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מדוע הגעתי לשם דווקא
באותו הרגע?/כי לעולם חסדו

ביום שלישי כ"א אדר 17/03 ידרוש מורנו הרב ב:
רמת אביב – 18:45, ביה"כ "תהילת אביב", רחוב שרגא פרידמן 1

חולון – 20:00, ביה"כ "מעוז יעקב", רחוב הגר"א 35
רחובות – 21:15, ביה"כ "לב לאחים", רחוב זכריה מדר

חשיבות מגילת אסתר לדורי דורות

בגמ' במגילה )ג.( "אמר רב יהודה אמר רב - כהנים בעבודתם 
ולויים בדוכנם וישראל במעמדם, כולם מבטלים עבודתם ובאים 
לשמוע מקרא מגילה. מכאן סמכו של בית רבי שמבטלים 
תלמוד תורה ובאים לשמוע מגילה, קל וחומר מעבודה )שבבית 
המקדש(. ומה עבודה שהיא חמורה מבטלינן, תלמוד תורה 

כל שכן".
מבואר בגמרא, שהכהנים בעבודת בית המקדש )שהיו כ-250 
איש במשמרת(, וכך גם הלויים ששרים וישראל במעמדם 
- אנשי ישראל שהיו יושבים בבית המקדש ואחראים על 
קורבנות ציבור, כולם הפסיקו את עבודתם ובאו לבית הכנסת 
המרכזי לשמוע מקרא מגילה. על זה אומרת הגמרא שגם 
בישיבה של בית רבי, מאות אנשים היו מבטלים תלמוד תורה 

ובאים לשמוע מקרא מגילה.
כולנו יודעים שעל שלושה דברים העולם עומד על התורה, על 
העבודה ועל גמילות חסדים )פרקי אבות א, א( ובכל זאת הדין 
הוא כי כל שלושת העמודים מתבטלים בשביל מקרא מגילה, 
כדי שכולם יבואו ויקראו מגילה בציבור, בצוותא ברוב עם.

יתרה מזאת, ברמב"ם כתוב )מגילה וחנוכה א, א( קריאת 
המגילה בזמנה, הכל חייבים בקריאתה וכו'.. וכן מבטלים 
תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה; קל וחומר לשאר מצוות 
של תורה, שכולן נדחין מפני מקרא מגילה". זאת ועוד, כותב 
הרמב"ם בסוף הלכות פורים, שכל ספרי הנביאים והכתובים 
עתידים להתבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר, עליה 

כתוב - "וזכרם לא ימוש מזרעם".
נמצינו למדים שכל המצוות בטלות מפני קריאת המגילה, 
ואפי' תלמוד תורה ועבודת בית המקדש, ומגילת אסתר אינה 
עתידה להיבטל לעתיד לבוא, ויש חשיבות מיוחדת לקרותה 
ברוב עם ובפרסום הנס, וצריכים אנו להבין, הרי לכאורה יש 
כלל "העוסק במצוה פטור מן המצווה", ומדוע כל המצוות 
נדחות מפני מקרא מגילה? ומה המיוחד במגילת אסתר 

שהיא חשובה משאר הכתובים ושלא תתבטל?
אלא, מבאר רבי יהונתן אייבשיץ, שהרי חודש אדר הוא 
מזל דגים, ומצד עצמו הוא החודש הכי מסוכן. שאין בכל 
המזלות רע לישראל כמו מזל דגים. שהרי הדגים גדול בולע 

את הקטן, אם כן מזל חודש אדר הוא רע, ומוסיף החתם 
סופר שמשה רבנו נפטר בחודש זה ולהבדיל כל רשעי ישראל 

שמתו במכת חושך במצרים מתו בחודש זה.
לכן המן הרשע בחר לבצע את זממו בחודש אדר, כדי לערער 
את הכח של ישראל, נמצא שכל מהותו של חודש אדר הוא 
אבל ויגון לעם ישראל. והדבר רמוז גם במילה אדר בהיפוך 
אותיות למפרע, ראשי תיבות "ראש דבריך אמת", שאין 
הקב"ה עושה בחודש זה לפנים משורת הדין, אלא לפי דין 

אמת וכידוע לא יצדק לפניך כל חי.
לכן אומר ר' יהונתן אייבשיץ שעל חודש זה נאמר: "החודש 
הזה שנהפך מיגון לשמחה", וראוי לנו להפוך מידותינו הגרועות 
ולתפוס מידות טובות. וזו היתה ההצלה של עם ישראל, 
שהרי עם ישראל התהפכו, שמתחילה נאמר במגילה "עם 
מפוזר ומפורד מכל העמים... ואת דתי המלך )הקב"ה( אינם 
עושים", זו היתה המציאות של עם ישראל, ומרדכי היהודי 
הצליח לכנוס את כל היהודים כמו שנאמר "לך כנוס את כל 
היהודים", והכוונה שמרדכי הצליח להביא את כולם לדביקות, 
ולתפילה וזעקה לקב"ה שיושיענו אף על פי שאיננו ראויים, 
ולכן נאמר "החודש הזה אשר נהפך להם מיגון לשמחה 

ומאבל ליום טוב".
זו הסיבה שמצוות קריאת מגילה בפורים חשובה היא עד 
מאוד, שהיא מרמזת על האפשרות של האדם להפוך עליו 
את הדין, ע"י תשובה תפילה וזעקה אף על פי שמתחילה 

לא היה ראוי.
כך אומר הרמב"ם )הקדמה למשנה תורה, סוף מצוות לא 
תעשה(: וציוו לקרות המגילה בעונתה, כדי להזכיר שבחיו של 
הקב"ה ותשועות שעשה לנו, והיה קרוב לשווענו כדי לברכו 
ולהללו, וכדי להודיע לדורות הבאים שאמת מה שהבטיחנו 
בתורה, "ומי גוי גדול, אשר לו אלוקים קרובים אליו, כהשם 
אלוקינו בכל קראנו אליו", וכלשון הרמב"ן )שמות ג, י"ג( 
"יקראוני ואענם, והיא הראיה הגדולה שיש אלוקים בישראל, 

קרובים אלינו בכל קראנו אליו".
יזכנו השם להפנים מסר זה לחיינו, ולהתחזק במידה זו של 
תפילה וזעקה לקב"ה בכל עת, ונזכה כולנו לישועות ונחמות 

במהרה בימינו אמן.

