
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 לזכרו ולע"נ של רבינו הגדול רה"י

 זיע"א נפתלי סימון ביר הגה"ק

 גאב"ד עדת תימן ירושלים

 199188מס"ח  064)ע"ר( בנק דיסקונט  שליט"אשמעון סימון  בנשיאות הרה"ג ת נפתלי"ו"ישוע-"דברי שלום ואמת"יו"ל ע"י מוסדות 

 

 משנכנס אדר מרבין בשמחה
כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר  :אומרים חז"ל

 רמבאו         מה הבנת הדימוי ביניהם?  ולכא'          מרבין בשמחה, 
תשעת  בהתחלה יש דין שלש ,הרב דסלר שכמו שבחודש אב יש דרגות

הימים, ואח"כ שבוע שחל בו, ואח"כ תשעה באב, כך בחודש אדר, 
        בתחילה צריך לשמוח קצת, ואח"כ כל יום להוסיף בשמחה עד פורים, 

 מובאו      יש להבין כיצד אפשר להוסיף כל יום עוד שמחה?  ולכא'
פלא יועץ  ששמחה זה דבר התלוי בהתבוננות. ודרכו של היצר ב

, שכאשר חסר לו דבר אחד היצר נותן לו ןלדיכאואדם שמכניס את ה
הרגשה שהכל לא שווה כלום בלי דבר זה, כדרכו של המן שאמר כל 

לי.  זה איננו שווה לי כשאני רואה את מרדכי היהודי שאינו משתחוה
אך ע"י התבוננות שנראה כמה מעלות טובות יש לנו שאנו יהודים וכו' 
זה מכניס שמחה לאדם, ובזוהר כותב 'בשמחה' אותיות 'מחשבה' וע"י 
מחשבה נרבה בשמחה, ו'שמח' היינו שם מוח, וע"י שיתבונן עם 

כששותים יין הכוס  מביא:בחיי  ורבינו               המוח ישמח.
ה, אך החמישית זה קוף, ויתבונן שלא יגיע הראשונה זה שמח

להוללות, וידוע שעל יין חדש שמביאין לשולחן מברכין הטוב 
דווקא  א.בסימן קע"ה:  )בהתקיים עשרת התנאים כמובא בהלכהוהמטיב 

שאין  ג.כשהשני לא היה לפניו בשעת הברכה,  ב.שנשאר מהיין הראשון, 
מחדש לישן אא"כ ידוע שהחדש דווקא  ד.ידוע שהיין השני גרוע מהראשון, 

כשיש  ו.דווקא שיש אחר עימו וה"ה אשתו ובניו עימו,  ה.טוב כמו הישן, 
 ז.לחבירו שותפות ביין, וכשבעה"ב העמידו על השולחן הוי כשותפות, 

דווקא ששתו שניהם משני  ח.שישתו בחבורה ביחד דהיינו באותו חדר, 
פסקי תשובות( שישתה רביעית ) י.דווקא על יין שבתוך המזון,  ט.היינות, 

שלא  -וברכה זו נתקנה גם על הרוגי ביתר, הטוב (מראשון ומשני
שנתנו לקבורה, ולכן כשמביאים יין חדש ויש ריבוי  -הסריחו, והמטיב

שמחה, מברכין הטוב והמטיב להזכיר את הרוגי ביתר שעי"ז יחזור 
אב מובן שאמרו חז"ל כשם שמשנכנס  ולפי"ז     לדרך המיצוע. 

ממעטין, כך משנכנס אדר מרבין, כדי להרבות בשמחה אך עם זהירות 
לא כתב משנכנס  הרמב"ם                    ולכן הזכירו לנו גם את אב.

אדר מרבין בשמחה, אך כתב משנכנס אב ממעטין, אך הרי"ף כתב 
שכיון שהרמב"ם חילק את  ומבאר בעל מנחת אלעזר      שניהם, 

והלכות פורים, אז א"א לכתוב רק משנכנס אדר מרבין  הלכות אבילות
בשמחה, כי זה לא ניתן למדידה, אך הרי"ף שציטט את לשון הש"ס 
יכל לכתוב את שניהם יחד, כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך 

 רלהישממשנכנס אדר מרבין בשמחה, ואפשר להרבות בשמחה אבל 
 מהוללות.                       

 הגדול זיע"אמאת רבינו " ישועות נפתלי"מאמר 

 

 

 שנה ב' - 73 גליון 
  זכור - תצוה  פרשת

 גתשפ" אדרב "אי
 ב' של"ד לשטרות

 גליון מורחב לרגל חג הפורים
 (ם-אופק יזמני השבת )

 ד'( 40) 5:03: הדה"נ
 6:15: מוצ"ש
 6:54ר"ת: 

  6:05: תענית אסתרסיום 
  

 הפרשהרעיון על  

 הרב אלעזר יהודה שליט"א
 

 נר תמידלהעלות 
ְוַאָתה ְתַצֶוה ֶאת ְבנֵי ִיְשָרֵאל ְוִיְקחו ֵאֶליָך ֶשֶמן ַזִית ָזְך ָכִתית ַלָמאֹור "

המקרא הזה יורד ונוקב עד התהום, חז"ל  .ז, כ'()כ""ְלַהֲעֹלת נֵר ָתִמיד
אומרים "נר ה' נשמת אדם" כדמות הנר לכבודו של ה' כן הוא נשמת 

הכבוד, אדם מדליק נר וככל שהשמן טוב  תחת כסאמהאדם החצובה 
ואיכותי יותר, כך האור מאיר יותר חזק ויפה, אבל כשהשמן עכור מלא 
בשמרים ופסולת, אז לא מאיר טוב וקופץ כל רגע, ולפעמים רח"ל הנר 

אם האדם מתמלא בשמן זית זך כתית, יש -מתכבה, כך זה נשמת האדם
ים, הנשמה הזו עתידה עוד לו הבטחה שאותו נר יהיה נר תמיד, נר עולמ

להאיר לדורות עולם כי היא בנויה מחומר גלם נקי ומזוקק, שמן זית זך 
 הגמ'                  זו הערובה, ההבטחה היחידה לחינוך צאצאינו. 

