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תצוה שבת זכור
התשע"ג

בעריכת הרב נחום גמליאל
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"ונשמע קולו בבואו אל הקודש") .כ"ח ל"ה(
ונשמע קולו הוא הקול של האדם עצמו המדבר אל עצמו כי כל לב יודע מרת נפשו וכל אחד יודע
את הדברים הזקוקים לתיקון בהנהגותיו .וכשאדם רוצה להתקרב אל אלוקיו ולעשות רצונו בלבב
שלם ...לא יסמוך רק על דרשות התעוררות של אחרים ,אלא ישב עם עצמו וישמע את קולו.
תושבי עמנואל שספגו  2פיגועים קשים מאוד ,פנו לאחד מגדולי התורה שבנו ובתו מתגוררים
בישוב ,ושאלוהו במה ניתן להתחזק כדי להסיר את החרב המונפת? הגדול ענה להם בענוותו כי
רבה ,שהוא אינו נביא ולא בן נביא ,אבל אינו יכול לכסות מהם את האמת הצרופה .והיא שכל
אחד מבני הישוב יודע יותר טוב במה עליו להתחזק!
הגדול ציטט בפניהם את מאמר הגמרא )בב"מ פ"ה ע"א( מה פירוש הכתוב 'מי האיש החכם ...על
מה אבדה הארץ ...וכו' דבר זה אמרו חכמים ולא פירשוהו ,אמרו נביאים ולא פירשוהו ,אמרו
נביאים ולא פירשוהו ,עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו .שנאמר' :ויאמר ה' על עזבם את תורתי
אשר נתתי לפניהם' .שאל על כך הגאון הרב ש"ך זצ"ל :אם החכמים והנביאים לא פירשו ,כיצד
אפשר היה לבוא בטענות אל העם? ותירץ :כשמדברים באופן כללי אל כל העם ,באמת לא ידע אף
אחד על מה חרבה הארץ .הטענה של הקדוש ברוך הוא הייתה שאם כל אחד בפני עצמו היה מביט
אל תוכו פנימה ,היה מוצא כבר את נגעי לבבו ,ויודע איך וכיצד לחזור בתשובה.
גם בנוגע לכם אמר הגדול :איני נביא כדי לומר לכם במה לשפר את מעשיכם ,אבל מה שברור הוא
שכל אחד צריך לעשות חשבון נפשו ,ואם יחתור אל האמת יסייעו בידו מהשמים להגיע אליה.
וידיעה זו צריכה להיות חדורה במוחנו דווקא לאור אימי התקופה וייסוריה ...מה שצריך לעשות
הוא לשבת זמן מה עם עצמנו ולחשוב מה מצבינו בעבודת ה' ,ולאור המסקנות שנקבל נחליט כיצד
)עלינו לשבח(
ובמה להשתפר אין דרך אחרת.

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

äëìää úðéô
מהלכות פורים
קריאת המגילה
א :במוצאי שבת אחרי תפלת עמידה של ערבית קוראים את המגילה.
ב :קריאת המגילה אחרי שאומרים שובה ה' ..ויהי נועם '..ולפני ואתה קדוש.
ג :לפני הקריאה מברכים בורא 'מאורי האש על הנר'.
ד :לא יוצאים ידי חובה בשמיעת קלטת או רדיו ,גם כששומעים בשידור ישיר.
ה :החזן שקורא את המגילה בציבור ,צריך לעמוד גם בברכה וגם בקריאה.
ו :בליל פורים – מוצאי שבת  -מברכים לפני הקריאה שלש ברכות' :על מקרא מגילה' 'שעשה ניסים' 'ושהחיינו'.
ביום ראשון בבוקר לא מברכים 'שהחיינו'.
ז :לא מתקנים את הקורא בטעות שאינה משנה את משמעות המילה.
ח :מי שיש בידו מגילה כשרה יכול לברך ולקרוא בלחש עם השליח ציבור.
ט :מי שאין בידו מגילה כשרה ,יקשיב לש"ץ בשקט ,אם לא שמע כמה מילים ,יקרא אותן מתוך החומש,
וימשיך לשמוע את הקריאה מהקורא.
י :אין להשתמש באמצעים לא סבירים בהכאת המן) .באחריות ההורים(.
יא :אחרי קריאת המגילה מברכים 'הרב את ריבנו' .הספרדים מברכים רק כשיש עשרה שומעים ,כולל נשים.