שבת שלום ופורים שמח, אייל עמרמי

אין ילד רע, יש ילד שרע לו
"והלכת בדרכיו"
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פרשת תצוה )שבת זכור( גליון 401, י' אדר תש"פ
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ליצירת קשר: 1599-50-20-51
harav.eyal@gmail.com :לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל

www.ayal-taarog.co.il

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

חסדי שמואל
ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

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 
 לרפואת: דליה בת נעמי | יחזקאל מאיר בן שרה | חיים בן תמר

לעילוי נשמת: מרדכי בן שמחה | ניר אלון בן מרגלית

כניסה       יציאה      ר”ת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ויאמר שמואל )שמואל א ט"ו(הפטרה

לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’: 08-6170437 

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א, באמונה ובטחון. לצפיה בשיעור המלא - אתר “כאייל תערוג“
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לדון לכף זכות - אין ילד רע, יש ילד שרע לו

שמעו נא סיפור מדהים שהתרחש בפורים שנה שעברה. ילדה קטנה רצתה 
מאוד להתחפש ל-'קוביה הונגרית'. ההורים המסורים הסכימו להצעה 
והשקיעו שעות רבות ליצירת תחפושת מוצלחת ביותר. התוצאה היתה 
אכן מופלאה וביום המסיבות של פורים צעדה 'הקוביה ההונגרית' באושר 

לכיוון בית הספר.
לפתע, באמצע הדרך, חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב-'קוביה' המהלכת 

ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט     
בחזקה והרס במחי רגל את כל התחפושת. 
עבודה של עשרות שעות ועמל 
רב ירדו לטמיון. הילדה פרצה 
בבכי מר. עוברים ושבים הזעיקו 
את ההורים שהגיעו מיד, החזירו 
את הבת הביתה וניסו בכל כוחם 
להרגיעה ולהציל ככל האפשר את 

מה שניתן מהתחפושת ההרוסה.
האב שהיה מזועזע מהסיפור החליט 
ללכת למקום הלימודים של אותו 

ילד ולהתלונן עליו בהנהלה. הוא הגיע למשרד עם הילדה, והמנהל שאף 
הוא הזדעזע קשות, ביקש ממנה לזהות את הילד באחת מתמונות המחזור 
התלויות על קיר המשרד. ברגע זה בדיוק נפתחה דלת המשרד והברנש 

בכבודו ובעצמו הופיע בפתח.
'הנה הוא!' זעקה הילדה, והמנהל החוויר כסיד. הוא השתיק אותה מיד, פנה 
לילד בשאלה מה רצונו, ליטף אותו רכות ושילחו לדרכו. 'ילד זה' – הסביר 
המנהל בשקט לאב ההמום – 'אמו חלתה לפני כמה שבועות במחלה קשה. 
הבית שלו על גלגלים... לא היה מי שיסתכל עליו השנה בערב פורים. ביום 
של המסיבות, כאשר כל חבריו הופיעו מאושרים עם תחפושות שונות 
ומגוונות, הגיע הילד לכיתה בבגדי חול מרופטים ומקומטים. אמו ואביו 
לא יכלו לעזור לו כלום בענין. לא פלא' – הפטיר המנהל – 'שהוא נתקף 
בחמת זעם נוכח התחפושת המושקעת והמוצלחת של הקוביה ההונגרית 

ועשה את מה שעשה...'
באותו יום אחר הצהרים, החליטו ההורים של 'הקוביה' לעשות מעשה. הם 
עזבו את כל ההכנות לפורים בצד, שכחו ממשלוחי המנות והתיישבו להכין 
'קוביה' חדשה עבור הילד המסכן. התוצאה היתה הפעם מוצלחת ביותר. 
הרי אין חכם כבעל הנסיון. למחרת הם התקשרו להזמין את הילד לביתם 
לקבלת המתנה. הוא הגיע ונדהם לראות את התחפושת שעשו לו. גמגם 

בדמעות 'תודה רבה' ו'סליחה'... ויצא מהבית קורן וצוהל.
למדתי מהסיפור, מסכם בעל המעשה, כמה גדול מאמר חז"ל: "הווי דן 
את כל האדם לכף זכות", וכמה נכונה האמרה החינוכית: 'אין ילד רע, יש 

ילד שרע לו...'. בשורות טובות.

מדוע הגעתי לשם דווקא באותו הרגע?

הרהרתי בכך אינספור פעמים מאז. זאת הייתה נקודת מפנה בחיי, ובכל 
פעם שאני חוגג את חג הפורים, הרגע הזה חוזר אליי בצורה חיה.