אומרת )ב"מ דף פה:( כי הוו מינצו ר' חנינא ור' חייא, אמר ליה ר' 
משתכחא תורה מישראל  חנינא לר' חייא בהדי דידי קא מינצית, ח"ו אי

מהדרנא ליה מפילפולי, אמר ליה ר' חייא לר' חנינא בהדי דידי קא 
 ?מינצית דעבדי לתורה דלא תשתכח תורה מישראל, מאי עבידנא

אזלינא ושדינא כיתנא וגדילנא נישבי וציידנא טבי ומאכילנא בשרייהו 
ליתמי, ואריכנא מגילתא וכתבנא חמשה חומשי תורה ולימדתי לחמשה 
ילדים, וכתבנא ששה סדרי משנה ולמדתי לששה ילדים, והם לימדו בכל 
העיירות את התורה והמשנה, ועבדי ליה שלא תשתכח תורה מישראל, 
היינו דאמר רבי כמה גדולים מעשי חייא, אבל מדוע רק על ר' חייא 
אמרו כמה גדולים מעשי חייא הרי היה עוד מלמדי תינוקות, כמו ר' 

אז מה הוא עביד דלא תשתכח תורה מישראל,  יהושע בן גמלא שאף
ר' חייא לימד  :פשוטה התשובה             ? מעשי ר' חייא גדולים מכולם

אותנו איך מעבירים לדורות הבאים, איך רוצים להנציח את פך השמן, 
זה רק כשזה טהור, כשזה שמן זית זך, חייבים שהכל יתחיל במטרה 

ת והצביים והבשר לעניים קדושה, מהזריעה של הפשתן והרשתו
והעורות שיצאו מהצביים, ועליהם נכתוב את התורה ונעביר הלאה, וכך 

 .             עשה בפועל שלא תשתכח תורה מישראלזה יתקיים, ר' חייא 
הרי ר' חייא אמר לר' חנינא שהוא עשה שלא  ,יש קושיא עצומה הרי

בהמשך, מי ערב כח תשמישראל, אבל מנין ידע, אולי זה יתשתכח תורה 
 התשובה ?        עד כדי שר' חייא תולה זאת בזכותושיהיה לזה קיום 

ר' חייא ידע שדבר שהוא מהיסודות שלו הוא שמן זית זך בלי שום : היא
ערבוב וכולו לשם שמים, יש הבטחה מהתורה שאותו שמן זית שהוא זך 

 הקדושה.א יאיר באור יקרות התורה הוא יעלה נר תמיד לעולמי עד, הו
ד חכם, והחזו"א הגיע לחזו"א וטען בפניו שבנו לא יצא כ"כ תלמי אחד

 :ענה ?רב פלוני, ומי אמר את הברכות :הוא ענה ?שאל מי היה הסנדק
פלוני, אמר החזו"א לפעמים גם הברכות צריך גברא רבה, ואם זה לא 

זה יכול להשפיע על התינוק, כי חייב שהכל יהיה שמן זית זך דק מן  ,כך
הדק, וכשאדם חי כך כמו שר' חייא מלמד אותנו, הוא יכול להגיע 
לדרגות נשגבות, לא סתם ר' חייא הוא ובניו היה להם הכח להביא את 
הגאולה, אמר משיב הרוח ונשב זיקא, אמר מוריד הגשם אתא מיטרא, 
כשהגיע למחיה המתים העולם רעש וגעש כיוון שעוד לא הגיע הזמן, 

לה כי אצלו הכל שמן זית זך יה להביא את הגאואבל ר' חייא בכוחו ה
אדם לא מייחס  לפעמים            ובכוחו להעלות נר תמיד. כתית,

חשיבות לדברים קטנים "ועשית בגדי קודש לכבוד ולתפארת" גם 
הלבוש יש לו השפעה שלפעמים היא מרחיקת לכת, אדם שואל מה 

ל הציידים צריכה נפק"מ כך או כך, אבל ר' חייא הבין שאפי' הרשת ש
חוטי פשתן שגדלו בקדושה, זה מראה שהכל חייב להיות שמן זית זך, 

 התורה להעלות נר תמיד אמן!ת שנזכה בעז"ה להבטח
 

 "לצמספר רפואות תימן לר' שלמה צפר זסגולות ורפואות 

 כאבים בגיד הנשה 
יש זקנים מומחים שעושים מכוות אש בכף הרגל בין האצבעות בין  א(

 האצבע הקטנה לשניה לה וזה בדוק ומנוסה גם בתימן וגם בארץ ישראל. 
יש שעושים כוסות רוח לשכך את הכאבים ויש שעושים רטיות של צמחי  ב(

עובב, כותשים אותו עד דק ושמים בכלי ומוסיפים שמן זית או שמן אחר 
צת מלח, ומחממים עד שיוחם או עד שיתבשל ומקררים קצת, ומוסיפים ק

ושמים על המקום הכואב לפי כח המקבל שלא ישרוף את העור, ומשאירים 
על הרגל או על כף הרגל כל הלילה עד הבוקר ומחליפים כמה פעמים, 
וממשיכים עד שיוטב, ולרוב מתרפאים מזה והכל בידי שמים, וכאב קל 

 ח יותר זמן.מתרפא מהר וכאב קשה לוק

 בברכת שבת שלום ומבורך!

 

 מאורות נפתלי
 בס"ד

 0583281073 :לנטילת חלק התקשרו אלפי עותקים,כב ב"ה העלון מופץ

 

 0583281073 :עלוןה להוצאות למחצית השקל זכראפשר לתת 

 



 

  

 ניתן לשמוע בקול הלשון                                                                                                            פורים תשע"ד    

 משתה היין "ישועות נפתלי"מאמר 
 מאת רבנו הגדול 

 זיע"א נפתלי סימון רה"י הגה"ק רבי

 גאב"ד דעדת תימן ירושלים

 "וזכרם לא יסוף מזרעם"
ידועה השאלה, מדוע לא תיקנה אסתר קריאת המגילה ושאר מצוות היום 

לשנה השניה קבעוני  :נה וחיכתה עד לשנה השניה, כדאיתאמיד באותה ש
בזה, אסתר ראתה שבשנה  אוריוהב          ליו"ט ולקריאה )רש"י מגילה ז(

השניה כבר אין את מה שהיה שנה קודם, זה כבר לא אותו פורים. איך 
חייבים לעשות את המגילה  מנציחים דבר? איך זכרם לא יסוף מזרעם?

ובתוך זה יש את כל דיני הפורים, משלוח  ,הקודשחלק מכתבי -מדותול
מנות, כל הלכות פורים נמצאים בתוך המגילה וכך יש לזה קיום כי זה כבר 

 אם זה לא תורה זה הולך ודועך! - תורה, וכך לאורך כל הדורות
 רק בתורה יש את סוד הנצחיות. "כי לא תשכח מפי זרעו"

 סעודת יתרו
סעודת יתרו, אבל לא יודעים מה זה? מתי זה יש כאלו )איזה עדה( עושים 

התחיל? מה בדיוק עושים? ואז זה הולך ונשכח.. מדוע? כי זה לא תורה! אז 
באים אוכלים שותים בלי לדעת מה זה, אין איזה לימוד תורה שלומדים 

כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות  זה             אז אין לזה קיום. - באותו זמן
 שנה, בשנה הראשונה חילקו אוכל בחינם אה.. 65שהקימו את המדינה לפני 

כבר נהיה  - שמחו, שנה אחרת זה עושה חומוס, זה עושה כך זה עושה כך
זה מי  - אח"כ ירד עוד יותר ועוד יותר, אח"כ היו מוכרים פטישים ,עסק

כל אחד נותן לשני בראש.. אח"כ  שזוכר היו אומרים מה זה יום העצמאות?
אוכלים בשר שותים יין, אבל מה נשאר לימינו, כלום לא  'קל-מנ'עברו ל

מה שאסתר הבינה, אתה רוצה שיהיה לזה קיום  זה      נשאר, שום דבר.
"הציבי לך ציונים" וכך יהיה לזה המשך, בלי  - חייבים לעשות את זה תורה

בשר, שותים יין, משתכרים, הוללות, אוכלים  - קום המדינהבזה, זה כמו 
לי יהודי יש  סיפר         .אח"כ "ויתגודדו כמשפטם ברמחים ובחרבות.."