תימנים מברכים גם כשאין עשרה
לזיווג הגון
נאור בן תמר  /יובל בן זכריה  /שי בן אברם /ידידה בת בתיה
שמואל בן עליזה /אודליה יונה בת מרים/טל בן בתיה

íéãìé êåðéç
'ומשלוח מנות איש לרעהו'
בימים אלה כשכולנו עורכים קניות למשלוחי מנות חשוב מאוד לא לשכוח את העוסקים בחינוך
ילדינו .את המטפלות הגננות הסייעות המורות והמחנכות .כדאי גם לצרף מכתבי הערכה.
מה נרוויח?
א :במחווה מסוג זה אנו מחנכות את עצמנו ואת ילדינו להכרת הטוב כלפי מי שמשקיע בנו.
ב :כשהילדים רואים את הקשר החיובי בין ההורה למורה ,הם מכבדים את המורה יותר ומקבלים
ממנו.
ג :כשמורה מתוגמל במילים טובות ותשורה סמלית הוא יתאמץ יותר עבור הילד ,כי שווה להשקיע
במי שמעריך
בהזדמנות זו ברצוני להזכיר שימי פורים נועדו לקרבה ואחוה .שלחו מנות לכאלה שהיה לכם קשר
אתם ומסיבה כל שהיא הוא התרופף ...זו ההזדמנות .זכרו את החולים הקשישים הגלמודים
וכאלה שאין כל כך מי שישלח להם...
ואל תשכחו גם מתנות לאביונים...
שבת שלום
שושנה

úáùì øåôéñ
בנים ובני בנים
יוֹתר ִמכֹּל
אַך ֵ
יהםְ ,
אוֹת ֶ
גּוֹררוּ ְבּ ָצ ְר ַפתִ .ס ֵפּר – יְ ַשׁ ְעיָהְ -צ ִבי רוּנְ ֶדר – ִתּ ְק ַצר ַהיְּ ִרי ָעה ִמ ְלּ ָת ֵאר ֶאת ַמ ֶסּ ֶכת ְתּ ָל ֵ
הוֹרי ִה ְת ְ
ַ
ָעץ ָל ֶהם
וֹדיעוּ ָל ֶהם ִכּי לֹא יִ ְזכּוּ ְל ָכ ְך .יוֹם ֶא ָחד י ַ
וֹפ ִאים ה ִ
ֻב ָדּה ֶשׁלֹּא זָכוּ ִבּ ְפ ִריֶ -בּ ֶטן ,וְ ָהר ְ
יהם ָהע ְ
יבה ֶאת ִשׂ ְמ ַחת ַח ֵיּ ֶ
ֵה ִע ָ
וֹרי ָשׁ ְלחוּ ִמ ְכ ָתּב ֶשׁבּוֹ ֵפּ ְרטוּ ֶאת ַב ָקּ ָשׁ ָתם.
וּל ַב ֵקּשׁ ֶאת ִבּ ְר ָכּתוֹ .ה ַ
ויטשׁ ְ
וּבּאוִ ְ
וֹסף-יִ ְצ ָחק ִמ ְלּי ַ
ָדיד ִל ְפנוֹת ִבּ ְכ ָתב ֶאל ָה ַר ִבּי י ֵ
יִ
ָמא .וְ ֵ
ַר ָעא ַחיָּא וְ ַקיּ ָ
ַכּ ֲעבֹר ְכּ ָח ְד ַשׁיִ ם ָמ ְצאוּ ְבּ ֵת ַבתַ -הדֹּאַר ֶשׁ ָלּ ֶהם ִמ ְכ ַתּב ,וּבוֹ ְמ ָב ְר ָכם ָה ַר ִבּי ְבּז ְ
אָכןַ ,כּ ֲעבֹר ְכּ ִת ְשׁ ָעה ֳח ָד ִשׁים
הוֹרי ְלאַ ְרצוֹתַ -ה ְבּ ִרית.
