
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .73 עלון ,ד"בס
 תצוה שבת זכור

 ג"התשע

 בעריכת הרב נחום גמליאל

äùøôäî ç÷ì, 
 )ה"ח ל"כ (".ונשמע קולו בבואו אל הקודש"

ונשמע קולו הוא הקול של האדם עצמו המדבר אל עצמו כי כל לב יודע מרת נפשו וכל אחד יודע 
וכשאדם רוצה להתקרב אל אלוקיו ולעשות רצונו בלבב . ת הדברים הזקוקים לתיקון בהנהגותיוא

 .אלא ישב עם עצמו וישמע את קולו, לא יסמוך רק על דרשות התעוררות של אחרים... שלם
פנו לאחד מגדולי התורה שבנו ובתו מתגוררים ,  פיגועים קשים מאוד2תושבי עמנואל שספגו 

הגדול ענה להם בענוותו כי ? במה ניתן להתחזק כדי להסיר את החרב המונפתושאלוהו , בישוב
והיא שכל . אבל אינו יכול לכסות מהם את האמת הצרופה, שהוא אינו נביא ולא בן נביא, רבה

 !אחד מבני הישוב יודע יותר טוב במה עליו להתחזק
על ... מי האיש החכם 'מה פירוש הכתוב) א"ה ע"מ פ"בב(הגדול ציטט בפניהם את מאמר הגמרא 

אמרו , אמרו נביאים ולא פירשוהו, דבר זה אמרו חכמים ולא פירשוהו' וכו... מה אבדה הארץ
על עזבם את תורתי ' ויאמר ה': שנאמר. עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, נביאים ולא פירשוהו

כיצד , לא פירשואם החכמים והנביאים : ל"ך זצ"שאל על כך הגאון הרב ש. 'אשר נתתי לפניהם
באמת לא ידע אף , כשמדברים באופן כללי אל כל העם: ותירץ? אפשר היה לבוא בטענות אל העם

הטענה של הקדוש ברוך הוא הייתה שאם כל אחד בפני עצמו היה מביט . אחד על מה חרבה הארץ
 .ויודע איך וכיצד לחזור בתשובה, היה מוצא כבר את נגעי לבבו, אל תוכו פנימה

אבל מה שברור הוא , איני נביא כדי לומר לכם במה לשפר את מעשיכם: גע לכם אמר הגדולגם בנו
 .ואם יחתור אל האמת יסייעו בידו מהשמים להגיע אליה, שכל אחד צריך לעשות חשבון נפשו

מה שצריך לעשות ... וידיעה זו צריכה להיות חדורה במוחנו דווקא לאור אימי התקופה וייסוריה
ולאור המסקנות שנקבל נחליט כיצד ', מה עם עצמנו ולחשוב מה מצבינו בעבודת ההוא לשבת זמן 

 ) עלינו לשבח(                                .                                                        ובמה להשתפר אין דרך אחרת
 ליראת שמים 

 ידידיה בן נאוה  / מלאכי בן נאוה/ נהוראי בן נאוה / יהונתן בן שלום 
 אחיה בן נאוה/ נעמה בת נאוה/ טוהר בת נאוה /נאוה בת מרים 

äëìää úðéô 
 מהלכות פורים

 קריאת המגילה
 .במוצאי שבת אחרי תפלת עמידה של ערבית קוראים את המגילה: א
 .י ואתה קדושולפנ' ..ויהי נועם.. 'קריאת המגילה אחרי שאומרים שובה ה: ב
 . 'מאורי האש על הנר'לפני הקריאה מברכים בורא : ג
 .  גם כששומעים בשידור ישיר, לא יוצאים ידי חובה בשמיעת קלטת או רדיו: ד
 . צריך לעמוד גם בברכה וגם בקריאה, החזן שקורא את המגילה בציבור: ה
 . 'ושהחיינו' 'שעשה ניסים' 'ל מקרא מגילהע':  מברכים לפני הקריאה שלש ברכות- מוצאי שבת –בליל פורים : ו

 . 'שהחיינו'ביום ראשון בבוקר לא מברכים    
 . לא מתקנים את הקורא בטעות שאינה משנה את משמעות המילה: ז
 . מי שיש בידו מגילה כשרה יכול לברך ולקרוא בלחש עם השליח ציבור: ח
 , יקרא אותן מתוך החומש, מע כמה מיליםאם לא ש, ץ בשקט"יקשיב לש, מי שאין בידו מגילה כשרה: ט
 . וימשיך לשמוע את הקריאה מהקורא   
 .) באחריות ההורים. (אין להשתמש באמצעים לא סבירים בהכאת המן: י