ראתה לפני פורים שמביאים הרבה ארגזי יינות ומשקאות  ,להם עוזרת גויה
חריפים אז היא ברחה מהבית! שאלו אותה למה ברחת? אמרה ראיתי 

ם, אבל כך זה אצלכ :שני.. אמרו להמביאים יין, בטח ישתו ידקרו אחד את ה
יש תורה, יש סדר, התורה היא נותנת לכל דבר את הדרך  !אצלנו זה לא כך

 ה"זכרם לא יסוף מזרעם" גם מא -תורה יש לזה קיום וכשזה           הנכונה. 
 שנה ועוד מאות שנים.

 מגילת אסתר
בכל שנה אנו זוכים לקרוא את המגילה ולקיים את מצוותיה. התבוננתי 

הרי מרדכי  '?ולא 'מגילת מרדכי 'מגילת אסתר'השנה מדוע המגילה נקראת 
שידע לשונם של בגתן ותרש,  - היהודי היה מהסנהדרין וידע שבעים לשון

שבזכות זה התחילה מפלת המן, היה יושב בלשכת הגזית, אך המגילה 
אעפ"י שבעצם כל הנס נעשה על ידה,  ,ע"ש אסתר ולא ע"ש מרדכינקראת 

גידל  - תו"באמנה אהיתה כמו שכתוב " כאשר  - אבל הכל בשליחות מרדכי
א"כ מה היסוד שהמגילה נקראת ע"ש אסתר יותר מכל  ,אותה כמו הבת שלו

אחד אחר, עד כדי שאסתר נקבעה לאחד מעשרים וארבעה ספרים שזה נקרא 
מפורש! וחייב את כל דיני  םהשם אפילו שלא כתוב בה שכתבי הקודש 

 'וקשירה, כלשון הגמ ,על קלף ,שרטוט בכתב, דיו - כתיבת ספר תורה
אז מה מיוחד באסתר )אעפ"י שיש גם רות אבל            "כאמיתה של תורה".

 היא עצמה היתה כל הסיפור( אך פה יש את מרדכי? - שם יש טעם לזה
 היהודיההאם  - תורת אמך

אך אצל אסתר  ,י הוא היה המוביל, הוא היה המנחהבעצם מרדכ אלא
 ,האמא היהודיההמלכה רואים דבר מיוחד, אסתר המלכה היתה הדמות של 

האם היהודיה היא סמל של "צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל" 
היא מסתכלת קדימה, יש לה את האחריות של האמא על החינוך של 

לה את האחריות על כל השקפת העולם שלהם לדורות, מה  הילדים, יש
למרות שלפעמים זה נראה לנו כשאומרים "שמע בני מוסר  ,שאין לבעל

בעצם האבא מלמד תורה ומוסר, אבל אצל  - מך"אל תיטוש תורת אאביך ו
יכול לבחור אם לשמוע או לא זה לשון הווה ועתיד, הבן  - האבא זה שמע

התורה של האמא  - ה "אל תיטוש תורת אמך"אבל אצל האמא ז ,לשמוע
היא כבר קיימת בילד בלי שירצה, בלי שירגיש כבר מיום שנולד, הוא לא בר 

רק אל תטוש, התורה  - הכי להחליט אם לשמוע או לא לשמוע, הצווי הוא
של האם היא מוצקה, היא יסודית, ומלווה את הילד לכל החיים, היא עומדת 

טוב והכל נוסע חלק אלא ברגעים הקשים של לא ברגעים שהכל  -לילד 
תו ועומדת לו להנצל שם התורת אמך נזקפת לעזר -האדם, בשעת משברים 

פעם איזה מאמר על חייל רוסי, ממש ראיתי                         מכל המלחמות.
 יך הצלחת לשרוד בכלא - אותו חיילאת בדרך אגב ראיתי את זה, שאלו 

 המחמ

הוא ענה  ,יך? אני נדהמתי מהתשובה שהוא אמרהקשות שעברו עלהמלחמות 
כך: בכל מצב קשה במלחמה הייתי נזכר במילות עידוד שאמא שלי היתה 

זה הפעים ח להתמודד! שהייתי קטן, וזה מה שנתן לי את הככאומרת לי 
מה זה  - אני לא יודע אם עוד מישהו התבונן בזה, אבל לי זה נתן תוקף ,אותי

 םח של "תורת אמך" אפילו גוי רוסי, המילים החמות של אמא שלו יש להכ
 עוצמה ותוקף לדורות, א"כ האם היהודיה על אחת כמה וכמה.

 כתבוני לדורות
מרדכי היהודי,  כותב את איגרת הפורים  ,דבר מדהים אנו רואים במגילה

ומשלח אותה לכל ישראל, וכל עמ"י מסכימים כמובן עם דברי מרדכי, 
כתיב: "ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים כד

אשר בכל מדינות המלך הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את 
ומאידך  ,כ"א( יום ארבעה עשר ואת יום חמשה עשר בכל שנה ושנה" )ט,

בסוף המגילה כתוב "ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את 
"ומאמר  ף לקיים את אגרת הפורים הזאת השנית" ובהמשך כתוב:כל תוק

ו של "אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר" והתבוננתי השנה שהת
את  "ותכתוב אסתר.. אלא                 תכתוב" גדולה, מדוע הת"ו גדולה? ו"

אסתר ראתה  ,וזק, לקיים את אגרת הפורים השניתזה ח - כל תוקף" תוקף
שבשביל לתת תוקף וחוזק לקיים באמת את מה שמרדכי צווה עליהם 

אומרת בדף ז:  'בתחילה זה חייב להיות דבר חזק ואיתן לדורות, כמו שהגמ
כתבוני 'שלחה אסתר לחכמים "כתבוני לדורות", היום אם יבוא אדם ויאמר 

ה בעל תראו איז -יאמרו ,'לדורות וכל שנה תקראו במה שאני אמרתי לכם
עשית אירוע  - גאוה מחפש לו שם ותהילה, מחפש פרסומת. אמר פעם מישהו

לא משהו אבל  עאירולא עשית כלום. אבל עשית  - טוב ולא הבאת צלמים
פעם איזה כנס  היה             עשית הכל.-הגיעו צלמים ועשית פרסומת 

לא  אלתי מדוע? אמרושבקשו שאני אגיע, אח"כ אמרו לי שהכנס התבטל, ש
ני יודעת איך אסתר אומרת "קבעוני לדורות" כי א אז               היו צלמים.. 

