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 צו "זכור"                                                                                                

  17:28  18:25   17:02 

 הנהגות לתורה
 ממורנו הרב חיים רבי שליט"א

 ]מתוך ספר שיו"ל בקרוב בעזרת ה'[
 קנינו והיא לו נקנית התורה תורה שלומד מי .לג

 יכול ח"ת ולכן.( יט ז"ע. )ממנו וחלק ממש
 כי, מחול כבודו אין מלך אבל, כבודו על למחול

' תוס.)התושבים של אלא שלו הכבוד לא זה
 .(. יט סנהדרין

. שימות עד, יהודי כל תורה ללמוד חייב .לד
 ברכות) עקיבא רבי שאמר וכמו( ב"סע פג שבת)

' בגמ וכן, מים בלי דג כמו תורה בלי אדם:( סא
 להיות כי, עימו רבו מגלין שגלה תלמיד.( י מכות)

 גלות לו מגיע זה ורוצח, מיתה כמו זה תורה בלי
 ז"פ ם"הרמב לשון ועיין) ש"ע, מיתה ולא

 (.רוצח מהלכות
 ימיכם ירבו למען, ביניכם את אותם ולמדתם .לה
 התורה י"ע י"ופרש( עקב' פר) בינכם וימי

 מלמדו לא אם להיפך ולהיפך, החיים מתרבים
 .ואיום נורא. ש"ע, קוברו כאילו תורה

 ר"ובמד( קנ תהילים) יה תהלל הנשמה כל .לו
 נשימה כל, זה בפסוק פרשו ד"פי בראשית
 בתורה יעסוק ומתי, ת"להשי להודות ונשימה

 זה עצומה בשקידה התורה שעסק אלא
 בספר א"החיד רבינו) ת"להשי הגדולה ההודאה

 (. שם תהילות יוסף
 וכל, משתמרת נשמתו תורתו המשמר כל .לז

 משתמרת תורתו אין התורה את משמר שאינו
 המת לוית כמו צורך וכשיש:( צט מנחות)

 שוקד וכאשר, תורה לבטל מותר כלה והכנסת
. שבעולם קורבנות מכל יותר שווה ת"עה
 :( ק מנחות)

  ש"מק פטור, תמיד בתורה העוסק ח"ת .לח
 כ"מש לעיל ועיין( א"רע ה ברכות. )המיטה שעל
 .בזה
 אין, תורה ולדעת לתורה ורק אך להאמין .לט

 ניתן ז"ועכ.( מט סוטה) תורה אלא דעת
, רפואה כמו בעולם שיש חכמה על להסתמך

 דברים ז"ה מהתורה להיפך כשזה אבל'. וכו מדע
 .שקר הכל מהתורה חוץ כי בטלים

 

 מכירת חסד של
 עופות בשר מצות ויין

פניות רבות התקבלו בעקבות 
 עופות המיזם הגדול של מכירת

ויין במחיר עלות  מצות בשר
הסוחרים ללא דמי תווך ולא 
למטרת רווח כלל וכלל... אך 

לאחר מחשבה מעמיקה הוחלט 
 ע"י מורנו הרב שליט"א להענות
לבקשת ידיד המוסדות ר' אפרים 
רמים הי"ו ולא למכור כלל וכלל 
מצות במחירי עלות, ואנו כאות 
הכרת הטוב לר' אפרים רמים 
סומכים את ידינו עליו ומבקשים 
מכל תומכי וידידי ומכרי הישיבה 
לקנות מצות אך ורק ממנו ולחזק 
ולמנף את המכון שבראשותו 

 "מכון חיים ביד".
כמובן ששאר המכירות יקויימו 
כרגיל בעזרת ה' וכאמור הכל 

במחיר עלות הסוחרים ללא דמי 
 תווך ולא למטרת רווח כלל וכלל!

 1700-700-770לפרטים והרשמה: 
 

--- 
 

 זריזין מקדימין למצוות
ניתן כבר מעכשיו להעביר מעות 

עבור לומדי  "קמחא דפסחא"
, התורה והמשפחות הברוכות

בדמי התרומה אנו קונים בשר 
עופות ויין במחירי עלות ומעבירים 

 אותם למשפחות. 