לפני שנים רבות, זמן קצר לאחר שנכנסתי לתפקידי הראשון כרב בארצות-
הברית, ניגש אלי אחד מבני הקהילה ובפיו בקשה. "יש פה בעיר זקנה", 
הוא סיפר, "שלא שייכת לקהילה שלך, אבל היא מוכרחה לדבר עם רב 
בדחיפות. קשה לה ללכת, והיא פשוט לא מסוגלת להגיע אליך. האם תהיה 

מוכן להקדיש את הזמן כדי לגשת לביתה ולעזור לה?"
"כמובן", עניתי. לקחתי ממנו את הכתובת, וחשבתי לגשת אליה בהזדמנות 
הראשונה. לא נעים לי להודות, אבל חובותיי כרב חדש דרשו נתח גדול 
כל כך מזמני, שההבטַחה לבקר אותה המתינה בסבלנות, כשאני שוב ושוב 

אומר לעצמי שבקרוב אמצא את הזמן ואקיים את הבטחתי.
שבועיים חלפו, וערב אחד שמתי לב פתאום שעדיין לא נפגשתי עם האישה 
שביקשה לדבר עם רב בדחיפות. היה זה באמצע החורף, ובחוץ שרר קור 
צורב, אולם רגשות האשמה שלי דחקו בי, והחלטתי שאני לא מסוגל לדחות 
עוד את הביקור. "אבל איך תמצא את הכתובת בחושך?" שאלה אשתי. 

"קפוא בחוץ. אולי תחכה עם זה עד מחר?".
אבל עמוק בלבי ידעתי שאני חייב ללכת מייד. חיפשתי את הכתובת, ובסוף 
מצאתי את ביתה של האישה. ניגשתי אל הדלת והתכוננתי ללחוץ על 
הפעמון, כשהדלת נפתחה בפתאומיות. גבר צעיר עמד 
מולי, חבוש בכובע ולבוש מעיל. אין ספק שהוא 
היה בדרכו החוצה, ואני הפרעתי לו כשהופעתי 

מולו באופן בלתי צפוי.
"כן", הוא אמר, "במה אני יכול לעזור לך"? 
שאל, "אני הרב בלך", הסברתי, "והגעתי 
לכאן אל גברת כהן". הבחור התחיל לרטוט 
ולרעוד, ואני לא הבנתי את התגובה המוזרה 
שלו. איך השם שלי והעובדה שהגעתי לכאן 

כדי לשוחח עם גברת כהן, יכולים לעורר כזאת תדהמה גלויה.
המתנתי במבוכה, ולאחר כמה רגעים הצעיר אמר: "גברת כהן היא אמא 
שלי ואני אומר לה שאתה כאן". נכנסנו לבית, וזמן קצר אחר כך הצטרפה 
אלינו אימו בסלון. היא אמרה לי שהיא מאוד שמחה שהגעתי, ושהיא 
פשוט חייבת לדבר איתי. מה שנראה לי מוזר, זה שהבן שלה, שבלי כל 
ספק התכונן לצאת מהבית ברגע שאני הגעתי, התיישב לידנו ובכלל לא 
נראה שהוא ממהר לעזוב. אמו הופתעה שהוא נשאר בחדר, וניסתה לדחות 
את העלאת הנושא שמטריד אותה, עד שהוא יצא – אולם ברור היה שהוא 

לא מתכוון ללכת.
בשלב זה, הבן שלה התחיל למרר בבכי ובקושי הצליח למצוא את קולו. "אני 
חייב להתוודות", הוא אמר. באותו לילה, היה ליל חג המולד, אך למרות 
שאני כמעט ולא שמתי לזה לב, מהר מאוד התברר שהדבר משמעותי מאוד 
לצעיר, שניסה לייצב את נשימתו כשהוא עדיין בוכה. "כשיצאתי הערב, 
לא התכוננתי לעזוב רק את הבית, אלא לעזוב את משפחתי, את העבר 
שלי וכל קשר עם ַעם ישראל ותורתו. זאת הייתה אמורה להיות פרידתי 
מהיהדות, ואני פתחתי את הדלת כדי לצאת אל מסעי לחיים החדשים. 
אולם אז הופתעתי לראות מישהו עומד בדרכי. לא היה לי מושג, הרב, 
מי אתה, אבל אז אתה הצגת את עצמך. הייתי המום. לא ראיתי רב מאז 
בר המצווה שלי. ובדיוק ברגע בו התכוננתי להשליך מעליי את הדת שלי, 
נעמד מולי רב וחוסם את דרכי. הבנתי שלא יתכן שזה סתם צירוף מקרים. 

חייב להיות בזה מסר משמים.
רק אז הבנתי מדוע הוא הגיב בצורה מוזרה כל כך, כשהבחין בי לראשונה. 
ואז הציפה אותי מחשבה לא מוכרת - הייתי שליח של ה' יתברך. לא אני 
בחרתי את הרגע, הרגע בחר אותי. הייתי יכול לגשת לפגוש את האם 
המוטרדת בכל רגע אחר, אבל איכשהו, בורא עולם דאג שאני אגיע בדיוק 

ברגע שבו עצם הופעתי תיראה בעיני הצעיר כאות משמים.
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שוקולד מריר

לקראת חג הפורים, השוקולד תופס מקום של כבוד במשלוחי המנות, 
אם אתם אוהבים שוקולד אך פוחדים שיפריע לכם במשקל, כדאי 

שתקראו למה הוא כן תורם, והאם יש סיכוי שהוא משביע?
לפני הכל, יש לדעת ששוקולד עושה מצב רוח טוב, ולא רק בשל 
המתיקות שלו. מחקרים מצאו כי בשוקולד מריר ישנם רכיבים טבעיים 
שתורמים לתחושת אופוריה. בשוקולד ישנם רכיבים המאזנים את 

הגוף ואף תורמים לתחושת רוגע, ועיכוב תחושות לחץ.
בנוסף, בשוקולד יש אנטי־אוקסידנטים המסייעים בהגנה מפני השמש.
דיכאון? עייפות? בשוקולד המריר יש מגנזיום - מינרל שמסייע 

בהפחתת תסמינים של תופעות אלו.
שוקולד גם מאזן את פעילות הלב, גורם לירידה בערכי הכולסטרול 
הרע, מקטין סיכויים למחלות לב וכן את הסיכוי לשבץ. במחקר 
שהתבצע באיטליה גילו שאכילה קבועה של שוקולד משנה את 

הרגישות לאינסולין ומפחיתה את הסיכון להתפתחות סוכרת.