מעבירים הלאה, לי יש את הסמל של האמא היהודיה שיודעת איך להשריש 
ולהנחיל לדורות הבאים, אני מוכרחה שתכתבוני לדורות, תעשו אותי תורה 

גם ציווה אבל זה לא התקבל עדיין כי  מרדכי               וכל שנה יקראו בי. 
כל שנה  - הצווי היה רק לעשות את ימי הפורים, אסתר קבעה כתבוני לדורות

ונכתב בספר" דברי הפורים האלה וכך היה "ומאמר אסתר קיים  !!תקראו
אם אתם לא תכתבו  אמרו לה קנאה את מעוררת עלינו, אמרה אסתר לחכמים:

הימים למלכי פרס ומדי, אוי ואבוי אם שם זה בספר דברי  כבר הרי אני כתובה
כמו שבא מרן  זה                          יה כתוב ואצלנו זה לא יהיה כתוב.יה

, אז ארה"ב בקשה שראלירץ ו"ר מסאטמר זצוק"ל בשנת תשט"ו לאהאדמ
שכשיגיע לארץ ילווה אותו משמר כבוד ואופנועים והמדינה פה התנגדה כי 

ע"א התנגד בכל תוקף למדינה פה ולכל השלטון, והם האדמו"ר מסאטמר זי
לא הסכימו. אמרו להם האמריקאים: אם אתם לא נותנים לו משמר כבוד, 

יפים, אופנועים של הצבא 'מטוסים, ג - אנחנו שולחים מארה"ב משמר כבוד
   על כורחם. בהסכימו היה למדינה פה בזיון גדול והם בסוף יוזה  ,האמריקאי

אמרה אסתר אם לא תכתבוני לדורות, כבר אני כתובה במלכי פרס ומדי. אז 
 לכתיבה ולקריאה. - ואז קבעו אותה לדורות תחליטו..

 כפורים -יפורים כם היו
אומרים  חז"ל    אבל מדוע ימי הפורים נכתבו לדורות והם לא יסופו מזרעם? 

לפעול בכיפורים  בספרי החסידות מובא שמה שאדם יכול    פורים ככיפורים. 
ע"י בכיה, צער ותענית, בפורים פועל ע"י שמחה אכילה ושתיה, כיפורים 

יצא  המילה זה כמו פורים, יוה"כ זה כמו פורים, כי פורים זה בחינת נכנס יין
לפעמים אדם אין פיו וליבו  ,ם הוא אמיתי בכל מה שאומר ביוה"כסוד, האד

זה של אמת, קרבת  ,כמו פוריםשוים, לכן אנחנו אומרים שגם יוה"כ יהיה 
אלוקים באמת, כי הסוד הפנימי של האדם יוצא בחוץ וכך עושה תשובה 

לכן זה הצווי שצריך לאכול ולשתות ולשמוח וע"י כך אפשר      מאהבה. 
, לא צריך להיות עצוב, לא חייב להיות להמשיך  ישועות ע"י אכילה ושתיה

ול לברך יותר, יש שפע בזמן יכ-כמה שאדם אוכל יותר  !שבור, ע"י שמחה
ח לפעול כותב: מה שאדם לא פועל במאה תעניות מצלי הגר"א        הזה.

אהרן הגדול  רבי        ח באכילה יותר מהתענית. בסעודה אחת של שבת. יש כ
 - חהאכילה יש לה כ  מקרלין פסגת העבודה שלו היתה ממש בשיא האכילה. 

קראתי איזה                בא בתרא.כמו שמביא הרשב"א בחידושי אגדות ב
"ט היו על הרב פרנקו, הרב של חברון. בזמן מאורעות תרפ מעשה נורא

פתאום הרב חוזר מהתפילה, עושה קידוש פתאום  ,רוצחים ושוחטים אנשים
 !שוחטים יהודים': צועקים לו   !מע צרחות אימה, זה דברים נוראייםהוא שו



  

בואי נזדרז לפני שיהרגו  :אומר לאשתו מיד הרב פרנקו '!שוחטים יהודים
שני קצינים  ,לפתע נפתחת הדלת ,ולאכול כזית םידיינספיק ליטול  ,תנווא

 חניק, שוחטים כאן את כל היהודים אנחנו אתנובואו ' אומרים להם: בריטים
 את הרב שאול צדקה :אמרו להם 'אתכם לירושלים, את מי אתם מכירים שם?

אבא של הגאון הרב יהודה צדקה זצ"ל, לקחו אותם בכרכרה מהר  -
לירושלים, הגיעו לרב שאול צדקה, הוא שואל אותם: איך הגעתם לכאן? 

דקות מאז  72שלא יעבור לנו  הוא אומר לו: מהר מהר תביא לי כזית לחם
מהר נטלו ידיים , צלנו מהרצח בחברוןיו את הסעודה, בזכותה ננלשהתח

אחרי שהסבירו לו מה היה שם אמר הרב צדקה: אני לא  .המשיכו לאכולו
יודע מי זה שני הקצינים הבריטים האלו, או שזה קצינים או מלאכים בדמות 

 לפעמים           קצינים שנבראו מהאכילה לכבוד שבת, וזה מה שהציל אותם.
זה  - אדם חושב, נוטל ידיים, אוכל סעודת שבת, אבל זה לא רק סעודת שבת

ח להמשיך ישועות גדולות כמו יום זו אכילה שהיא תורה ויש בה כ !תורה
דרך  כמה ישועות יכולות להגיע ודשהקח ראתה ברו אסתר         כיפור!

כתבי קודש, אם  - אכילת ושמחת פורים, אמרה חייבים להפוך את זה לתורה
ם, כמו הענבי זה           ".כמשפטם  בסוף זה הוללות "ויתגודדו ברמחים ,לא

הענבים עד לפני הגשם הראשון הם מתוקים מאד וכשמגיע , מי שמבין ביין
 -הגשם הראשון פתאום המתיקות שלהם יורדת בכחמישים או ששים אחוז 

           זה חוזק, כך גם אצל אסתר היה הבומה. - , הבומה'בומה'זה נקרא ה
ת לחנך את הילדים, אתה חייב לת - רוצה שיהיה לזה המשכיותכשאתה 

 וזהו "ותכתוב אסתר את כל תוקף" ,ות הבאיםדוגמא של חוזק ועוצמה לדור
תמיד מספר  אני                  ות הבאים אתה חייב להנציח בחוזק.חוזק. לדור -

את זה, בהתחלה שעלו לארץ אז מור אבי ע"ה לקחו אותו לעבוד באדמה, 
רות ילארץ הפלה שעלו תחההיו קוטפים את העגבניות, אמר לי מור אבי שב

באו הם שכהארץ הכירה להם טובה , היו יוצאים מיוחדים מאד וענקיים
לארץ. כל עגבניה אני זוכר היו חותכים אותה לשניים, חצי כל המשפחה 
 אוכלת בסעודה אחת והחצי השני לעוד סעודה. הבצל, כל בצל היה ככה..