 .כולל נשים, הספרדים מברכים רק כשיש עשרה שומעים. 'הרב את ריבנו'אחרי קריאת המגילה מברכים : יא
 ה תימנים מברכים גם כשאין עשר   

 לזיווג הגון 
 ידידה בת  בתיה /שי בן אברם / יובל בן זכריה / נאור בן תמר 

 טל בן בתיה/אודליה יונה בת מרים/שמואל בן עליזה 



 

 

íéãìé êåðéç 

 'משלוח מנות איש לרעהוו '
בימים אלה כשכולנו עורכים קניות למשלוחי מנות חשוב מאוד לא לשכוח את העוסקים בחינוך 

 . הכדאי גם לצרף מכתבי הערכ. את המטפלות הגננות הסייעות המורות והמחנכות. ילדינו
 ? מה נרוויח

 .במחווה מסוג זה אנו מחנכות את עצמנו ואת ילדינו להכרת הטוב כלפי מי שמשקיע בנו: א
הם מכבדים את המורה יותר ומקבלים , כשהילדים רואים את הקשר החיובי בין ההורה למורה: ב

 .ממנו
שווה להשקיע כי , כשמורה מתוגמל במילים טובות ותשורה סמלית הוא יתאמץ יותר עבור הילד: ג

 במי שמעריך

שלחו מנות לכאלה שהיה לכם קשר . בהזדמנות זו ברצוני להזכיר שימי פורים נועדו לקרבה ואחוה
זכרו את החולים הקשישים הגלמודים . זו ההזדמנות... אתם ומסיבה כל שהיא הוא התרופף

 ...וכאלה שאין כל כך מי שישלח להם
 שבת שלום                                                                               ...ואל תשכחו גם מתנות לאביונים

                           שושנה                                                                                                                                                          

úáùì øåôéñ 

 בנים ובני בנים

ַאְך  יֹוֵתר ִמּכ ֹ ל , ִרי ָעה ִמְּל ָתֵאר ֶאת ַמֶּסכֶ ת ְּתָלאֹוֵת יֶהם ִּתְקַצר ַהְּי–ְצִבי רּוְנֶדר  - ְיַׁשְעָיה –ִס ֵּפר  . הֹוַרי  ִהְתּגֹוְרר ּו ְּבָצְרַפת

י ֹום ֶאָחד  ָיַעץ ָלֶהם   . ְוָהר ֹוְפִאים ה ֹוִדי עּו ָלֶה ם ִּכי לֹא ִיְזּכּו ְלָכְך, ֶּבֶטן-ֵהִעיָבה ֶאת ִׂשְמ ַחת ַחּיֵ יֶהם ָה ֻעְבָּדה ֶׁשּלֹא ָזכּו ִּבְפִר י 

. ה ֹוַרי  ָׁשְלחּו  ִמְכ ָּתב ֶׁשּבֹו  ֵּפְרטּו  ֶאת ַבָּקָׁשָתם. ִיְצָחק ִמ ְּלי ּוַּבאוִ ויְטׁש  ּוְלַבֵּקׁש  ֶאת ִּבְרָּכת ֹו- י ֹוֵסף ָיִדיד  ִלְפנ ֹות ִּבְכָתב  ֶאל  ָהַרִּבי 

ַּכֲעבֹר  ְּכִתְׁשָעה  ֳחָדִׁש ים ,  ְוָאֵכן. ּוב ֹו ְמבָ ְרָכם ָהַרִּבי  ְּבַזְרָעא  ַחָּיא  ְוַק ָּיָמ א,  ַהּדַֹאר ֶׁשּלָ ֶהם ִמְכַּתב-ַּכֲעבֹר ְּכָחְדַׁש ִים ָמְצאּו  ְּבֵתַבת 

.  ַהְּבִרית-ְלַאַחר  ִמ ֵּכן ִהְּגר ּו  הֹורַ י ְלַא ְרצֹות   .ְמ ֻיָּתר  ְלַצֵּין  ִּכי  ְלִׂש ְמָחָתם לֹ א ָה ָיה  ֵקץ. ֲאִני  ְוָאִח י,   נֹוְלד ּו ְל הֹורַ י ְּתא ֹוִמים  ֵזִהים

