 
אלא "ונהפוך הוא" על מקור השם והמנהג של 

עוגיות אלו.
מקור השם "אוזני המן" לקוח מיידיש בו מכונים 

עוגיות אלו "המן טאש" שפרושו הכיס של המן. 
עדיין לא מבינים מה הקשר לפורים? על כך 

במעשה הבא:
פעם אחת יצא רבי יעקב ברלין אביו של הנצי"ב מברלין 

אל השוק שבעיר מיר, כדי לרכוש את הכיסנים המכונים "אוזני 
המן" לכבוד פורים כמנהגו, ולא מצאם. התפלא רבי יעקב ותמה 
על כך, אך החנוונים הסבירו לו כי השנה היא שנת בצורת, הקמח 

יקר מאוד ואין לנחתומים אלא קמח בכמות קטנה כדי לאפות לחם 
וחלות בדוחק. מיהר רבי יעקב ורכש קמח בשלושים דינרי זהב! 
ואח"כ ביקש מהאופים להכין אוזני המן בשפע ולמכור אותם 

בשוק ואמר "מנהג ישראל ותיק הוא ואין לבטלו".
התפלאו כמה מחכמי העיר, אמנם אין לבטל מנהג 
שיש לו סמך וטעם, אולם מה טעם יש למנהג 
אכילת כיסנים אלו, חוץ מהטעם הערב שלהם 
לחיך אשר הוציא את הרב מגדרו לשלם סכום 

כה רב עבורם?
השיב להם רבי יעקב "אסור להקל ראש גם 
במנהג זה, יודעים אתם למה מכונים כיסנים 
אלו "המן טאש" ומדוע מחתכים אותם אתלתא 
קרנתא )על שלוש קרנים(? כדי להזכיר את הנס 
של "בלילה ההוא נדדה שנת המלך", ואמרו חז"ל 
שבאותו לילה נדדה גם שנתם של שלושת האבות 
הקדושים אברהם יצחק ויעקב, ובזכות שלושת אבות אלו 
שכנגדם אופים את הכיסנים בצורת משולש, תש כוחו של המן, ולכן 
הם מכונים "המן תש" כדי לרמז על כוחו של המן שנחלש ומנהג 

ישראל תורה הוא".

בריאות ותזונה

אל רבי חיים מוולוזין היו מגיעים עניים רבים 
בפורים והוא היה מחלק לכולם צדקה בעין 
יפה, לקיים את דברי חז"ל "כל הפושט יד 

נותנים לו".
"רבי,  לו  ואמר  זקן  עני  אליו  ניגש  פעם 
אומר לך פירוש נאה אבל תן לי סכום גדול 
יותר", הסכים רבי חיים והלה שאל "אמרו 
חז"ל שמרדכי הצדיק שאל את אליהו במה 
נחתמה הגזירה בטיט או בדם, כי בטיט יש 
עדין תקוה ואליהו אמר לו שכך נחתמה. 
והיכן נרמז דבר זה במגילה? ותירץ שנאמר 
בה "אם על המלך טוב יכתב לאבדם", תיבת 
"לאבדם" ניתן לקרוא "לא - בדם". התפעל 
רבי חיים מהרמז הנאה והלך לספרו לרבו 
הגר"א מוילנא. שמע רבו את הביאור ואמר 
"יודע אתה מי הוא זה שאמר לך זאת? היה זה 
אליהו הנביא, שבישר זאת למרדכי הצדיק".

אמר חז"ל במסכת מגילה על הפסוק "שם 
עולם אתן לו אשר לא יכרת" אלו ימי הפורים, 
ורמז לזה שהתיבות "לא יכרת" בגמטריה 

"אסתר" )שלמת חיים(

ויהיה בימי אחשורוש )א, א( - ידועים דברי 
הרוקח, שכל אדם צריך לרשום שמו בספרו, 
וכן מרומז במגילה, שמתחילה בתיבת "ויהי" 
ומסתיימת בתיבת "זרעו", והגימטריה של 
שתי תיבות אלו עולות בדיוק כמנין "מרדכי 

היהודי" )רבי חיים זוננפלד(

אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה )ט, 
כה( - כותב הגאון מוילנא שמכאן נלמד על 
סגולה לגרש מחשבות רעות בתפילה וזה 
להתפלל מתוך הסידור ולהביט באותיות 
הקדושות, וזה מרומז בפסוק "עם הספר" 

אזי "ישוב מחשבתו הרעה".