 לקח טוב
כיהודים מאמינים אנחנו יודעים שנס פורים לא  -פורים בא ועימו שמחה רבה 

מתבטא רק בתחפושות, וח"ו לא בפיצוצים אדירים שמסכנים חיים ומבהילים 
 זקנים אנשים נשים וטף...

 יש את מצוות היום ואת ההתבוננות במגילה שכל פרט בה הוא יוד לכל החיים!
רבות נאמר ונכתב בספרי המוסר על כל מצווה ממצות היום כדי להבין את העומק 
והלקח שיש לכל אחד מאיתנו מיום גדול ונשגב זה שיום כיפור הוא כפורים אבל 

 פורים עצמו הוא יותר גדול!
יש בנותן טעם להתבונן באחת מהעובדות המרכיבות את המגילה ואולי החלק 

את כל נס פורים. כידוע, מגילת אסתר נקראת הגדול והעצום שהוביל בכלל 
בשמה זה בגלל שכל נס המגילה נעשה בהסתר פנים ]עד כדי כך שיש מקום למי 
שלא מאמין לומר שכל נס המגילה היה טבעי לחלוטין...[, אבל האמת היא כמו 
שמבואר במדרשים הקב"ה הכין תרופה למכה ע"י המלכת אסתר והכל בזכות 

עם ישראל שהכריעו את הכף ועם ישראל זכה לנס פורים  התפילות והצומות של
אשר ישלטו היהודים שביום אשר שברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא 

 .המה בשונאיהם
וכאן כדאי להתעכב ולהתבונן, כששמים לב על התאריכים המדוייקים במגילה 

י"ג אדר הבא  רואים דבר מבהיל, המן הרשע גזר את הגזרה ביום י"ג ניסן על יום
לובש שק ואפר  ומייד למחרתחודשים( מרדכי שומע את כל אשר נעשה  11)עוד 

וגוזר בהוראת אסתר צום על כל היהודים שלושה ימים, ביום השלישי אסתר באה 
למלך ובחסדי ה' נושאת חן בעיניו יומים אח"כ מרדכי כבר רוכב על הסוס ע"י המן! 

 ".לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ככה יעשהוהמן הרשע צועק בעל כרחו "
 בשעה זו עדיין המן חי והגזרה קיימת...

למחרת המן נתלה על העץ ומרדכי מחליף את מקומו במלוכה, אבל עדיין הגזרה 
 המלך נתן קיימת! בכ"ג סיון הגזרה מתבטלת ומתהפכת וכך נכתב בה "אשר

 את אבדול ולהרג להשמיד נפשם על ולעמד להקהל ועיר עיר בכל אשר ליהודים
 לבוז". ושללם ונשים טף אתם הצרים ומדינה עם חיל כל

חודש, מרדכי לא מחכה אפילו יום אחד ומייד  11נשים לב טוב, הגזרה נגזרה לעוד 
מתחיל בתפילות ותחנונים עד להצלה הנוראה, יש כאן מסר עצום לכל אחד ואחד 

הרי נכון להיום אם נראה חתן טרי שמתפלל להצלחת הילד שלו בישבה  מאיתנו
ובשידוכים לא נבין מה הלחץ הרי עוד לא נולד לך ילד ואתה כבר מתפלל שתצליח 

 לחתן אותו?!
 כלפי מה הדברים אמורים?

לכל אחד מאיתנו יש חבילה של בעיות שאנחנו זקוקים לישועה, וכולנו מתפללים 
שהוא צריך. לפעמים אנחנו קצת מזניחים את החלק של  כל יום כל אחד על מה

התפילה ומשקיעים יותר בהשתדלות, אבל נס פורים מלמד אותנו שלא צריך 
להתנהג כך אלא להפך להרבות בתפילה וכמה שיותר, ולאור האמור לעיל יש 
חידוש גדול יותר לא לחכות עם התפילה לרגע האחרון הרי מי במקומנו היה 

 חודש לישום החוק?! 11לאגן יום אחרי החוק כשיש עוד מתחיל לעשות ב
אבל בשביל זה מרדכי היהודי מלמד אותנו להשקיע על תפילה ומייד כשצריך 

 לא לחכות ולחכות עד שיהיה מאוחד.ישועה ו
נלמד כולנו את לקח המגילה הגדול ונשקיע על תפילה לא פחות ואפי' יותר מכל 

ה פרטית וכלל ישראל לגאולה השלימה השתדלות אחרת, ונזכה כל אחד לגאול
 בב"א.