ֵא ֶּלה  , ָּפִנינ ּו ְלטֹובֵ י ָהרֹו ְפִאים. ל ֹא ִנְפַקְד נּו ִּבי ָלִדי ם. ּו ָחְזרָ ה  ְוִנְׁשְנָתהַאְך ַהִהיְסט ֹוְרָיה ְּכִא ּל',  ִעם ַהָּׁשִנים ִנֵּׂשאִת י ָּברּוְך ה

ִהְתַיַּׁשְבִּת י  ַעל ַס ְפ ָסל  ,  ֲאנִ י ז ֹוֵכר ּכֵ יַצד ָיָצא ִתי ַה חּוָצה .ִהְבִהיר ּו לָ נּו  ִּכי  ָעֵלי נּו  ְלַהְׁשִל ים  ִעם ָה ֻעְבָּדה ֶׁש ּלֹא  ִנְזֶּכה  ִלְה יֹו ת הֹוִר ים

 . לֹא  ָיכְֹל ִּתי ָלֵׂשאת ֶאת  ַהְּכֵאב ֶה ָעמֹק. ְרחֹוב ּו ָפַרְצִּתי ִּבְבִכ יָּב

. ַאְך הּוא ָהיָ ה ֲחדּור ִּתְק וָ ה, ֲאַנְח נּו ָהיִ ינ ּו נֹוָאִׁש ים ְל ַמַּדי. ָיַעץ לָ נּו ְלִה ָּכֵנס ֶאל ָהַרִּב י  ִמְּליּוַּבא ִווי ְטׁש ּוְלַבֵּקׁש ֶאת ִּב ְרָּכתֹו, ָאִבי

ִנְקְּבע ּו ִל י  ּוְלָא ִחי     .ָאַמר  לָ נּו ְּבִב ָּטחֹו ן,  "ָהַרִּב י ַה ּנֹוְכ ִחי,  ִלְנָכִד ים ֶאְזֶּכה  ִּבְזכּו ת  ֲחָתנֹו,  ִיְצָחק-יִת י ִּבזְ כּות  ָהַרִּבי  י ֹו ֵסףְלָבִנים  ָזִכ"

. הּוא  ִהְתעַ ְניֵ ן ּבָ נּו  ּוְבִעּס ּוֵקי נּו . ֵהִא יר  ָלנּו  ּפָ ִנים ָהַרִּבי  .  ָה ִייִת י  ִנְרָּגׁש  ְמאֹוד. ְּתִחּלָ ה  ִנְכנַ ְסנּו  ֲאִני  ְורַ ְעָיִת י.  ְּפִגיׁשֹות  ִעם  ָהַרִּבי

ַא ל : "ָהַרִּב י ֵה ִניף   ָיד ִּבְתנ ּוַעת  ִּבּטּו ל ְוָא ַמר. ַּכֲעבֹר ְזַמן  ֵה ַעְזִּתי  ִלְפנ ֹות ֵא ָלי ו ָּבִע ְנָין  ֶׁשִּלְׁשמֹו  ָּבאנ ּו  ּוְלַסֵּפר   לֹו עַ ל ְמצּו ָקֵתנ ּו

.   ִלּבֹו ַלִּת יק ָהְרפ ּוִאי ֶׁשְּב ָיִדי  וְ הֹוַסְפִּת י ֶׁשָהרֹו ְפִאים ַהּמֻ ְמִחי ם ְּביֹוֵתר ָׁשְלל ּו ֵמִאָּתנ ּו ָּכל ִּת ְקָוה-ּוַמת ִהְפ ֵניִת י ֶאת ְּתׂש ".ִּתְדַאג

ֹוִר ים ֶׁשְּלָך וְ ַהַּסְבָּתא ֶׁשְּל ָך ְוַהה,  יִ ְהי ּו ָלֶכם ְיָלִד ים, ַאל ִּתְדֲאגּו: " ָהַרִּבי ִחּיֵ ְך ֵאֵלי נּו ִח ּיּוְך ֲאבָ ִהי  ֶׁשּלֹא ֶאְׁשַּכח ְלע ֹוָלם ְוָאַמר