רמז בתורה למנהג להכות כשמזכירים את 
השם המן, בפסוק "והיה אם בן הכון הרשע" 
והיה אם בן סופי תיבות "המן". )אורה ושמחה(

פנינים לפורים
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פורים של שנת תרנ"ג בירושלים, קהל גדול התאסף בביתו של רבי 
שניאור זלמן מלובלין בעל "תורת חסד" כדי לשמוח יחד בשמחת היום, 
להתברך מפיו של הרב ולשאוב שפע של שמחה לכל ימות השנה. יושבים 
גדולי ירושלים בצוותא חדא, שרים ושמחים כדת היום, ואף יוצאים 
במחול וריקוד. קהל רב עובר לפני הרב להתברך בברכת לחיים, ובין 
הבאים היה גם אחד מבני ירושלים, ושמו רבי ברוך מרדכי צוקרמנגל. 
הוא נולד בעיירה קטנה ליד פרשבורג ואביו נהנה בצעירותו עם תלמידי 

החת"ם סופר" בישיבתו המפורסמת בפרשבוג.
ברית המילה של הילד היתה בפורים, ולכן נקרא בשם "ברוך מרדכי" 
והוא זכה להיות נימול בידי החת"ס שרבים מבני אותו דור זכו להכנס 
על ידו בבריתו של אברהם אבינו. בסעודת הברית היתה דעתו של 
החתם סופר בדוחה עליו כדת היום, וכדברי חז"ל "ששון זו מילה", אך 
מה שהפליא את כולם היו דבריו בשעה שנתן טיפת יין לרך הנימול 
כנהוג, ואמר: "נכנס יין יצא סוד". הנוכחים התפלאו לשמע הדברים 
הנסתרים של רבם הנערץ, אך אף אחד לא ההין בנפשו לשואלו על כך.
כשגדל ברוך מרדכי, גילו הוריו למרבה הצער, כי כשרונותיו חלשים 
ביותר ולמרות שהיה שוקד על תלמודו, היה קשה לשמוע ומהר לאבד. 
את כל מה שלמד היה שוכח והוא גדל כעם הארץ ממש, אך למרבה 
הפלא היה עם הארץ חסיד, ויראתו עומדת ללא חוכמה. השנים נקפו 
וברוך מרדכי לא מצא את זיווגו ובינתיים התבקש החתם סופר לבית 
דין של מעלה ויחד עם זאת יצא אביו נקי מנכסיו וכל רכושו ירד 
לטמיון. בשנת תר"א, הגיע הבחור אל ה"כתב סופר ממלא מקום אביו 
וסיפר לו על צערו הגדול, הרב הציע לו לעלות לארץ ישראל כי שם 

ודאי ימצא את זיווגו ההגון.
לאחר דרך ארוכה הגיע ברוך מרדכי לירושלים העתיקה, שהישוב בה 
באותם ימים היה דל וקטן, ובתורו אחר בית להתארח בו, מצא את 
ביתו של רבי ישעיה ברדקי מראשי הישוב המתחדש בירושלים והלה 
קיבלו בסבר פנים יפות, תחילה התרגש רבי ישעיה לראות את הבחור 
ביראתו ובתפילתו המשתפכת, אלא שלאחר שהחל לשוחח עימו בדברי 
תורה, גילה כי הבחור אינו יודע מאומה. הדבר היה לו לפלא, אך 
ברוך מרדכי הצדיק עליו את הדין בקבלו משמים כשרונות חלשים, 
וכשראה רבי ישעיה את תמימותו ביקש ממנו להתאכסן אצלו ולהיות 
משמש בבית מדרשו. ברוך מרדכי הסכים ומאז קבע את מקומו בבית 
מדרשו של רבי ישעיה, שם ישב והביט תמיד בגמרא או ספר קדוש 
אחר, וכולם ידעו שאיש תמים הוא אך בור ועם הארץ, לימים, מצא 
לו רבו את זיווגו הנכון, ולאחר פטירת רבו בשנת תרכ"ז, נעשה ברוך 