 

 שע"י

 

 המתקיימת כל שנה בבית מורנו הרב תתקיים השנה אי"ה

 ]ולא בבית מורנו הרב שליט"א[ באולמי בית המדרש "עטרת חכמים"

 קריאת מגילה לנשים בבית הכנסת[ 12:00] 12:00 - 10:00בין השעות: 

 שמחה וריקודים עד דלא ידע...

 הקהל הקדוש מתבקש להגיע בזמנים אלו בלבד! - ברוכים הבאים בשם ה'

 

 הודעה ובקשה
בשבוע זה צריך 

נו הרב שליט"א מור
 להחזיר הלוואה עבור

הישיבה בסך: 
מי שיכול  ₪ 200,000

 לעזור בעניין
בהלוואה או בתרומה 

או אפי' בתפילה 
 להצלחה

    תבוא עליו ברכה



 

 חידות
היכן מצינו מקור .1

לתענית אסתר עוד 
 מלפני חתימת התלמוד?

איזה מצוות עשה . 2
מדאורייתא מקיימים 
בקריאת המגילה ]מלבד 
לימוד תורה, לא תסור 
ועשית ככל אשר יורוך 

 וכיוצ"ב[?
 טובה הנהגה איזו .3

 חסידות ממידת שהיא
 חושן'ב המובאת
 לכאורה ', משפט
 ביום דינה נשתנה

 הפורים?
תשובה מדוייקת עם 

מקור יש לשלוח לפקס 
, או במייל 03-72-55-988
 בת:לכתו

info@haravrabi.co.il 
עד יום ראשון בשעה: 

ולציין עבור שו"ת  ,13:00
פרס  העלון דעת זקנים |

 יוגרל בין הפותרים נכון
תשובה לשאלות מהעלון 

 הקודם:
 אדם שיהא, יתכן כיצד ש.

 המגילה לקרות חייב
 ?(ז"בזה אף) בשבת

 דמוקפין כשחל פורים ת.
 פורים)' בשבת

 קורין שאז'( המשולש
, שבת בערב המגילה
 קרא ולא היחיד ונאנס

 קטן שהיה או, המגילה
 א"די, בשבת והגדיל

 לקרות לחזור שמחוייב
 ויש, בשבת המגילה
 .חולקין
לא , המקום קוצר ומפאת

 נציין מקור לדברים.
 היכן מצינו בפרשתינוש.

דבר שהוא כשר 
להעשות בזר אף לאחר 

 קמיצה?
 המלח נתינת מצוות ת.

 .המנחה בקומץ
 בין דמיון באיזה דין יש ש.

לתפילין  מגילה
 ורצועותיהן?

 באיסור הוא המדוברת. 
 ג"ע המגילה את לגרור
 קרקע.

 סיפור לפורים
 

בימי סוף מלחמת הנאצים, כאשר שנאת ישראל כבשה לה מקום נכבד בליבו של כל גוי וערל, בעיר הגרמנית 'המבורג' אשר במרכז 
 אירופה, נולד וגדל אלכס הרוצה להיות יהודי, אשר מאז ילדותו ניבאו לו הוריו ומוריו גדולות ונצורות, במיוחד לאור תכונותיו המיוחדות,

 ו בלימודים, לרדוף אחר האמת, ולא להבהל ממה שאינו נראה בעיניו.להשקיע את כל כוחותי
רבות התלבט אלכס באיזה מקצוע לבחור, שבלימודו ישקיע את כל כוחותיו, ובסופו של דבר יצליח להגיע בו לפסגה. לבסוף החליט 

סיפוק והגשמה עצמית, ובד בבד להועיל  לבחור במקצוע ה'כמורה', להיות כומר קתולי, ובזה חשב שיוכל להגיע לרמה רוחנית גבוהה של
 לעזור ולסייע לאחרים.