בנוסף, הוא תורם לתחושת השובע, 
בשל הסיבים התזונתיים בהם הוא 
עשיר. והרי מי ששבע אוכל פחות, 

והנה מתכון לדיאטה מצוינת.
בשוקולד ישנם מרכיבים הפועלים 
כאספירין ומסייעים לזרימת הדם 
לכל המקומות בגוף, מה שמשפר 

את הראייה והחשיבה. יש בו את 
כמות הקפאין המדויקת הנדרשת 
לגוף כדי להתעורר, כך שאפשר 

לוותר על צריכת משקאות שונים.
סובלים מהתקפי שיעול? תאוברומין )אלקלואיד של צמח הקקאו( 
המצוי בשוקולד, מפחית את פעילות החלק במוח שאחראי על הפעלת 
התקפות השיעול הבלתי נגמרות. לפני כמה שנים דיווחו על כך 
שמדענים מנסים לרקוח תרופה שמכילה תאוברומין ותשמש תחליף 
לסירופ נגד שיעול, שמלבד טעמו הלא סימפטי גם נושא תופעות 

לוואי שונות.
מצד שני חשוב לזכור שבשוקולד יש סוכר בכמות גבוהה, ולעיתים אף 
יותר מחמישים אחוז, צריכה מוגברת של סוכר מזיקה מאוד לבריאות 

ונקשרת עם מחלות רבות דוגמת סכרת, לחץ דם ועוד.
ולסיכום: כמו תמיד, חשוב לשמור על האיזון.

ְּבִנַּית ַהֵהיָכל ְוָהֲעָזרֹות ַּבַּבִית ַהִּמְקָּדׁש

ְּבָפָרִׁשּיֹות ַהָּׁשבּוַע ָהַאֲחרֹונֹות, ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ַהְרֵּבה ַעל ַהִּמְׁשָּכן, ַעל ַהִּמְקָּדׁש, 
ַעל ָרצֹון ה' ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ֲחַז"ל ְּבִמְדַרׁש: 
ָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמן: ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם, 

ִנְתַאָּוה ֶׁשְּיֵהא לֹו ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ָּבֶעְליֹוִנים.
ִנְרָאה ְקָצת ֶאת ַמה ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָהַרְמַּב"ם ְּבִהְלכֹות ֵּבית ַהְּבִחיָרה, ְוִנְרָאה 
ֵאיֶזה מּוַסר ֶאְפָׁשר ָלַקַחת ֵמַהָּפָרִׁשּיֹות. ְּבֶפֶרק א' ֵמִהְלכֹות ֵּבית ַהְּבִחיָרה, 
ָהַרְמַּב"ם ּכֹוֵתב ַהְנָחיֹות ְּברּורֹות ֵאיְך ּבֹוִנים ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוָכְך הּוא ּכֹוֵתב:
"ְּכֶׁשּבֹוִנים ַהֵהיָכל ְוָהֲעָזָרה - ּבֹוִנים ָּבֲאָבִנים ְּגדֹולֹות", ְּכֶׁשּבֹוִנים ֶאת ַהֵהיָכל 
ְוֶאת ָהֲעָזָרה, ַהִּבְנָין ַהֶּזה הּוא ֻּכּלֹו ִלְכבֹוד ה', ָלֵכן ּכֹוֵתב ָהַרְמַּב"ם ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ּבֹוִנים ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְצִריִכים ִלְבנֹות אֹותֹו ִעם ֲאָבִנים ְּגדֹולֹות. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ִּבְמָלִכים: "ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות ֲאָבִנים ְיָקרֹות ְלַיֵּסד ַהָּבִית".
ְּכֶׁשּבֹוִנים ֶאת ַהַּבִית ָּבֹאֶפן ָיֶפה, ְמַקְּיִמים ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ֶׁשל "ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו", 
ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַּבְּגָמָרא: ְּדַתְנָיא: "ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו" - ִהְתָנָאה ְלָפָניו ְּבִמְצֹות; 
ֲעֵׂשה ְלָפָניו ֻסָּכה ָנָאה, ְולּוָלב ָנֶאה, ְוׁשֹוָפר ָנֶאה, ִציִצית ָנָאה, ֵסֶפר ּתֹוָרה ָנֶאה 
ּוְכתֹוב ּבֹו ִלְׁשמֹו ִּבְדיֹו ָנָאה, ְּבֻקְלמֹוס ָנֶאה, ְּבַלְבָלר אּוָמן ְוכֹוְרכֹו ְּבִׁשיָרִאין ָנִאין.
ִאם ַעל ֹּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ָאְמרּו ָּכְך, ָאז ַעל ִּבְנָין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִלְכבֹודֹו ֶׁשל 
ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך – ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשָּצִריְך ִלְבנֹות אֹותֹו ָּבאֶֹפן ַהָּיֶפה ְּביֹוֵתר 
ֶׁשֵּיׁש. ָלֵכן אֹוֵמר ָהַרְמַּב"ם ֶׁשָּצִריְך ָלַקַחת ְלִבְנָין ַהָּיֶפה ַהֶּזה ֲאָבִנים ְּגדֹולֹות.