ילו עוד ! אני אפר, הכרובית היתה יוצאת ככה ענקיתהיה ממלא את כל הסי
היינו מכניסים אשכול  -ענבים ככה..-אשכולית כזה גודל.. זוכר את האבטיח

יים מהיום, נקרטון היה מתמלא, וזה קרטון פי שכל ה ,אחד בקרטון
היית חותך אותו כל הבית היה מריח מרוב הקדושה של א"י.  ככה..-המלפפון

דים את אז היו מעבי, בכל אופן אז מור אבי היה עובד בקטיפת עגבניות
כולם, הנשים היו אוספות את העגבניות והגברים היו מעבירים את הדליים 
הכבדים למיכל. יום אחד מור אבי חוזר הביתה, אומר, אני לא הולך יותר 

ע"ה, מדוע? בתחילה אמר לה, זה הולך וגם  ילעבוד. שאלה אותו מרת אימ
שם צריך  :מתזה הולך ואין עבודה.. אבל אח"כ אמר לה, אני אגיד לך את הא

איך  ,אני לא יכול ללכת אחרי הנשים ,ללכת אחרי הנשים איך שהם אוספות
אבי היתה לו  מורשהן אוספות ומתכופפות, אני לא יכול ללכת, לא יכול. 

שמירת עיניים נוראית, סיפר לי מישהו אמר לי כך: תדע לך שאבא שלך כבר 
ם את הטלית על היה ש, הוא בתימן היה קיצוני עם השמירת עיניים שלו

הפנים, בשוק היה מוריד את הראש למטה.. בכל אופן אמרה לו מרת אימי 
ע"ה: טוב, אני אלך במקומך, אתה תהיה עם הילדים. יום למחרת הלכה 

-לעבודה במקומו, זה היה יום קודם תענית אסתר, היה שם אחד בשם ברוך
אימי ע"ה מי שצם מחר שלא יבוא לעבודה.  הוא עוד למד בחיידר, הודיע:

בעשר יש  ,הגיעה יום למחרת, כמובן כולם באו לעבוד, התחילו לעבוד
אמא שלי  ,כולם הולכים לאכול את מה שהביאו הולכים לאכול, ,פסקהה

ממשיכה לעבוד, אמר לה המנהל: ציונה למה את לא הולכת לאכול? אמרה 
לה אומר הוא לו: היום תענית אסתר, כמו שהיא אומרת את זה בשפה שלנו.. 

מאבותי  ,ר אותה! אמרה לו: אני מכירה אותהמי זאת אסתר? אני לא מכי
טוב  :לא היתה מדברת עברית טוב. אמר להואבות אבותי ואבות אבותי, 

אמרה לו: טוב, אני צמה אבל כאילו לא צמה, אני עובדת  ,תמשיכי לעבוד
אין לך טענות עלי, אחרי חצי שעה נגמרה , רגיל וגם לא יוצאת להפסקה

ציונה תמלאי את השק שלך מלא עגבניות  :הפסקה, כולם חזרו, אמר להה
יום עבודה? אז.. למה שאני אפסיד  !היא אומרת לו: לא אז !ותלכי הביתה

תלכי אני  :אמר לה ,חיו בדחקות, דבר פשוטהיה לא להרויח כמה פרוטות זה 
י את תלכ 4:00עד השעה  ישארו לעבודאז הם רושם  לך יום שלם! הם אכלו 

תמיד אימי היתה מספרת את זה, אם אתה עומד על היהדות שלך,   !הביתה
 'אז אתה מצליח וה - ציווה אותך 'אתה עומד על התורה, על המצוות שה

אסתר לימדה שאתה חייב להנציח לדורות את המסירות נפש  זה .      נותן כח
ף "ותכתוב אסתר את כל תוק, לתורה ושנותנים לדבר רוחני תוקף וחוזק

אז זה מחזיק לשנים, זה עוד יהדהד אחרי  -השנית"  הזאת איגרת הפורים
מדה אותנו ולכן ימי יזה אסתר ל       .עשרות שנים אצל הנכדים והנינים שלך

 הפורים לא יסופו מזרעם.
 ת עמלקיעניין מחי

אם תתבוננו טוב תראו  ,ה לכם סוד ותזכרו את זה לכל השנהאני אגל
 ,פתאום מגיע לאדם עמלק, והוא מגיע לכל אחד ,שפתאום לפני פורים

פתאום אין לאדם מצב רוח, פתאום הוא נכנס לשיברון, פתאום עולה לו 
 כל העולם עכשיו חרב עליו ואין לומחשבות מסוף העולם ועד סופו, וכאילו 

 זה -התוצר של עמלק   שום דבר ואין לו כלום. תדעו זה עמלק בהתגלמותו! 

 ,אחרי שאתה מאיר קצת אתה רואה שהכל נעלם שברון, זה דמיון.רפיון, זה 
הרב שלום שבדרון בדרשה שפעם אמר לנו פעם       הכל היה דמיון והבל.

היה כמו שקופיות והיה חושך, פתאום אחד האנשים אמר שהוא לא רואה 
כיוון  ,טוב, פעם אחרת בא לסרט הביא איתו פנס, פרוז'קטור גדול מאיר חזק

ל אהתקדם ו דע שיש לו מספר של משקפיים( הלךפיות )עוד לא יעל השקו
תכבה את האור!  :צעקוכולם הקיר ו..הדליק! פתאום לא רואים כלום! 

אמרו לו: פה רואים רק  !אני רוצה לראות !לא :אמר! תכבה את האור
בחושך, כשיש אור לא רואים כלום. זה עמלק! כשיש חושך אז הוא בא 

                 וא נעלם ומבינים שהכל היה דמיון.אור האבל כשיש קצת  ,מרקדו
הוא כבר מתחיל לצאת  ,זוכים לקרוא מגילה, רוקדים ,ימי הפורים מגיע

צהלה ושמחה"  ך.." "שושנת יעקב"ומרדכי יצא מלפני המל- מהדמיון
 !איפה כל המרירות? נעלמה! איפה כל העצבות? נעלמה ,פתאום הוא רואה

כל פעם  - ובעצם פורים זה המשך של כל יום ,זאת אומרת לא היה שום דבר
ל עמלק כי התפקיד ש !זה עמלק - שאדם רואה שיש לו קדרות או משהו כזה

קרבן עולה הוא בא  ,אמרתי לכם אני                  זה לעשות רפיון אצל האדם.
י משהו הרהור הלב זה בסה"כ מחשבה, בלי מעשה, בל, על הרהור הלב

ום. אין בה תפיסה או מחשבה זה רק אבק, אויר, מחשבה אין בה כל בפועל,
לא -איוב כתוב "והקריב עולות כמספר כולם"  אצל                 איזה אחיזה.