שנות הלימוד הראשונות עברו עליו ביעף, הוא הספיק להתקדם במסלול הלימודים במהירות מדהימה, כאשר כח התמדתו וניצול זמנו 
ה אף בבחינת תלמיד הגדול ממוריו. כל עמדו לו לסיוע, ולהיות בעל הציונים הגבוהים ביותר מבין כל תלמידי הפקולטה, ופעמים רבות הי

 אותה תקופת לימודים הוא הרגיש וראה פגמים רבים במה שלימדוהו, סתירות מהותיות ביסודות אמונתם הכוזבת.
ככל שגדל ולמד עוד ועוד, התבררה לו זעקת האמת על הסתירות המהותיות הקיימות באמונתו, במיוחד כשראה את אורח חייהם הקלוקל 

ראשי הכמורה, אותם אלו שכלפי חוץ נראים כ"קדושים מעונים", בחדרי חדרים נותנים פורקן לכל יצריהם המתועבים ביותר.  והנאלח של
וככל שעברו הימים וחלפו השנים עלו לו הרהורים רבים, עד שהגיעה עת המשבר הגדול, והוא הסיק את המסקנה הנכונה, בדבר השקר 

 הגדול של העבודה זרה שבנצרות.
לה חשב בליבו לנסות דרך אחרת באותה עבודה זרה, ללמוד את דת הפרוטסטנטים, אך בשביל לגלות את השקר והזוועה שיש גם בתחי

בחלק זה של אותה עבודה זרה, לא נצרכו לו יותר מאשר כמה שבועות. באותם ימים הוא החל לחפש אחר 'דת האמת', ובמהלך חיפושו 
בעיר סמוכה אליו, אשר בקי בשפה הגרמנית על בוריה, ומוסר שיעורים נלהבים באיסלם, באופן  נודע לו על 'אימאם' איסלאמי המתגורר

 שכל השומע מתלהב ונמשך אחריו.
אם זו האמת, החליט אלכס בליבו, הדבר שווה בדיקה. כבר במהלך דרשתו הראשונה של האימאם, הבין אלכס מדוע כולם נמשכים אחריו. 

מתוך ביטחון עצמי רב, לא היתה שאלה שנשאל מהציבור שלא ענה עליה מיידית, תשובה ברורה  האימאם אמר את דבריו בפאתוס,
ומשכנעת, ואף צורת אמירת דבריו היתה אף היא משכנעת עד מאוד. חלק מדבריו של האימאם, שהיו מכוונים כנגד הנצרות, נעמו לאלכס 

 ת הנוראות שמצא בנצרות.מאוד, ובפרט שהאימאם הזכיר גם את קושיותיו ותהיותיו והסתירו
בתקופה זו מצא לו אלכס מנוח בחברת האימאם וחבר מרעיו, שהתענגו עליו ושמחו בבואו, במיוחד שעצם בואו של פרח כמורה בכיר, 

 הכופר בכל אמונתם הנתעבת של הנוצרים, ומאמין באמונת הישמעאלים, היתה עבורם כתוספת חיזוק לטפשות אמונתם.
האמונה הברורה בה' שברא את העולם ומנהיגו, אשר עליה מבוסס האיסלאם, מצאה מקום בליבו של אלכס, שקיבל על עצמו בשמחה 
את דת הישמעאלים והחליף את שמו ל'מוחמד', על שם ה"נביא" הבוהה, ומאז עבר להתגורר במקומותיהם, כשהוא משקיע את כל 

יפוריהם הדמיוניים משכו את ליבו אחריהם, וסגנונם המזרחי מלא את ליבו והרגשתו. ואכן כוחותיו בשינון ועיון בספרי האיסלם, שבס
הישמעאלים קיבלוהו בעין יפה, ותוך זמן קצר מינוהו כ'שייח' אך גם באמונתו זו לא החזיק מוחמד מעמד, ככל שהרבה ללמוד ולהתבונן 

ולה על גביהם היא, מדוע כל ה"אותות והמופתים" שעשה "נביאם", בספריהם ובכתביהם, שוב עלו לפניו שאלות קשות ביותר, כאשר הע
 לא נראו לאיש, מלבד ליחיד שכתבם, שהרי אם כוונת המופתים לחזק את אמונתם, היה לו לעשותם קבל עם ועדה.