"ְוֵאין ּבֹוִנין ּבֹו ֵעץ ּבֹוֵלט ְּכָלל, ֶאָּלא אֹו ָּבֲאָבִנים אֹו ִּבְלֵבִנים ְוִסיד". ַהִּנָּגִרים, 

ֵאין ָלֶהם ַמה ַלֲעׂשֹות ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ֹלא ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְלִבְנָין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵעץ 
ִּבְכָלל. ַהַּבָּנִאים ֵיׁש ָלֶהם ַמה ַלֲעׂשֹות, ֶׁשָּיבֹואּו ִלְבנֹות ֵמֲאָבִנים ְּגדֹולֹות אֹו 
ִאם ֹלא ָמְצאּו, ָאז ִמְּלֵבִנים. ַּכּמּוָבן ֶׁשָּכאן ְמֻדָּבר ַרק ַעל ִּבְנָין ַהַּבִית, ֶׁשֲהֵרי 

ְּכֵלי ַהִּמְקָּדׁש ֶחְלָקם ָהיּו ֲעׂשּוִיים ֵמֵעץ, אֹו ֵמֵעץ ְמֻצֶּפה ָזָהב.
ָהַרֲאַב"ד ׁשֹוֵאל ִמַּיד ַעל ָהַרְמַּב"ם, ֵאיְך ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשְּבָכל ָהֲעָזָרה ֹלא ָהיּו ּבֹוִנים 
ׁשּום ָּדָבר ֶׁשל ֵעץ, ַוֲהֵרי ִלְׁשַּכת ֹּכֵהן ָּגדֹול ָהְיָתה ֶׁשל ֵעץ? ְוַגם ְּבִׂשְמַחת ֵּבית 
ַהּׁשֹוֵאָבה ֶׁשָהיּו עֹוִׂשים ַּבַּבִית ַהִּמְקָּדׁש ְּבֹכל ָׁשָנה ֶּבָחג ַהֻּסּכֹות, ָהיּו ַמִּקיִפים 
ֶאת ֹּכל ָהֲעָזָרה ִּבְגזּוְזְטָרא ֶׁשל ֵעץ. ְמָתֵרץ ָהַרֲאַב"ד ֶׁשֹּלא ָאְסָרה ּתֹוָרה "ֹּכל 
ֵעץ" ֶאָּלא "ֵאֶצל ִמְזֵּבַח ה'", ְוִהיא ֶעְזַרת ֹּכֲהִנים, ִמַּׁשַער ִניָקנֹור ְוִלְפִנים, ֲאָבל 

ְּבֶעְזַרת ָנִׁשים ּוְבַהר ַהַּבִית - ֻמָּתר.
ּוְמָתֵרץ ַהּתֹוְספֹות יֹום טֹוב ֵּתרּוץ ּנֹוָרא: ֶאְפָׁשר ִלי ְלָתֵרץ )ִלְׁשַּכת ֹּכֵהן ָּגדֹול 
ֵמֵעץ(, ֶּׁשַּנֲעָׂשה ֵּכן ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָּתזּוַח ַּדְעּתֹו ָעָליו! ִאם ֹּכֵהן ָּגדֹול ַחָּיב ִלְׁשָּכה 
ֶׁשל ֵעץ, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָּתזּוַח ַּדְעּתֹו ָעָליו, ָאז ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשַּגם ֲאַנְחנּו 

ַחָּיִבים ִלְׁשָּכה ֶׁשל ֵעץ, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָּתזּוַח ְּדְעֵּתנּו ָעֵלינּו.
ַנְתִחיל ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהְּלָׁשכֹות ַּבַּבִית ֶׁשָּלנּו ִמֶּׁשל ֵעץ, ֶׁשֹּלא ָּתזּוַח ְּדְעֵּתנּו ָעֵלינּו, 
ֶׁשּנּוַכל ִלְהיֹות ַעְבֵדי ה', ְוָאז ְּבֶעְזַרת ה' נּוַכל ֶּבֱאֶמת ִלְבנֹות ִמְׁשְּכנֹות ִלְקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא. ָּברּוְך ה' ָלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. 
 

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א חידושים על התורה )שמות(
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איך שגלגל מסתובב בעולם / סיפור שיכול 
היה להיות 

בעיירה קטנה התגורר לו זוג צעיר. האברך למד בישיבה עד החתונה 
וגם לאחר מכן המשיך בלימודיו זמן מה. לאחר מכן החל לתת את דעתו 
על עניני פרנסה ושלח ידו במסחר, כשהנדוניה של אשתו משמשת לו 
בסיס להשקעותיו. הוא הצליח יפה בעסקיו ועלה מעלה מעלה, עד 
שנהיה לעשיר גדול. אולם, ככל שהתעשר יותר, סיחררה ההצלחה את 
ראשו והוא נכנס לעניני המסחר יותר ויותר כשראשו ורובו נתונים אך 

ורק בכך: כיצד אפשר להרוויח עוד יותר כסף.
העוני בעיירה היה גדול מאד ולביתו של הגביר היו באים קבצנים רבים 
כדי לבקש נדבה או דבר מה לאכול, כדי לשבור את רעבונם. אשתו 
הצעירה של הגביר היתה טובת לב ושום עני או קבצן לא יצא מביתה 
ריקם. לעומתה, היה בעלה קמצן גדול וככל שהתעשר, הלכה תכונה 
שלילית זו והחריפה. בסופו של דבר הוא ציווה על אשתו לא להכניס 

עוד מקבץ נדבות הביתה.
מכל החגים והימים הטובים היה חג הפורים ה"קשה" ביותר לגביר שלנו. 
זהו חג שבו צריך לשלוח 'משלוח מנות' ולתת מתנות לאביונים, ודבר 
זה לא היה לרוחו כלל וכלל. לאמיתו של דבר איש לא שלח לו משלוח 
מנות. כי בעיירה איש לא אהב אותו ולא היה לו אף ידיד טוב אחד, כדי 
לשלוח לו משלוח מנות. הוא פתר את הבעיה בצורה מקורית: שלח לאשתו 
משלוח מנות על צלחת שהכילה אוזן המן ותאנה, ובכך חשב לצאת ידי 
חובה. אשר למצוות ה'מתנות לאביונים', הרי הוא נתן כבר מספר פרוטות 