אַחר ִמ ֵכּן ִה ְגּרוּ ַ
ֻתּר ְל ַציֵּן ִכּי ְל ִשׂ ְמ ָח ָתם לֹא ָהיָה ֵקץְ .ל ַ
אָחיְ .מי ָ
ֵהיםֲ ,אנִ י וְ ִ
וֹמים ז ִ
הוֹרי ְתּא ִ
נוֹלדוּ ְל ַ
ְ
טוֹבי ָהרוֹ ְפ ִאיםֵ ,א ֶלּה
וֹריָה ְכּ ִאלּוּ ָח ְז ָרה וְ נִ ְשׁנְ ָתה .לֹא נִ ְפ ַק ְדנוּ ִבּי ָל ִדיםָ .פּנִ ינוּ ְל ֵ
יסט ְ
אַך ַה ִה ְ
רוּך ה'ְ ,
אתי ָבּ ְ
ִעם ַה ָשּׁנִ ים נִ ֵשּׂ ִ
ַשּׁ ְב ִתּי ַעל ַס ְפ ָסל
חוּצהִ ,ה ְתי ַ
ָצא ִתי ַה ָ
יצד י ָ
וֹכר ֵכּ ַ
הוֹריםֲ .אנִ י ז ֵ
ֻב ָדּה ֶשׁלֹּא נִ ְז ֶכּה ִל ְהיוֹת ִ
ִה ְב ִהירוּ ָלנוּ ִכּי ָע ֵלינוּ ְל ַה ְשׁ ִלים ִעם ָהע ְ
ָבּ ְרחוֹב וּ ָפ ַר ְצ ִתּי ִבּ ְב ִכי .לֹא ָיכ ְֹל ִתּי ָל ֵשׂאת ֶאת ַה ְכּ ֵאב ֶה ָעמֹק.
אַך הוּא ָה ָיה ֲחדוּר ִתּ ְק ָוה.
נוֹאָשׁים ְל ַמ ַדּיְ ,
ִ
ַחנוּ ָהיִ ינוּ
וּל ַב ֵקּשׁ ֶאת ִבּ ְר ָכּתוֲֹ .אנ ְ
יוּבּאוִ וי ְטשׁ ְ
ָעץ ָלנוּ ְל ִה ָכּנֵס ֶאל ָה ַר ִבּי ִמ ְלּ ַ
אָבי ,י ַ
ִ
וּלאָ ִחי
אָמר ָלנוּ ְבּ ִב ָטּחוֹן .נִ ְק ְבּעוּ ִלי ְ
נּוֹכ ִחי"ַ ,
יתי ִבּ ְזכוּת ָה ַר ִבּי יוֹ ֵסף-יִ ְצ ָחקִ ,לנְ ָכ ִדים ֶא ְז ֶכּה ִבּ ְזכוּת ֲח ָתנוָֹ ,ה ַר ִבּי ַה ְ
ָכ ִ
" ְל ָבנִ ים ז ִ
וּקינוּ.
וּב ִעסּ ֵ
יתי נִ ְרגָּשׁ ְמאוֹדָ .ה ַר ִבּי ֵה ִאיר ָלנוּ ָפּנִ ים .הוּא ִה ְת ַענְ ֵין ָבּנוּ ְ
ָתיָ .היִ ִ
ְפּ ִגישׁוֹת ִעם ָה ַר ִבּיְ .תּ ִח ָלּה נִ ְכ ַנ ְסנוּ ֲאנִ י וְ ַר ְעי ִ
וּעת ִבּטּוּל וְ אָ ַמר" :אַל
וּל ַס ֵפּר לוֹ ַעל ְמצוּ ָק ֵתנוָּ .ה ַר ִבּי ֵהנִ יף יָד ִבּ ְתנ ַ
ַכּ ֲעבֹר ְז ַמן ֵה ַע ְז ִתּי ִל ְפנוֹת ֵא ָליו ָבּ ִענְ יָן ֶשׁ ִלּ ְשׁמוֹ ָבּאנוּ ְ
יוֹתר ָשׁ ְללוּ ֵמ ִא ָתּנוּ ָכּל ִתּ ְקוָה.
הוֹס ְפ ִתּי ֶשׁ ָהרוֹ ְפ ִאים ַה ֻמּ ְמ ִחים ְבּ ֵ
ָדי וְ ַ
וּאי ֶשׁ ְבּי ִ
וּמתִ -לבּוֹ ַל ִתּיק ָה ְרפ ִ
ֵיתי ֶאת ְתּשׂ ַ
ִתּ ְדאַג"ִ .ה ְפנ ִ
וֹרים ֶשׁ ְלּ ָך וְ ַה ַסּ ְב ָתּא ֶשׁ ְלּ ָך
אָמר" :אַל ִתּ ְד ֲאגוּ ,יִ ְהיוּ ָל ֶכם יְ ָל ִדים ,וְ ַהה ִ
וֹלם וְ ַ
יּוּך ֲא ָב ִהי ֶשׁלֹּא ֶא ְשׁ ַכּח ְלע ָ
ָה ַר ִבּי ִח ֵיּ ְך ֵא ֵלינוּ ִח ְ
וֹז ִרים וְ נִ ְשׁנִ ים ְל ַק ֵבּל ֵמ ָה ַר ִבּי ַה ְב ָט ָחה
יהם ַהח ְ
יִ ְהיוּ ַה ְשּׁ ַמ ְר ַט ִפּים ֶשׁ ָלּ ֶהם" .אַ ֲח ֵרינוּ נִ ְכנְ סוּ אָ ִחי וְ ַר ְעיָתוַֹ .ל ְמרוֹת נִ ְסיוֹנוֹ ֵת ֶ
חוֹתנוֹ יִ ְת ַפּ ֵלּל ְל ַמ ֲע ָנםַ .כּ ֲעבֹר ָשׁבוּעוֹת ֲא ָח ִדים ִק ַבּ ְלנוּ
אָמר ָל ֶהם ִכּי ְבּ ִבקּוּרוֹ ַה ָקּרוֹב ְבּ ִציּוּן ְ
יל ִדיםָ ,ה ַר ִבּי נִ ְמנַע ִמ ָכּ ְך ,וְ ַרק ַ
ִל ָ
דּוֹקטוֹר ִמי ְק ְלד
וֹפ ִאיםַ ,ה ְ
אַחד ָהר ְ
אָמןָ .היִ ינוּ ְכּחוֹ ְל ִמיםָ .הרוֹ ְפ ִאים ַה ֻמּ ְמ ִחים ָהיוּ ְבּ ֶה ֶלם ֻמ ְח ָלטַ .