מרדכי שואב מים לפרנסתו.
כשעבר ברוך מרדכי לפני הרב מלובלין בפורים, פתח את פיו לתמהון 
כולם שהכירוהו כשתקן וצנוע ואמר לרב "רבי, היום מלאו שבעים שנה 
מיום שבאתי בברית אברהם אבינו" כולם פרצו בצחוק למראה תמימותו, 
אך הרב אמר "אם כך, הרי מגיעה לך כוס יין גדולה". מיד מזגו לשואב 
המים ספר יין משובח והרב הגישו בעצמו לברוך מרדכי, היה זה יין 
חזק וברוך מרדכי גמע את הגביע כהרך עין כפי צווי הרב, ועד מהרה 
החל היין לתת בו את אותותיו, הוא החל לקפץ ולרקוד ללא הרף. עד 
שהרב נאלץ לגעור ביו ואמר "טוב יותר שתפסיק את ריקודך ותאמר 
לפני הקהל כמה דברים טובים בהלכה או באגדה להנאת המסובים".

כולם השתתקו והתפלאו אל מול בקשת הרב, מה לברוך מרדכי הבור 
עם דברי תורה? אלא שלמרבה הפלא נענה האיש ואמר לרב "באיזה 
ענין רוצה הרבי שאומר? והרה ענה "דבר בענייני פורים, ענינא דיומא" 
ברוך מרדכי פרץ בצחוק של שיכורים ואמר "ענייני פורים? מסכת 
שלמה יש על כך ומה יש לי להוסיף? אך הרב לא הרפה ממנו ושאל 
"מה נאמר במסכת מגילה?", ואז קרה דבר מדהים, לפליאת כולם, 
פתח ברוך מרדכי את פיו וכהרף עין החל לקרוא דפים שלמים ממסכת 
מגילה, כשהוא מפרש את כל הנאמר בה בבהירות ובטוב טעם ודעת, 
הקהל עמד כמכושף וכולם הביטו בעיניים תמהות, בשתוי שעמד מולם 
ופיו מפיק מרגליות, בבהירות ובקיאות בלתי מובנים, כולם צבטו את 
עצמם שמא חולמים הם "האמנם זה ברוך מרדכי שואב המים? או שזה 

גלגול נשמה של גאון מפורסם שנכנס בו"?
אך הרב אינו מרפה, הוא מוביל ביד אמן את ברוך מרדכי ממסכת 
למסכת מנושא לנושא, וברוך מרדכי מפגין בקיאות נדירה בכל אשר 
נשאל, מתברר, כי האיש הצליח במשך כל חייו להוליך שולל את כל 
יהודי ירושלים שהחזיקוהו כעם הארץ דאורייתא, בעוד הוא תלמיד 
חכם מופלג, לאחר שעה ארוכה, כשכלו כוחותיו וברוך מרדכי נפל 

ושקע בשינה עמוקה. שבעים שנה שמר ברוך מרדכי את סודו, אולם 
מ"שנכנס יין יצא סוד". ירושלים געשה כולה, אך ברוך מרדכי היה שבור 
כחרס, הוא הצטער מאוד שכל עמלו להיות נסתר מן הבריות נהרס 
בגלל ספל יין, אך את הנעשה אין להשיב, הוא לא יכול היה להמשיך 
לשמש כשואב מים, כי בני העיר ראו בכך בזיון התורה ותמכו בו בדרך 

כבוד, אך הוא בחל בכבוד והעדיף להמשיך להצטנע בדל אמותיו.
או אז התבררו דברי החתם סופר שאמר בשעת ברית המילה לילד 
הנימול, משנכנס יין שהוא בגימטריה 70, יצא הסוד של שבעים שנותיו 

של ברוך מרדכי, וגם שסוד בגימטריה 70.