שילהי חודש במשך הזמן גילה מוחמד יותר יותר עד כמה דתם של הישמעאלים מעוותת להחריד, במיוחד לאחר האירוע הגדול שהיה ב
אלול תשס"א באותו יום שלישי גורלי, שבו ביצעו כעשרה ישמעאלים את אחד הפיגועים הגדולים בעולם, בחטיפת ארבעה מטוסים 
והפצצתם לתוך מרכזי אוכלוסין, שהסתיים בהריגתם של אלפים, ביניהם היה גם חבר ילדותו שנהרג עם אשתו ובנו יחידו, ולמרות 

 ה, רעיו וחבריו הישמעאלים צהלו ושמחו על הרג נוראי זה, וציינוהו בחגיגה רבה.הטרגדיה העולמית המחריד
הפצע שנפער בליבו לא הגליד מהרה, אלא הוסיף להכאיב ולהתפשט, עד שבאחד הימים נקעה נפשו לחלוטין מהדת ומאנשיה, ובשעה 

 דיין עליו, וכאפיה בראשו.שנזדמנה לו, מילט את נפשו ממקומם, וברח כל עוד רוחו בו, כאשר בגדי השייח ע
כשארכו הימים הוא נזקק לגנוב בכדי להשיג לעצמו פת לחם, וגם החורף עמד בפתח, הבין אלכס שאם אינו רוצה לסיים את חייו 

 כ'הומלס', עליו להתרצן ולחפש עבודה.
פניו את העבודה, בלא לבדוק את באותם ימים התפטר המנקה בבנין בית הכנסת המקומי, והגבאי שלא חשד מאומה באותו נער, הציע ב

 עברו הדתי והחוקי.
בתחילה חשש אלכס מעבודה עם יהודים, עליהם למד כה רבות בספרי הנצרות והאיסלאם, אך לבסוף לקח את העבודה, לא מאהבת 

ף העבודה בבית ישראל, אלא מחוסר ברירה, ותוך זמן קצר גילה, שלא זו בלבד שאין היהודים נוראים כמו שקרא ולמד עליהם, אלא א
הכנסת קלה יחסית, ולא הצריכה שעות רבות, והיתה עבורו נעימה ונחמדה. מה גם שרוב שהגבאים ורוב המתפללים התייחסו אליו 

 בנעימות, דרשו בשלומו והודו לו רבות על עבודתו, יחד עם דברי שבח ועידוד.
יומיים, ועל אורח חייהם, בהם ראה אומנם כמה דברים מוזרים, החל כשארכו הימים, תוך כדי עבודתו הבחין ולמד על מנהגי היהודים היומ

מאותו בד לבן בו מתעטפים בתפילתם בבקרים, כאשר הם מוסיפים לקשור עליהם כמין מכשירי קשר שחורים וישנים עם  רצועות, חלק 
ת ומכריז בקול דבר מה וכולם מהתפילה נאמרת בעמידה וחלקה בישיבה, כאשר אחד מהמתפללים עומד בחלק הפנימי של בית הכנס

 עונים אחריו.
במשך הזמן הבחינו הגבאי שאלכס מתנהג באמונה, מעולם לא נגנבה פרוטה מהקופות, לא נשמעו טענות על חפצים אישיים שנעלמו, 

ב בית הכנסת ועקב כך החלו לבטוח בו ומינוהו בתפקיד ה'שבת גוי' של בית הכנסת, שעליו לטפל בכל הטעון טיפול, כפי מה שהורה ר
 שמותר לעשותו על ידי גוי.

יחד עם תפקידו הנוסף, נתנו לו הגבאים רשות להתגורר בביתן הקטן הצמוד לבית הכנסת, והוא גמלם חזרה בתוספת נקיון ותחזוקה קלה 
דר, כדי של המקום. באותם זמנים שהחל להתגורר בסמוך לבית הכנסת, כל עת ששעמם לו היה נכנס לבנין ומחפש מה לנקות ולס

 למצוא חן בעיני מטיביו, ואולי אף בזכות זה יציעו בפניו עבודות נוספות.
באותם השעות בהם היה נמצא בבית הכנסת, היה אלכס מציץ לתוך היכל התפילה מתוך סקרנות במעשיהם של היהודים. לפעמים אף 

תקופה שעבד שם, ידע מתי חל חנוכה שבו מדליקים היה שואל את המתפללים או ילדיהם אודות מנהגים ומצוות מסוימות, כך שבמשך ה
נרות ופורים שבו מרעישים בתפילות ובאים לבושים באופן מוזר ושונה, פסח שלפניו עושים נקיון מיוחד, ושבועות שעליו לקשט את בית 

 הכנסת בירק רב.
נתנו לו את סדרם של הימים הבאים, מתי לקראת סיומה של השנה, מספר ימים קודם ראש השנה, קראוהו הגבאים לפגישה מסודרת, בה 

יש לנקות ולסדר, ולשאלתו אם יש בימים אלו עבודות מיוחדות, השיבוהו שמלבד נקיונות מיוחדים נוספים כפי התוכנית המצורפת, אין 
 שינויים בתוכנית עבודתו.