לעניים בבית המדרש, כאשר בא לשמוע את קריאת המגילה.
כאשר ישב הגביר ליד השולחן, כדי לסעוד את סעודת פורים הדשנה 
שלו, נשמעו לפתע נקישות עזות על הדלת. הגביר התפלא מאוד, כי זה 
מזמן לא נהג לבוא אליו איש. הוא שלח את אשתו לראות מי זה דופק 
בדלת ועד מהרה שמע קולות עליזים: "פורים שמח! פורים שמח! אנו 

מבקשים נדבה לכבוד פורים!..."
היו אלה קבצנים של פורים, עם מסכות על פניהם, שעברו מבית לבית 
ואספו כסף בשביל "מעות חיטים" – עזרה לנזקקים להוצאות הפסח. היה 
זה מנהג עתיק בעיירה וכל אחד היה נותן להם כפי יכולתו בעין יפה. הרי 
בין פורים לפסח יש בסך הכל ארבעה שבועות והמצוקה הכלכלית היתה 
גדולה; תלמידי ישיבה ואברכים צעירים נהגו ללבוש מסכות ולאסוף כסף 
לעניים. איש לא היה מסרב ליטול חלק במצוה גדולה זו. אולם, כאשר 
נכנסה אשתו של הגביר וביקשה ממנו נדבה לקבצני הפורים הללו, גער 
בה בעלה והורה לה לשלחם בידיים ריקות. בבושת פנים נאלצה האשה 

לחזור על עקבותיה ולסגור את הדלת, בהשאירה את הקבצנים בחוץ.
מיד למחרת בבוקר, כאשר חזר הגביר לעסקיו, נגרם לו הפסד גדול 
ומכאן ואילך החלו עסקיו להידרדר והפסד אחר הפסד רדף אותו, עד 
שירד לגמרי מנכסיו. לאט לאט הוא נאלץ למכור כל מה שהיה לו בבית, 
לרבות את תכשיטי אשתו. ביום בהיר אחד נאלץ להודות באזני אשתו, 
כי הוא נשאר בלי פרוטה לפורטה ולא נותר לו רק ללכת ולקבץ נדבות. 
הוא העמיד אותה בפני הברירה האכזרית: או שתיטול אף היא תרמיל של 
קבצנים ותצא לדרך, או שתוותר על כתובתה ותיקח גט. האשה, שזה מזמן 
נקעה נפשה מקמצנותו של הבעל, החליטה להתגרש ממנו ולקחת גט.

במרוצת הזמן נישאה הגרושה הצעירה לאלמן צעיר, אדם עדין נפש ובעל 
בעמיו והם ניהלו חיים שקטים ומאושרים. הם חיו בעיירה סמוכה וזכו 
לשם טוב בעיני כל מכריהם. בעלה החדש לא מנע מהאשה מלעסוק 
במצוות הכנסת אורחים ואף עודד אותה לתת צדקה לעניים. הוא בעצמו 
היה בעל צדקה גדול ופיזר מהונו בכל הזדמנות ביד נדיבה. מסתבר, כי 
האשה הביאה מזל לבעלה החדש שעסקיו גדלו ושיגשגו והם אף נתברכו 
בילדים נחמדים, ילד וילדה. היה זה בית יהודי חם, שבו התנהלו חיים 

יהודיים מתוך שמחה וטוב לבב.
והנה הגיע חג הפורים השמח והמשפחה ישבה כדי לאכול את סעודת 

החג. לפתע נשמעה נקישה בדלת וכאשר האשה פתחה כדי לראות מי 
זה, עמד בדלת קבצן שכל מראהו העיד כי הוא רעב ללחם. היא הזמינה 

אותו להיכנס ובעלה אמר לאורח ליטול ידיים ולשבת ליד השולחן.
הקבצן החייה את נפשו במאכלים הערבים שהוגשו לו ביד רחבה. יחד 
עם בעלי הבית הוא אכל סעודה דשנה ובסיומה עמדו דמעות בעיניו. 
האם היו אלה דמעות של תודה או שמא דמעות שבאו כתוצאה מכך 
שנזכר במצבו הקשה – דבר זה לא יידע איש לעולם. אלה שהסבו איתו 
ליד השולחן, עשו מצידם הכל כדי לעודד את רוחו ולשמח את ליבו של 

הקבצן המסכן.
זמן רב לאחר שהקבצן הלך לו, שבע ומעודד מהיחס הטוב אליו, ישבו 
הבעל ואשתו ליד השולחן ומתוך השתתפות בצער הסיחו על אודות 
מצבו של הקבצן. "הידעת יקירתי" קטע הבעל את מחשבותיו כשהוא 
פונה אל אשתו – "העני שהיה בביתנו הזכיר לי מעשה שהיה לפני שנים 
רבות, כאשר אני הייתי במצבו. אני נזכר בפורים אחד כאשר הייתי רעב 
ללחם והלכתי לביתו של גביר מסויים, דוקא לא הרחק מכאן, בתקוה 
לקבל שם דבר מה לאכול. כאשר ניגשתי לדלת, פגשתי שם קבוצה של 
קבצני פורים, שבאו כדי לקבל נדבה. הגביר אפילו לא הכניס אותם לביתו 
ושילח אותם מעל פניו מבלי לתת להם אף פרוטה. מיד הלך לי החשק 