לַ ְמרֹות  ִנְסי ֹונֹו ֵתיֶהם  ַהח ֹוְזִרים  ְוִנְׁש ִנים  ְלַקֵּבל  ֵמָהַרִּב י  ַהְבָט ָחה   .  ַא ֲחֵרינ ּו  ִנְכְנס ּו ָא ִחי  ְוַרְע ָיתֹו". ִיְהי ּו  ַהְּׁשַמְרַטִּפים  ֶׁשָּלֶהם 

ַּכֲעבֹר ָׁשב ּועֹו ת אֲ ָחִדים  ִקּבַ ְלנּו   .  ְּב ִבּקּורֹו  ַהָּקר ֹוב ְּבִצּי ּון  חֹוְת נֹו  ִיְת ַּפֵּלל  ְלַמעֲ נָ םְורַ ק ָאַמר  ָלֶהם  ִּכי,  ָהַרִּב י  ִנְמַנע  ִמָּכְך,  ִליָלִדים

ַהּדֹוְק טֹור ִמי ְקְלד   ,  ַאַחד  ָהר ֹוְפִאים. ָהרֹו ְפִאים ַהּמֻ ְמִחים  ָהי ּו ְּבֶה ֶלם מֻ ְחָלט.  ָהִיי נּו  ְּכחֹו ְלִמים.  ֵּתָאֵמן-ֶאת ַהְּבׂשֹורָ ה ַה ּלֹא 

 ". ַּת ִּגיד ּת ֹוָדה ְּגד ֹוָלה  ֶלֱאלֶֹקיךָ  ֶׁשָעָׂשה ְלךָ  ֵנס ֶׁשֶּטֶרם  ִנְתַקְלִּת י ִּבֶׁשְּכמֹות ֹו: "ר ִליָאַמ

ָּמה ָׁשִנים  ְל ַאַחר  ַּכ". ַאְזִּכיר עַ ל ַהִּצּי ּון "–ּכָ ל ַּבָּקׁשֹוָת יו  נַ ֲענּו ִּבְתׁש ּוָבה ּדֹו ָמה  . ָאִחי לֹא  ִהְרָּפה  ְוה ֹוִסיף  ְלַבֵּקׁש  ֵמָהַרִּבי ְּבָרָכה

ְוָאְמָנם ִּבְמל ֹאת   . ֶה ֱעִניק  לֹו ָהַרִּב י ְּבָרָכה ְמפ ֶֹרֶׁש ת', ּכֹוס ֶׁש ל ְּבָרָכה'ְּבָׁשָעה ֶׁשָהַרִּב י ִח ֵּלק ַייִ ן ִמ, ַהָּׁשבּוע ֹות-ְּבמֹוָצֵאי ַחג 

 .ַהְּתקּופָ ה ָזכּו  הּוא  ְוַרְעיָ תֹו ְלבֵ ן 

ְמֻיָּת ר ְלַצֵּין  ִּכי  ִּדְבֵרי  .  ְוִצִּפ יִתי  ֶׁשִּיְתַק ְּימּו, ְלׁש ֹון  רַ ִּבים, "ִיְה יּו  ָלֶכם  ְיָלִד ים "–'   ְּיִח ידּות' ִּבי ַּבָזַכְרִּת י ֶאת  ִּדְבֵרי   ָהַר, ַּבֲאֶׁשר ָלנ ּו

 ִנְתַק ְּימּו  ִּדְבֵרי  ָהֱאמ ּונָ ה ְוָכְך ַּגם .   ְל ֻהַּלְדָּתם ֶׁשל  ע ֹוד ְׁשנֵ י  ְיָלִדים' ַּבָּׁשנִ י ם ַהָּבאֹות  ָזִכי נּו  ְּבַחְסדֵ י ה . ָהַרִּבי  לֹא  הּוְׁשבּו  ֵרי ָקם

                                     )תורתך שעשועי("        ".ָהַרִּבי  ַהּנ ֹוְכִחי , ִלְנָכִד ים ֶאְזֶּכה ִּבְזכ ּו ת ֲחָתנ ֹו,  צ"ְלָבנִ ים ָזִכיִת י ִּבְזכּות  ָהַרִּבי  ָהַרַּיי "–ְוַהִּבָּטח ֹון ֶׁשל  ָאִבי  

                                                                                                                                                                                       

 !שבת שלום                                                                                                                                                                                                                                                     
 :לזרע בר קיימא
 אוסנת בת אליס 