שעת בוקר מאוחרת, שבאותו יום אין לו בבוקרו של יום השני של ראש השנה, שחל באותה השנה ביום ראשון, שכב אלכס במיטתו עד 
עבודה בחנות, ולפתע נרעד משמוע קולות מוזרים ורמים. באותו הרגע חשש אלכס שפרצה מלחמה והם קולות אזעקה, ובמיוחד 
שהקולות נשמעו חזקים וקרובים במיוחד. אלכס שהרגיש קשר רגשי לגבאים ולמתפללים, חשש לשלומם, שידע שבשעה זו הם כולם 

 התפילה, ובמהירות קפץ מהמיטה וכל רוחו בו רץ אל פתח בית הכנסת והכריז וזעק בקול, שפרצה מלחמה ונשמעה אזעקה. בהיכל
לשמע דבריו נבהלו כל המתפללים, והחלו במנוסה מהירה אל עבר הפתח. המצב היה סכנה גדולה, שמא חלילה ירמסו מישהו תוך כדי 

ר זמן מה כשאלכס סיפר למתפללים מה היו הקולות ששמע, הבינו כולם שהוא טעה היציאה המהירה, חלקם נסו לביתם, אך כעבו
 בקולות השופר וחשבם כאזעקה.

לקראת יום הכיפורים, כדי שלא לגרום שוב לבהלה, נגש אחד הגבאים וסיפר לאלכס מעט על סדר היום, שבו באים כל המתפללים לבית 
מתפללים כל היום, ובסיומו של היום שוב משמיעים כמה אזעקות בודדות. ולשאלתו הכנסת, לבושים בחלוקים לבנים כמו של רופאים, ו

 של אלכס באיזו שעה מפסיקים לאכילה ושתיה, הסביר הגבאי, שביום זה לא אוכלים ולא שותים כלל, למעט ילדים וחולים.
אן, שמלבד מה שאכלו ושתו כמעט כל אלכס לא האמין לדברי הגבאי, הוא יודע היטב מה עשו כל השייחים הערביים בחודש הרמאד

הלילה, גם ביום הם היו אוכלים בהחבא, ובתעניות של הנוצרים, הכל מותר, רק אסור שיראו אותך. בוודאי, כך חשב אלכס בליבו, אם 
 אתבונן היטב, אוכל לראות את היהודים כשאוכלים בחדר צדדי ביום צומם.

ביום צומם, הסתובב אלכס כל היום בבנין בית הכנסת, כשהוא כל הזמן מנסה לתפוס  בכדי לחזק אלו את החלטתו בדבר הנהגת היהודים
מאן דהוא האוכל ושותה, אך ללא הועיל, עד שעת הצהרים המאוחרת, היהודים עדיין עמדו בתפילתם, והוא עוד לא תפס יהודי אחד 

אכליהם ביום הכיפורים, הם לא הבינו את שאלתו בקלקלתו. כשניסה לשאול את הילדים באיזה מקום מתחבאים היהודים לאכול את מ
 כלל, והשיבוהו, שביום קדוש זה, מי שחולה ומוכרח לאכול, אוכל בגלוי,  וכל האחרים צמים ומתפללים.