אפילו לנסות ולדפוק בדלת והלכתי כלעומת שבאתי.
ועכשיו את רואה יקירתי, ברוך השם שעזר לנו ואנו יכולים לקיים מצוות 
הכנסת אורחים. מי יודע? אולי האורח שלנו היה פעם בעצמו בעל בעמיו 
ואולי אפילו עשיר, והרי ה' יתברך משפיל גאים ומגביה שפלים" – השם 
יתברך הוא הוא שמסובב את הגלגל, מעלה ומוריד" אמר... "קלעת 
למטרה, בעלי היקר" – אמרה האשה כשהיא מנגבת את עיניה – "אכן, 
האורח שלנו היה פעם גביר גדול"... ענתה האשה בתדהמה. "ומאין את 
יודעת זאת?" – שאל הבעל המופתע כולו. "ולא זו בלבד, אלא שהוא 
היה אותו הגביר שאצלו מצאת את קבצני הפורים מסולקים בבושת 

פנים" – אמרה האשה.
עתה התפלא הבעל עוד יותר ושאל בתמיהה גדולה: "אבל מאין את יודעת 
כל זאת?". שאר הבעל, "אני יודעת משום שנכחתי במקום. האורח שלנו 

לא היה אלא בעלי הראשון" – השיבה האשה חרישית.
הסיפור שלנו לא היה עדיין, אבל יכול היה להיות. גלגל חוזר בעולם, 
היום פלוני מצליח ומחר אלמוני... ניתן דעתנו על מצוקתו של השני, 

ונדע כי בסיבוב הבא שלא יקרא... גם לנו זה יכול לקרות.

"וזכרם לא יסוף מזרעם"

אמרו רבותינו על הפסוק ממגילת אסתר, שאפילו 
בזמן שכל המועדים יתבטלו, פורים לא יתבטל, 

שנאמר: "וזכרם לא יסוף מזרעם.
משל לשני בני אדם שנצטוו לזהות אנשים בלילה 
בשעת חשיכה. האחד הדליק נר ונסתייע בו. לשני 
לא היה נר, ומכיוון שהיה מוכרח לזהות את האנשים, 
אימן את עצמו להכירם בטביעת משמע אוזנו, כלומר 
שיזהה את האיש שמולו על פי קולו, ונמצא, שהוא 
סיגל לעצמו כשרון חדש של הקשבה לקולות בני 
אדם, וכוחות השמיעה וההקשבה אלו, לעולם נשארו 

קניין בנפשו.
והנמשל, גאולת חג הפורים, אשר על ידה כנסת 
ישראל לימדה את עצמה להכיר את ה' גם בחושך 
ובהסתרה, בוודאי שזה יישאר קנין לעולם בנפשם 
של עם ישראל, אפילו לאחר שיעלה עמוד השחר.

הרב יצחק הוטנר
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רבי יצחק בלאזר זצ"ל

גדול הדור שהתחפש לעני

הגה"צ רבי יצחק בלאזר זצ"ל היה אחד מגדולי הצדיקים ובעלי המוסר 
בדורות האחרונים. הוא לא רק למד מוסר מתוך ספרים, אלא חי מוסר, 
נשם מוסר, וכל חייו היו מושתתים על ערכי המוסר הנעלים. יום אחד 
החליט שעליו לצאת לגלות. לבש בגדי עניים ועזב את עירו בלי להודיע 
על כך לאיש – גם לא לתלמידיו. בדרכו השתדל להגיע למקומות שלא 

מכירים אותו, שם היה מראה את עצמו כעני המבקש נדבה.
באחד הימים הזדמן לבית יהודים רחמנים, שהואילו בטובם להכניס 
את ההלך העני, ולתת לו מעט מאכל ומשקה להחיות את נפשו. מטבע 
דברים, הושיבוהו בקצה המטבח, והניחו לפניו צלחות עם שיירי המאכלים 
שנותרו מסעודתם. בדיוק באותו זמן עבר שם אחד מתלמידיו ולתדהמתו 
הוא רואה, לא פחות ולא יותר, את רבו, שנחשב לאחד מגדולי הדור, 
יושב בפינה נידחת במטבח, מחופש להלך עני, ואוכל משיירי המאכלים 

של בני הבית...
מפיו נפלטה זעקה: "רבינו!...". רבי יצחק השתיקו באחת והזהירו: "אם 
תגלה מי אני – לא אמחול לך!" אמר בתקיפות. "לא אגלה את סודו 
של הרב", הסכים התלמיד, "אך תורה היא וללמוד אני צריך, מה פשר 

הנהגה זו של רבנו?".
רבי יצחק זצ"ל הסביר: "רציתי לטעום טעם של עניות מה היא, כדי 
שאבין לנפש העני. אינני יכול לומר לאחרים דברי מוסר בנושא שאינני 
מכיר ומרגיש אותו באופן אישי. הדברים לא יתקבלו על לב השומעים. 

רציתי, אפוא, לחוש בעצמי מהי הרגשתו של העני".
נלמד מכך כולנו עד כמה עלינו להרגיש את השני, ובמיוחד לפני חג 
הפורים הבעל"ט אשר בו כולנו נותנים ממיטב כספינו לאביונים ונזקקים.

שתיקה הנובעת מענוה

עוד מסופר על רבי יצחק בלאזר זצ"ל, שהשתתף פעם באסיפה של גדולי 
ישראל בזמנו, ובראשם הגאון בעל "בית הלוי" זצ"ל, רבה של בריסק.