אולי חטאו בניו, "ברכו אלוקים  -כתוב שהקריב שלמים או משהו, עולות 
שאומרים לכהן, הרי אולי בלב משהו. אז זה רק דמיון, אז זה מה - בלבבם"

הכהן שמקריב את העולה אין לו מזה כלום, אין לו מזה שום דבר, הוא גם 
גם  אין לו מזה אוכל, וגם אולי בכלל לא חטא, אז  ,יאושילונופל לשברון 

הזו, אז הכהן גם צריך חיזוק. לכן באה התורה  הטרחהבשביל מה כל 
ואש  ...על מוקדה זאת תורת העולה היא העולה ...ואומרת "צו את אהרן

תדליק אש! תבער באש קודש! כמו שאתה בוער כשיש -המזבח תוקד בו" 
אז אתה מפסיד את  ןתבער גם עכשיו! למה? כי אם לא כ לך מזה משהו כך

זהר במקום שיש חסרון כיס ירבי שמעון וביותר צריך ל אמר         הקרבן. 
אבק, דמיון. זה ענין  הרהור, -וזה כל הענין של עמלק  .הור קלשלא יהיה הר

כל פעם יש לו קצת שברון  ,לדעת שאם אדם זוכה צריך     ת עמלק. ימחי
ית עמלק! כל יום. לכן כתוב "תמחה את זכר עמלק יוהוא מתגבר, זה מח

ושאדם הולך עם ! אבל תדעו זה לא נגמר !זה לא נגמר ,מדור דור" כל הזמן
מיד קצת  ,ילו קטןאפ שיש שברוןכאז  ,הדבר הזה וחושב על זה תמיד

ת עמלק, הוא עשה יואז הוא מקיים מצות מחי ,התגברות, קצת התחזקות
 ,א עוד עמלק אחר אבל אתה כבר מוכןית עמלק של אותו רגע. מחר יבוימח

צא הלחם בעמלק ומחות אותו, לכן כתוב "ייש לך את הכלי מלחמה איך ל
ם, אתה לא וא עוד פעאבל תדע לך מחר הוא יב ,היום כבר נלחמת ,"מחר

ח הזה מפורים, בפורים מקבלים את אז שואבים את הכ ,משתחרר ממנו
 ה הזו שנמשכת ונמשכת כל הזמן.יהעוצמה הזאת ואת המחי

זה בבית, זה בשלום בית, זה בחינוך,  -לגבי כל דבר ודבר  ,עתיקים והדברים
את אותה עוצמה, אותו  - זה בכל! וזה מה שאנחנו לומדים מאסתר זתע"א

ח בלב הילד, בלב מל של האם היהודיה שמזרימה את הכהיא הס - תוקף
בכל החוזק והעוצמה, אומנם גם לבעל יש את שלו אבל כמו שאמרנו,  ,הבעל

זה משהו מוצק, צריך רק לא לנטוש את זה.  - האם זה בחינת "אל תטוש"
 ת עמלק הכי גדולה. יוהחינוך בלתת את הדרך ואת ההמשכיות זה המחי

ו מתכנסים כולם "משפחה ומשפחה" כולם יחד עושים את שאנחנ בפורים
לחדור! הוא נעלם ולא יכול  כי בכח האחדות עמלק לא יכול ,שמחת פורים

ויחנו " ,רוד מיד הוא נכנסיככה גדול כוחו של הציבור, אבל כשיש פ, לחזור
רפידים אותיות פרודים, כשיש , וילחם עם ישראל" ברפידים ויבוא עמלק

אנחנו זוכים כל שנה ושנה להיות ביחד  ב"ה             ק נכנס, רוד מיד עמליפ
לשמוח את שמחת הפורים ולהמשיך ישועות על כל הקהל הקדוש, עליהם, 

בע"ה  שנזכה                      בני בניהם ועל כל הנלווים אליהם.על בניהם על 
ל מה, שנזכה ל'אין הכסא שלם עד שימחה זכר שמו שית עמלק השלילמחי

חיל לשאול בדין ודברים כי כשאתה מת סלהיכנעמלק', אצל עמלק אסור 
בפרוש רבנו שלום שבזי זי"ע  ראיתי                  שאלות אתה נכנס לבעיה.

"וירב בנחל" שעמלק נלחם יד, טו(  'ות בפסוקים שם )שמואל איההפטרעל 
-פרוש"כ"ד דבציר ומוסיף,  'בישראל, מביא שם על התרגום בהפטרה פס

כלומר, הוא תמיד יכניס לך שאלות וספקות,  ,, מוסיף ומחסיר"ינקץ' ויזייד
אח"כ את הילדים אומרים "ינקץ'  שמעתידין ודברים.  אתולכן אל תפתח 

זה נכנס! תראה , ותם מה זה? אמרו, אתה אמרת בדרשהויזייד", שאלתי א
ית עמלק ישנזכה למח יה"ר       הילדים הם קולטים, זה לא פשוט., מה זה

בע"ה ונזכה תמיד להיות באהבה ואחוה שלום ורעות והקב"ה ירעיף עלינו 
ה והצלחה בכל מעשה ידינו, בבנים ממרומים, על כולם בע"ה, שפע ברכ

אין יוצאת ואין צוחה אין פרץ ו .אלופינו מסובליםבפסוק " 'כנא ,בנותו
 .אבב"מה ישלהונזכה לגאולה  ," בתורה ובמצוות בע"הברחובותינו

 כתוב: "שלושים יום קודם הפסח דורשים בהלכות הפסח"
 אליו רבנו זיע"א תמיד היה אומר למי שזקוק לישועה שיבוא *

 ישועות שם הוא יכול לפעול ,בפורים בזמן משתה היין
 כי פורים הוא יום כיפור של אהבה. בנקל, 
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 קידוש בסעודה שלישית
האם בסעודה שלישית חייב לעשות קידוש  שאלה:

 כמו בלילה ובבוקר?
( חייב כתב הרמב"ם )הל' שבת פ"ל ה"ט תשובה:

אדם לאכול שלוש סעודות בשבת אחת ערבית ואחת 
שחרית ואחת במנחה, וצריך להזהר בשלוש סעודות 
אלו שלא יפחות מהן כלל וכו', וצריך לקבוע כל 

תי ככרות וכן סעודה משלושתן על היין ולבצוע על ש
ובהלכה ה' כתב וז"ל: ...ויתפלל  .בימים טובים, עכ"ל

ית על היין ויאכל מנחה ואח"כ יקבע סעודה שליש
זה בברכות  ודין    וישתה עד מוצאי שבת, עכ"ל. 