גם כשאלכס ויתר על שעות מנוחתו ועדיין הסתובב בבנין בית הכנסת, הוא לא הצליח 'לתפוס' אחד שאוכל, רק לעת עיתותי ערב, בשעה 
כה לשקיעת החמה, ראה את אחד מזקני המתפללים, יהודי קשיש שמזמן כבר עבר את ה'גבורות שמונים', היושב במקום מרכזי הסמו

ושותה כל כמה דקות כוסית קטנטונת. אלכס ניגש אליו ושאלו, האם הוא מאושר שיש לו את האישור לשתות, ואינו צריך לצום, השיבו 
יא הצער הגדול ביותר שיכול להיות עבורו, שלעת זקנותו הוא נאלץ לשתות ביום הקדוש והנורא, בנימת כאב ובכי עצור, ששתייתו זו ה

 ועדיף היה לו לשתות כוס 'שמן קיק', אלא שהוא מתנחם בידיעה ששתיתו זו היא מצוה עבורו בדיוק כמו שהאחרים מצווים לצום.
ער על הרשות שניתנה לו לשתות בזמן שאחרים צמים, ובעקבות את דבריו האחרונים אלכס לא יכל כלל להבין, היאך יתכן שאדם יצט

 הדברים ששמע החליט בדעתו לעקוב יותר אחר היהודים, ובודאי שכך הוא יוכל לגלות את צפונותיהם והנהגתם האמיתית.
ת, מדוע כל אחד בימי חג הסוכות הרבה אלכס לבדוק ולראות את מעשי המתפללים, מה הם עושים עם הענפים שהביאו עמם לבית הכנס

מחזיק לימון גדול בידו ומראהו לחבריו, הבודקים אותו מקרוב ובעיון רב, ומדוע הם יושבים במבנה המוזר שבנו בחצר בית הכנסת, אך הוא 
לא הצליח להבין דבר, מדוע הם עושים כך. כנראה, חשב בליבו, שאכן היהודים הם ַעם מוזר ושונה, אבל ִעם כל זה יש בהם מעלות 

 חדות אשר לא נמצאים אצל אחרים.מיו
לבו של אלכס נשבר בקרבו, הנה הוא רצה להתקרב לעם היהודי, לעשות כמעשיו ולהנות כמותם, אך ככל שמתקרב, המטרה מתרחקת 

 ממנו, ועל כן חשב בתומו, שכעת ימשיך לעקוב אחרי הנהגת היהודים, עד אשר ימצא את הסיבה האמיתית לאושר הגדול בו הם שרויים.
נוכחותו של אלכס בתפילות בבית הכנסת הפכו לדבר שבשיגרא, ובסיומה של רוב התפילות, היה שואל את המתפללים על מנהג או 
הלכה שראה שהם עושים ונוהגים. באותם ימים ויכוח מר חצה את מתפללי בית הכנסת, חלק אחד טען, שיש לענות לשאלותיו, ואילו 

את הגויים, ואם נענה לשאלותיו הרבות, בסופו של דבר הוא אף ירצה להתגייר. הכרעתו של הרב  האחרים טענו, שאין אנו מחפשים לקרב
 היתה, שניתן לענות לו בקצרה, בלא להרחיב את הדיבור, באופן שלא יגרם חילול ה'.

יארע להם נס ויבוא היה זה בבוקרו של אחד מימי השני בשבוע, החזן עמד בסיום החזרה, ורבים מהמתפללים הביטו לכל עבר, אולי 
למנינם 'חתן' הפוטר את כולם מאמירת תחנון. אך למעשה לא נמצא כן, ומיד עם סיום החזרה, החלו לומר 'תחנון'. לא עברו שניות 
מרובות, וקולות רבים של דפיקות נשמעו בבית הכנסת, 'נו קדיש'. התברר שאחד מהמתפללים משמש באותו יום כסנדק לנכדו, ועל כן 

ולם מלאמר תחנון, כדין הפטור מתחנון שפוטר את כל המנין. באותו רגע ראה אלכס את פני המתפללים כשאושר ושמחה פטורים כ
 מיוחדת קורנת מפניהם, סוג של שמחה שלא ניתן כלל למצוא אצל גוי, והוא החליט בליבו שאף הוא רוצה להגיע לשמחה זו.

מהו תחנון, ובמה הוא מתייחד בשני וחמישי. אותו אחד הסביר לו בקצרה,  לאחר סיום התפילה ניגש אלכס לאחד המתפללים ושאלו,
שתחנון זו תפילה חשובה ונוראה על שארית הפליטה של ישראל, שהקב"ה יחוס וירחם עלינו. וייחודו בימי שני וחמישי, שאלו ימים הינם 

אלכס, מה השמחה והצהלה המיוחדת כשלא אומרים  ימי רחמים והתפילה מסוגלת בהם יותר, לכך מאריכים בהם בתחנונים. אם כן שאל
 תחנון, הרי צריך להיות להיפך, שבכל יום שאומרים תחנון, כל המתפללים צריכים לשמוח, שהם יכולים להתפלל תפילה חשובה זו. 