נכנס יין יצא סוד
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פנינים מגדולי ישראל לפורים

 רבי יוסף שאול נתנזון נכנס פעם בפורים לבית המדרש, וראה אדם 
אחד שהיה עשיר מופלג ולמדן גדול, יושב ועוסק בתורה. ניגש הרב 
אליו וביקש ממנו לחזור לביתו "מקומך היום לא בבית המדרש, אלא 
בביתך ליד קופה גדולה של מעות, לפתוח ידך ולתת צדקה לעניים".

***

שנה אחת, שלח אחד הנגידים בקהילתו של רבי שלמה קלוגר, משלוח 
מנות לרב וצירף לה סכום גדול, שהיה כפול ומשולש מכפי שהיה נוהג 
תמיד, הדבר היה לפליאתו של רבי שלמה והוא הניח את הכסף בצד, 
בהחלטה להשיב את הכסף הנוסף בהזדמנות הראשונה. לא עברו ימים 
ארוכים, והעשיר בא לבקש מרבי שלמה שיעניק לו הכשר על משקה 
שהביא מחוץ לארץ. נמנע רבי שלמה מלהשיב מיד וביקש מהעשיר 

שהות של כמה ימים בטרם יעשה כדבריו.

בינתיים קרא הרב למשמשו וביקש ממנו לבדוק את הענין בחשאיות, 
וכפי ששיער, עלה פקפוק על כשרות המשקה. מהר רבי שלמה לשלוח 
מברק אל רב העיר בה יצרו את המשקה, והלה התחקה אחר חומרי 
היצור, ורק לאחר חיפוש דקדקני גילה רב העיר כי המשקה אסור בשתיה. 

שיגר הרב מכתב אל רבי שלמה והתפלא "וכי נביא אתה או בן נביא"?

השיב לו רבי שלמה וכתב "לא נביא אני, ולא בן נביא אני" אלא שכאשר 
קיבלתי את משלוח המנות בפורים וראיתי את הסכום הגדול ששלח לי, 
הבנתי שברצונו לשחד אותי ולבקש ממני לאחר מכן דבר מה. ואמנם 
מיד לאחר הפורים בא לבקש ממני הכשר על המשקה והבנתי כי הוא 
מנסה להערים עלי ולכן החלטתי לגלות את עורמתו". התפעל הרב 

מראיתו של רבי שלמה ואמר: עליו אמרו חז"ל "חכם עדיף מנביא".

***

סיפר יהודי שלמד בישיבת "קול תורה", כי בכל שנותיו בישיבה לא 
ראה מעולם את ראש הישיבה רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל כועס, 
אלא פעם אחת בלבד. מדובר היה בבחור בישיבה שחמד לצון לקראת 
פורים, וכתב מודעה גדולה בנוסח של "כל נדרי" בסגנון של : "כל 
ליצנותא ושטותא ובדיחותא, כולם שרויים לך, מחולים לך, אין כאן 
לא חטא ולא עוון". רבי שלמה זלמן בראותו את המודעה, תלש אותה, 
ירד לחדר האוכל שם אכלו הבחורים אותה שעה, והחל לצעוק עליהם 

בקול גדול: "וכי כך עושים בני ישיבה? כך מדברים?!".
הדבר נחרט בזכרונם של בני הישיבה לדורות, כי ימי הפורים אינם 

ימי ליצנות והוללות, אלא ימי שמחה של תורה.

***

מעשה התרחש פעם במוצאי פורים, בצעיר שיכור שנכנס לחדרו של 
מרן הרב שטיינמן, ובמעמד האברכים השמיע צעקות רמות. אחר כך 
החל לשבח את הרב בהפלגה יתירה. הרב שטיינמן סובב את הראש 
לקיר ולא רצה לשמוע את נאומו של הצעיר. לאחר שהנוכחים גררו 
אותו החוצה, לא היה הרב רגוע מכך, וביקש לחקור ולבדוק שמא קרה 

לו משהו בעת הגרירה – אולי קיבל מכה וכדומה.