שׂוֹרה ַהלֹּאֵ -תּ ֵ
ֶאת ַה ְבּ ָ
יך ֶשׁ ָע ָשׂה ְל ָך נֵס ֶשׁ ֶטּ ֶרם נִ ְת ַק ְל ִתּי ִבּ ֶשׁ ְכּמוֹתוֹ".
וֹלה ֶל ֱאל ֶֹק ָ
וֹדה ְגּד ָ
אָמר ִליַ " :תּ ִגּיד תּ ָ
ַ
אַחר ַכּ ָמּה ָשׁנִ ים
אַז ִכּיר ַעל ַה ִצּיּוּן"ְ .ל ַ
וּבה דּוֹ ָמה – " ְ
שׁוֹתיו ַנעֲנוּ ִבּ ְתשׁ ָ
וֹסיף ְל ַב ֵקּשׁ ֵמ ָה ַר ִבּי ְבּ ָר ָכהָ .כּל ַבּ ָקּ ָ
אָחי לֹא ִה ְר ָפּה וְ ה ִ
ִ
אָמנָם ִבּ ְמלֹאת
מוֹצ ֵאי ַחגַ -ה ָשּׁבוּעוֹתְ ,בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָה ַר ִבּי ִח ֵלּק יַיִ ן ִמ'כּוֹס ֶשׁל ְבּ ָר ָכה'ֶ ,העֱנִ יק לוֹ ָה ַר ִבּי ְבּ ָר ָכה ְמפ ֶֹר ֶשׁת .וְ ְ
ְבּ ָ
קוּפה זָכוּ הוּא וְ ַר ְע ָיתוֹ ְל ֵבן.
ַה ְתּ ָ
ֻתּר ְל ַציֵּן ִכּי ִדּ ְב ֵרי
יתי ֶשׁיִּ ְת ַקיְּ מוְּ .מי ָ
ָכ ְר ִתּי ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָה ַר ִבּי ַבּ'יְּ ִחידוּת' – "יִ ְהיוּ ָל ֶכם יְ ָל ִדים"ְ ,לשׁוֹן ַר ִבּים ,וְ ִצ ִפּ ִ
ַבּ ֲא ֶשׁר ָלנוּ ,ז ַ
ָכינוּ ְבּ ַח ְס ֵדי ה' ְל ֻה ַלּ ְד ָתּם ֶשׁל עוֹד ְשׁ ֵני יְ ָל ִדים .וְ ָכ ְך גַּם נִ ְת ַקיְּ מוּ ִדּ ְב ֵרי ָה ֱאמוּ ָנה
הוּשׁבוּ ֵרי ָקםַ .בּ ָשּׁנִ ים ַה ָבּאוֹת ז ִ
ָה ַר ִבּי לֹא ְ
)"תורתך שעשועי(
וֹכ ִחי".
יתי ִבּ ְזכוּת ָה ַר ִבּי ָה ַריַּי"צִ ,לנְ ָכ ִדים ֶא ְז ֶכּה ִבּ ְזכוּת ֲח ָתנוָֹ ,ה ַר ִבּי ַהנּ ְ
ָכ ִ
אָבי – " ְל ָבנִ ים ז ִ
וְ ַה ִבּ ָטּחוֹן ֶשׁל ִ
שבת שלום!

לזרע בר קיימא:
אוסנת בת אליס