כשיושבים רבנים יחדיו, על מה הם מדברים? כמובן, בדברי תורה. פתח 
בעל בית הלוי ואמר: "כבוד הרבנים הגאונים, יש לי קושיה חמורה שברצוני 
להציג בפניכם". הוא ציטט את דברי הגמרא במקום אחד, והראה כי הם 
נסתרים מגמרא אחרת במקום פלוני, קושיה! התחילו הרבנים להתפלפל 

ביניהם, זה מיישב וזה סותר, מלחמתה של תורה.
האסיפה נמשכה למעלה משעה, וכל אותו זמן ישב רבי יצחק בלאזר 
בשקט, לא דיבר מילה, לא ניסה לחוות דעה בענין, כלום! הרב מבריסק 
הביט לעברו מדי פעם, לראות אולי יגיב – אבל שום דבר, רבי יצחק 

נותר דומם.
בסופו של דבר, הרב מבריסק אמר שני תרוצים על הקושיה, כולם היו 

מרוצים מהקושיה ומהתירוצים, והאסיפה נגמרה.
בדרך הרהר הרב מבריסק במה שארע באסיפה. "אינני מבין", חשב 
לעצמו, "הלא סיפרו על רבי יצחק בלאזר שהוא אחד מגדולי ישראל, 
בעל מח חריף. והנה כעת, באסיפה, לא ניכרה עליו, לא חכמה ולא 

חריפות המח. אני חייב לדעת מי באמת אדם זה".
כשהגיע לביתו ביקש שיביאו את ספרו של רבי יצחק בלאזר, פרי יצחק, 
פתח את הספר ומצא שם את הקושיה שהקשה, וגם שני התרוצים שתירץ 
היו כתובים שם. נישק הרב את הספר ואמר: "גדלות בתורה יש לאדם 

זה, אבל יותר מכך גדול הוא במידת הענוה!"

חידות הוא חידות הוא 

והיא ושינוי והיא ושינוי 

אותיות - אותיות - 
לפוריםלפורים

מילתא דבדיחותא לפורים

תשובות ניתן להניח במזכירות התלמוד תורה, בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים יקרי ערך 

1. הוא - שיכור, היא - מלכה

2. היא - מרשעת , הוא -  מנשיאי ישראל

3. היא - בת אביחיל, הוא - מארבעת המינים

4. הוא - מזלו דגים, היא - מתכת זולה

5. היא - פסולת החיטה, הוא - התנזרות מאכילה

6. היא - פור, קפד זנבו והוא - בן ארי

7. היא - מעיל, הוא - חודש בשנה

8. הוא - הפסקת שתייה ממכרת, היא - קשורה 
לפורים ולעצמאות

9. הוא - תיכנן להתנקש בחיי המלך, היא - 
שדה תעופה בארצנו

10. הוא - שמח, היא - קול הסוס.

א. מי היה התנא הגדול בהסטוריה המוזכר במגילה?
ביג -תנא.

ב. למה מכל צוררי ישראל דווקא המן נקרא רשע, ולא פרעה או 
טיטוס למשל?

כי המרושע הזה רצה להרוג את עם ישראל דווקא בפורים שהוא 
היום השמח ביותר בשנה.

ג. עשיר אחד הזמין ארבעה עניים לסעודת פורים. אשתו הגישה 
לבעל הבית רבע עוף שלם, ואילו לעניים היא הגישה רבע אחד 

לכל החבורה. מיד קם אחד העניים וצעק: 'מנחה!!!'
 'מה פתאום מנחה עכשיו?!' התפלא העשיר.

 'תקשיב, אצלך רבע לאחד, אבל אצלנו רבע לארבע...'
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נערי בר המצווה היקרים שבין 
מתפללי בית הכנסת מוזמנים לקרוא 

בתורה מידי שבת בבית מדרשנו 
המרכזי ״חסדי שמואל״

לתיאום הקריאה:
נתנאל אלפסי 050-678-5912
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זמני  תפילות  ושיעורים

17:15 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:55 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות ריבית 

07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  

14:30 חושן משפט שיעור הלכה, שו"ע  

15:00 מנחה   

15:30 שיעור מוסר  

17:50 שיעור הלכה  

18:20 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:40 )עד זמן רבינו תם( שיעור במדרש  

18:40 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים                    

פעילויות לנשים בשבת

13:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

מנחה ערב שבת    17:15 )כ-30 דק' לפני השקיעה(

שחרית     07:30 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה( 

מנחה                     15:00

ערבית של מוצ"ש      18:20 )עם צאת השבת(

תפילות לימות החול תפילות ושיעורים בשבת קודש

ביהכנ"ס "כאייל תערוג"
מתחם קריית חינוך רח' שמחת כהן 23

שחרית הנץ החמה    05:10 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( 

שחרית מנין ב'    07:00

שחרית מנין ג'    07:30 )בישיבה הודו ב7:45(

שחרית מנין ד'    08:15

מנחה      17:30

ערבית מנין א'    סמוך למנחה

ערבית מנין ב'     בתום השיעור המרכזי

שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

יום ראשון     עין יעקב - עיון באגדות חז"ל

יום שני     אמונה ובטחון

יום שלישי    פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא

יום רביעי     ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב

יום חמישי    הלכות שבת/מועדים

פעילויות לנשים

יום שלישי    20:45  שיעור בחסידות
     מהרבנית רבקה בקרמן תחי'

פעילויות לילדים

יום שלישי     18:00  מתמידים לילדים, משניות, תהילים,  
סיפורי צדיקים ועוד. הגרלות ופרסים למשתתפים

שיעורים נוספים מפי מו"ר הרב שליט"א בירושלים והסביבה!

17:30    ביה"כ "סילוורה", רח’ חיים ולירו )ליד שוק מחנה יהודה( ירושלים יום ראשון            

20:45    ביה"כ המרכזי "אוהל אברהם", רח’ יורי שטרן, פסגת זאב ירושלים יום ראשון            

17:30    ביה"כ "מוסיוף", רח’ יואל ירושלים יום שני               

20:45    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים יום שני               

18:00    ביה"כ "בורכוב", רח’ פישל ירושלים יום רביעי  

חדש! – ביה"כ "אבני החושן", רחוב אבני החושן, מעלה אדומים  18:00 יום חמישי 

חדש! – ביה"כ "קול יעקב", רחוב הנביאים 22, מודיעין  20:45 מוצ"ש  
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