האם אתם
בקיאים

במגילה?!

שש שאינו שש

איזה מילוי נתמלא המן?

רמז לכתונת פסים במגילה?

מה בער בסעודת אחשורוש ?

הבא ראיה שקטנים היו מתחתנים

הוכח מתי עשה אחשורוש מבצע הנחות

הוכח שאסתר קבלה דירה בפסח ?

במה היתה אסתר משונה?

מי חפף להמן את הראש?

מנין שהמן היה צר ?

מתי אבדה אסתר?

יש ללכת בנתיב 
הנכון ולגלות 
חמש הלכות 
בענין פורים

 
 

 ר ב ד כ י כ צ מ י נ י מ י ו ש ת ש ו מ ח ל
 י ר ב ד ר י מ צ י י ת י מ י ד ו ו מ ש ע ו
 מ ב ד כ י מ י נ מ י ש ת י ל י נ מ ח ל נ ש
 ש ר ב י ר י נ י י נ ח ש ח ע ח ו ח ע ח מ ת
 א י ר ר צ מ י מ י ת ו ל ו ח ל ת ל ת ו נ ו
 ש מ י צ מ י נ י מ ש ח ש י ח ו ש ו ל ח ו ו
 א ש מ ש צ מ י מ י ת ש ל ל ח ל ד ל ח ש ת ש
 פ א פ א ר צ ר י נ ו ל כ ש י ד י ל ע ו ש ו
 ש ר ש כ י כ י כ י מ ו י ל י ח ש י ח ל ו י
 ה ל ר ל כ ד ב ד פ ש י ר צ ח י י ד ע ל י ד
 מ ת ש ה ש ת ר ש א ח כ ל כ י ל ש י ל י ש י
 ש מ ת ש ש מ י מ ש ו ל ש י ח י ל ד ח י ל ל
 מ ש מ פ א ה ש א י ל ש ל ר צ ל ש י צ ר י כ
 י מ ש ש פ ל ת ד י ד א א ת י פ א ש ל י ש ל
 ד א מ י ש ר מ ש מ י ד פ י ל ח ל י פ א ל ש
 ש י ש ד א ל ה מ ש מ י א כ ח ה ה ת א ח ו ח
 ש ש י א י ש ש ת ד י ד ה י כ ל ה ה ת ה מ נ
 ו ש ו ל ו ש ת מ ש מ א ש ל י מ ח ל ל מ נ ו
 ל ח ל ח ל ש ו א ש ה ל כ ו ל י מ ל ש ת ו ו
 א ש א ל א י ש ש א ש ה י ל י מ ל ה ל ש י ח
 ל ש י ש ש ש ו ה ל ה י כ ו ד ו ע ס ע ל ד ו
 ה ו א ש א ו א ה א ש כ ו ו ה ו י ד ו מ י ח
 ש א י ה ש ה ש ה ש ה ו ל י א צ ו צ א י ד י
 ל י ל ו א ל ה ל א י ל י מ י פ צ א י ב ו ח
 ח ל י כ ש ה י ל ו כ י מ ל ה י א ז ב ה ב ו
 ה ל מ י ה ל מ י מ ל מ ל ה ח ל י מ י ד ה ב

 

 שאלות חידוד לפורים
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"ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר".
מסופר על ה"אור שמח" שהגיע לסדר חופה וקידושין והחתן היה "כהן" בגמר החופה ביקש החתן שהרב יברך אותו, אמר 

לו הרב: יהי רצון שיתקיים בך הפסוק הנ"ל "וקמץ הכהן" וכו'...
החתן לא הבין, והרב הסביר, בארץ ישראל היו שואלים את החתן "מצא = מצא אשה, מצא טוב, "מוצא אני מר ממוות את האשה" והכוונה האם 
האשה טובה או רעה? אני מברך אותך שיתקיים בך "וקמץ ממנו" בניקוד קמץ, והכוונה "מצא" אשה שזה בקמץ, ולא מוצא בחולם, שתהיה לך 

אשה טובה.