)מב:( דבשבתות וימים טובים אדם קובע סעודותיו 
ד שאין חילוק בין הסעודות, על היין, והרמב"ם למ

)רצ"א( למד כן ברמב"ם דאף בסעודה שלישית  והטור
בעינן קידוש קודם הסעודה )וכן למד הרח"ו 

 ובכסף משנה    ,הו"ד לקמן(ברמב"ם, עיין שעה"כ 
למד ברמב"ם דלא בעינן קידוש אלא רק שיקבע על 
היין שיברך ברכת הגפן בסעודה, וראיה מפרק כ"ט 
ה"י ששם כתב הרמב"ם שיברך על היין ביום השבת 
קודם שיסעד סעודה שניה וזהו קידושא רבא, משמע 

יש לעיין  אולם      רק בסעודה שניה ולא שלישית,
שון הרמב"ם כאן דהשווה שלוש סעודות בדבריו, דל

כאחד, וכתב שצריך לקבוע כל סעודה משלושתן על 
היין, והרי בלילה וביום בעינן קידוש, אלא דאף 

)סי' רצ"א סעי'  והשו"ע    בשלישית קידוש בעינן. 
ד'( כתב, אין צריך לקדש בסעודה שלישית, ומקורו 

"ט יש ליישב דבפרק כ אולם    מהרא"ש הו"ד בטור. 
זה הלכות קידוש, ושם לא נזכר קידוש בסעודה 
שלישית, ובפרק ל' המשמעות שם מההמשך הל' י', 
דהוי דין בעונג שבת לקבוע הסעודה על יין, ובשעת 
בית המדרש לא לקבוע על היין, ואח"כ סעודה 
שלישית יקבע על היין אך לא שיקדש, וראיתי שכן 

ק"ל כתב הגר"י קאפח, וכן היה נוהג אאמו"ר זצו
לברך על היין בתוך הסעודה, והיה אומר לקיים דברי 

כתב בעץ חיים דא"צ  ומהרי"ץ  רבינו הרמב"ם, 
שו"ע המקוצר אות  ועיין    לקדש בסעודה שלישית. 

ס"א, ס' נ"ט שכן המנהג, ומנהג המקובלים דאין 
לעשות קידוש, ורק תוך הסעודה לברך על היין 

 נגומ"צ(. )שעה"כ דף ע"ו ע"א, עי' לרי"צ בספר
 

 רבי ישראל "הבעל שם טוב"
לפני כשלוש מאות שנה, בכפר קטן באוקראינה, חי יהודי ירא שמים בשם רבי אליעזר. כולם אהבו אותו ואת אשתו שרה. 
בכל יום לאחר התפילה היה ניגש לארון הקודש ומדבר עם הקב"ה, מודה לו על כל החסדים והטובות שעשה לו ועושה 

ך היה עושה בכל יום, וגם כאשר כבר הגיע לגיל ִזקנה עמו, ואח"כ היה מבקש שיזכו הוא ואשתו לזרע של קיימא. כ
בני הזוג היו ידועים במידת הכנסת האורחים שלהם. בכל יום היו מגיעים אל          ושיבה, לעולם הוא לא התייאש. 

ביתם יהודים נזקקים, ובני הזוג היו דואגים להם ומשתדלים למלא את כל צרכם. אורחים רבים היו מגיעים אליהם, 
עיקר בערב שבת, כדי לעשות אצלם את השבת. אך יום אחד, בערב שבת, לאחר שעמלה וטרחה הרבנית בהכנת מטעמי ב

אף אורח לא הגיע אליהם. בני הזוג התפללו, סמוך לכניסת השבת, שגם  -השבת, התרחש דבר מוזר שמעולם לא קרה 
היו אלו דפיקות נעימות. הדפיקות היו כה חזקות  היום יזכו במצוות הכנסת אורחים. לפתע נשמעו דפיקות בדלת, אך לא

הרבנית ניגשה לפתוח את הדלת, וראתה לפניה איש גבוה ומפחיד. הוא השתעל והיה           עד שהדלת כמעט נשברה. 
מכוסה בפצעים מגעילים. היא קצת היססה להכניס אותו לביתם, אך האורח לא המתין להזמנה, נכנס לתוך הבית 

יסא. רבי אליעזר ראה אותו ואמר לו "שלום" לבבי עם חיוך רחב מאוזן לאוזן. הוא שאל את האורח לשמו והתיישב על כ
ומה שלומו, אך האורח לא ענה. שאל אם רוצה לשתות, והאורח עדיין שמר על זכות השתיקה. רבי אליעזר הזמין את 

על השולחן ואמר בקול צרוד ומפחיד: "אני  האורח המיוחד לבוא עמו לתפילה בבית הכנסת, ואז לפתע, האורח קם, דפק
רבי אליעזר לא רצה להפסיד את התפילה במניין, והרבנית לא רצתה להישאר עם האורח        לא הולך לבית הכנסת!". 

המפחיד, ולכן השאירו אותו בני הזוג לבד בביתם, והלכו לבית הכנסת בפחד ובחשש. כאשר שבו לביתם הם ראו את 
רבי אליעזר קידש          השולחן, דופק עליו, רוטן ואומר: "נו, מתי כבר אוכלים כאן, אני רעב!".  האורח יושב ליד

בזריזות, ובינתיים האורח רוקן אל תוך גרונו את כל בקבוק היין. כאשר בני הזוג קמו ליטול ידיים, הם שמעו קולות 
כאשר חזרו, ראו שכבר כמעט סיים לזלול את  משונים מכיוון האורח. הם הביטו אליו וראו שהוא מחסל את החלה.

החלה השנייה. הרבנית הביאה שתי חלות אחרות, ורבי אליעזר בצע על הפת. הרבנית הגישה אל השולחן מגשים שלמים 
של דגים, עופות, בשר וכל טוב, והאורח אכל הכל בידיים, תוך כדי שהוא משמיע קולות של כעס ורטינה. הם הצליחו 

כאשר האורח כילה "לשאוב" אל תוך קיבתו את כל         עצמם משהו כדי לקיים את מצוות סעודת השבתבקושי לשייר ל
תכולת המגשים והסירים, כבר לא היה רעב, רק עייף. הוא משך בחוזקה את המפה, תוך כדי שהוא מפיל את כל מה 

הלך לחדר השינה, נשכב על מיטתו של שהיה על השולחן, וקינח בה את פיו. לאחר מכן קם מהשולחן בלי לומר מילה, 
     רבי אליעזר ועד מהרה נרדם, תוך כדי שהוא משמיע קולות נחירה שלא ביישו בעוצמתן מסור חשמלי של נגרייה. 
"מה זה האורח הזה?! הוא נראה לי מסוכן! חייבים לגרש אותו מכאן!", אמרה הרבנית. אך רבי אליעזר אמר לה: "הוא 