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: הילד המתוק נהוראי איטח ני"ו מכיתה ה'

עשרות הורים ותלמידים השתתפו ביום הפתוח יום שישי בגני 
הילדים כאייל תערוג הר חומה אשר תחת מוסדות כאייל תערוג- 

 בראשות הרה״ג אייל עמרמי שליט״א
וזאת כהמשך לימים הפתוחים שהתקיימו בתלמוד תורה ובית 

 הספר אשר הייתה בהם פעילות והיענות רבה
 כך גם ביום זה באו לרשום ולהתרשם הורים מהר חומה וסביבותיה 
כאשר לכל גן תוכנית נפרדת בשיתוף עם התלמידים וההורים לצד 

קירות תוכן עשירים ברמה הגבוהה ביתור המותאמת לפי דרישת 
 משרד החינוך.

בסיום היום קיבלו ההורים שי מדהים מבית קטקטים חולצה לרכב 
 עם תמונת הילד ועוד שלל מתנות.

במוסדות "כאייל תערוג" רואים בסיפוק רב את ההרשמה 
וההיערכות לשנה הבאה כאשר ניכר הגידול ברישום כתוצאה 

מהתרשמות ההורים מגנים מטופחים נקיים גדולים עם חצר 
מאובזרת וכמובן צוות הגן המקצועי אשר נותנים מענה לכל תלמיד 

ותלמידה להביא אותם להישגיים מירביים.

יום פתוח בגני
 "כאייל תערוג" הר חומה

ממראות יריד
פורים תשע"ט

פורים
ב"כאייל תערוג" - 
אי״ה בשבוע הבא
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נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים

בעז"ה אנו שמחים להודיע על פתיחת בית מדרש לבעלי 
בתים בכל יום שיעורים בין 9:30-13:00

ב13:00 מנחה ולאחר מכן ארוחת צהריים בשרית

חוק לישראל   9:30-10:15
ילקוט יוסף ברכות השחר   10:15-11:00

אור החיים על הפרשה   11:00-11:45
משניות   11:45-12:30

תהילים עם פירוש   12:30-13:00

בית מדרש יום לבעלי בתים בביה"כ "חסדי שמואל"
תה קפה 

וכיבוד קל בין 

השיעורים

השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב

04:50 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( זמני תפילות ושיעורים שחרית הנץ החמה  
07:00 שחרית מנין ב'  

07:30 )בישיבה הודו ב7:45( שחרית מנין ג'  
08:15 שחרית מנין ד'  
13:00 מנחה מנין א'  
17:40 מנחה מנין ב'  

סמוך למנחה ערבית מנין א'  
19:15 )בתום השיעור בגמרא( ערבית מנין ב'  
20:15 )בתום השיעור המרכזי( ערבית מנין ג'   

גמרא מסכת בבא בתרא עם הרב שליט"א

18:45 ימים א', ב', ה'  

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
יום שלישי     20:45  שיעור לנשים בנושא חינוך מפי גב' אלינור

תפילות לימות החול

17:25 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
04:35 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  
07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות נידה  

07:30 שחרית מנין ראשי  
12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  

13:30 חושן משפט שיעור הלכה, שולחן ערוך 
14:00 מנחה מנין א'  
14:30 שיעור מוסר  

15:15 )בתום השיעור( מנחה מנין ב'  
18:00 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  

18:30 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש  
18:50 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים  

פעילויות לנשים בשבת
13:00 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:00 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

תפילות ושיעורים בשבת קודש

חדש בשכונה 

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

לפרטים נתנאל: 0506785912

בס"ד

עיצוב
במתנה! אפשרות לחדרים לשבתות חתן
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בשבוע הבא יום ג' "ט אדר ב )26/03(
ימסור מורנו הרב שיעור ב- אלעד

ב-20:00, בית כנסת "הצלח", רחוב רש"י 5
הקהל הקדוש מוזמן!

ת לקריאה בימי החול בלבד!
ת הפרסומיו

המודעו

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