בני הזוג הלכו לישון בחדר האורחים,         רח שלנו, אורחים לא מגרשים! יהודי לא מגרש יהודי!". יהודי יקר והוא האו
 -(. בבוקר מוקדם האורח קם וצעק שהוא רעב. בני הזוג ניסו להשקיט את רעבונו מעניין למהאך לא הצליחו להירדם )

נון וביצים, והוא טרף הכל אך עדיין נשאר רעב. רבי הם הגישו לו עוגות, רוגלך, בורקסים, עוגיות מעמול, בקלאווה, ג'ח
אליעזר הזמין את האורח לבית הכנסת, אך שוב נתקל בסירוב מוחלט. גם בתפילת שחרית השאירו בני הזוג את האורח 
ה'נחמד' לבדו, אך הפעם האורח לא חיכה בשקט ליד השולחן. כאשר חזרו, האורח שבר אגרטל סיני עתיק ויקר לאות 

הרבנית בכתה ורצתה לגרש אותו מביתה, אך אז נזכרה בדברי בעלה       כך שלא מגישים את הארוחות בזמן.  מחאה על
שאמר: "אורחים לא מגרשים". היא החליטה שהיא מתעלה על עצמה והתפללה לקב"ה שיתן לה את הכוחות לקיים את 

בטשולנט לפני הקידוש. בני הזוג עשו מצוות הכנסת האורחים בשלמות. היא הגישה לאורח חלה גדולה וסיר מלא 
במשך כל השבת          קידוש, ולתדהמתם, האורח לא השאיר להם כלום, אך הוא כעס על היחס המזלזל ודרש עוד... 
במוצאי שבת, כאשר      האורח רק רטן, זעף ורגז, אך בני הזוג הצליחו להתעלות על עצמם והתייחסו אליו יפה מאוד. 

בר מאכל, והשאיר אחריו הרס ובלגן, הודיע שבגלל היחס הלא טוב, הוא נאלץ לעזוב. בני הזוג נשמו האורח כילה כל ד
     לרווחה. רבי אליעזר ליווה את האורח, וכאשר נפרד ממנו, אמר לו שלום. האורח לא ענה ורבי אליעזר פנה לשוב לביתו. 

נה לעבר האורח וגם האורח פנה אליו. אמנם היה זה לפתע שמע קול צלול אומר לו: "שלום עליך רבי אליעזר", הוא פ
אותו האורח אך עתה הוא נראה אחרת לגמרי, היו לו פנים טובות, עדינות ויפות, כל הפצעים נעלמו ובקול צלול ורך 
אמר: "רבי אליעזר, אל תחשוש, דע לך שהקב"ה אוהב את אותך ואת אשתך מאוד מאוד בגלל שאתם מקיימים מצוות 

ים בהידור. הוא גם שמע את תפילותיכם לזרע של קיימא ושלח אותי בדמות האורח הכי מפחיד והכי לא הכנסת אורח
נעים שיכול להיות כדי לנסות אתכם ולבדוק אם גם הפעם תקיימו את המצווה, והצלחתם לעמוד בכך בכבוד. אני אליהו 

לאחר שנה      עם ישראל עד ביאת המשיח".  הנביא ובשורה לי אליך, בעוד שנה ייוולד לכם בן שאור תורתו יאיר לכל
  אור שבעת הימים. -' הבעל שם טובנולד להם בן והם קראו לו 'ישראל', אך כאשר גדל נודע יותר בשם '

 

 המשפט שהוכרע
מעשה היה באחד מתלמידי רבינו זיע"א שהיה צריך לעבור משפט באיזה ענין, התקשר לרבינו 
שיברכו, רבינו כדרכו אומר לו תבוא בבוקר לתפילה, אותו יהודי הגיע להתפלל עם רבינו ובסוף 

אומר לו: לך תמלא לי כוס מים ותביא לי, בלי התפילה ניגש לרבינו שיברכו לפני המשפט, רבינו 
לשאול מיד הביא כוס מים והגיש לרבינו, רבינו החזיק בכוס כמה שניות, אמר כמה מילים ואחז 
שרעפי קודש בכוונות, וכאלו נתעורר ואומר לאותו יהודי: קח את המים האלו ושים בבקבוק קטן 

ליח במשפט, לפני המשפט תברך ותשתה ולך למשפט, ורבינו מפטיר אין לך מה לדאוג אתה תצ
מהם, הוא לא שואל שאלות מיד עושה כדברי רבינו, מגיע למשפט עם אותו בקבוק מים שרבינו 
ברך ונתן לו, לפני המשפט הוא מברך שהכל ושותה קצת, לאחר כמה שעות הוא חוזר והוא מספר, 

פט מתחיל לדבר רק אני לא יודע מה קרה שם במשפט, אבל הכל התהפך לכיוון השני, השו
לטובתי, פשוט הקערה התהפכה על פיה והתובע לא ידע את נפשו מה קורה פה, השופט לא מפסיק 
להטות את הכל לזכותי, עד שב"ה המשפט הוכרע לטובתו, ואותו יהודי תקופה ארוכה שמר את 

 ( .פ .ח .בוק המים. מפי בעל המעשה. )לאותו בק

 רבינו הגדול זיע"אסיפור על " מעשה אבות"מדור 
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 בית ההוראה "מסורת אבות"מ
 מאת הרה"ג ר' שמעון סימון שליט"א

מתקיים לימוד טעמי ידי יום ברוך ה' כמ *
נו רחוב שערי פינה יבבית מדרש לילדים המקרא

 .18:00 בשעה ירושלים, 13
 

 דבר המערכת

לתורם בעילום  ולזיווג הגוןלהצלחת *
 שם ובני משפחתו בכל הענינים

וכן לרפוא"ש רינה בת אברהם ובדרה, *
 בתושח"י וחיים אפרים בן מרים

 וכן לרפו"ש בנו"ג בעילום שם*
 ראובן בן לאה,לע"נ *

 גבריאל בן ברכה, רחל בת שרה,
 ת.נ.צ.ב.ה.א. ,ושרה בת תורכיה
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 לשבת יםסיפור 

 ההנהלה

ישיבת קיבוץ איכותית בירושלים ברמה  *
מגיל עשרים  חורףגבוהה מקבלת בחורים לזמן 

 0534142071ליצירת קשר:  ומעלה,

 

 ההבטחה הפלאית
 רבינו הגדול זיע"א הבטיח

'כל מי שיבוא אלי בפרט זוג שלא זכו 
 ,'יוושעו בעז"ה לפרי בטן

 רבינו מנוחתו כבוד בבה"ח 
 בסמוך לציון מרן זיע"א סנהדריה
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