 
 
 

 
הנשאל חשב לרגע על הדברים, והשיב לאלכס, חבל לו לברר ולחקור אודות זאת, משום שכל עוד היותו גוי, לעולם הוא לא יוכל להרגיש 

 אומרים תחנון.את השמחה שיש ביום שלא 
הדברים נכנסו לליבו של אלכס, והוא החליט בליבו שבשביל להרגיש הרגשה מיוחדת זו של שמחה וששון, שווה לו להתגייר, ולכך פנה אל 
רב הקהילה בבקשה להתגייר. כאיש דת לשעבר בנצרות ובאיסלאם, היה אלכס בטוח כשאך יבקש מהרב להתגייר, מיד יקבלוהו בזרועות 

כף יגיירו אותו. אלכס השתומם מיחסו של הרב, שדחאו ואמר לו, שהיהודים לא מבקשים כלל משכניהם הגויים להתגייר, ומה פתוחות ות
 גם שהוא אינו עוסק כלל בגיור.

אחד מהמתפללים שאלכס חקר אצלו אודות הגיור, הציע בפניו שיסע לארץ ישראל, בה הוא כבר ימצא מהרה מי שייגירו. ומפני רצונו 
ל של אלכס להגיע לפסגת האושר, מה שרק יהודי יכול להרגיש, את השמחה כשלא אומרים תחנון, חשב אלכס שזו סיבה מספקת הגדו

 לעזוב את עבודתו ולעלות לארץ ישראל בכדי להתגייר.
נראה עליו  לאחר כמה שבועות, כשאלכס צירף מחשבה למעשה, עוד בדרכו בבית הנתיבות, פגע באדם עם כיפה צבעונית קטנה, שהיה

שאינו מקפיד על קיום כל המצוות, ושאלו אם הוא יודע היכן ניתן להתגייר. אותו אחד שמח לעזור ולסייע בלגייר עוד גוי, כנגד הלכה 
 מפורשת, וסיפר לו בפרוטרוט את מהלך הגיור הנהוג בארץ הקודש.

ן שאלתו המרכזית היתה, האם מובטח לו שאם יתגייר יוכל ראשית פנה אל מכון 'נתיב הגירות', התעניין רבות בפרטי הגירות, וכל הזמ
להרגיש את ההנאה הגדולה של אי אמירת תחנון והסיפוק הנפלא עם הצהלה המיוחדת בעת חבטת הערבות. הפקיד הממשלתי הממונה 

תגייר בשביל מטרה הבטיח לו שהכל יסתדר על הצד הטוב ביותר, כאשר מעשה זה הוא נגד הלכה מפורשת בגמ' ובשו"ע, שגר הבא לה
 מסוימת, שלא עוסקים בו כלל.

הליך הגירות כלל קורס מזורז בעניני יהדות, בו לימדו את המועמדים לגירות כמה כללי יסוד בהלכה, כאשר בכל פעם מדגיש מוסר 
הפעמים שבקורס  השיעור, שאין הדברים להלכה ולמעשה, אלא רק כאנקדוטות דתיות מענינות, ואינם מחייבות, עפרא לפומיה. באחת

דובר אודות שמירת השבת, אמר מוסר השיעור, שכל מי שחושש מאיסור זה, יכול להתייעץ עם "רב" היושב בחדר הסמוך ומקבל קהל. 
כשהסתיים הקורס יצאו עשרות מהשומעים ופניהם מועדות לאותו רב בכדי לשמוע את דבריו על שמירת השבת. כשהם נכנסו לרב, ראו 

לח הלבוש בבגדי ספורט, עם גופיה חצי שרוול, שהציג את עצמו כרב המכון לגיורים, והחל לדבר בפניהם אודות לפניהם פרחח מגו
שמירת השבת, ובמקום לומר שיהודי שומר שבת מפני שה' שבת בבריאת העולם וציוה אותנו בתורתו כן, קשקש אודות ערכו ה'אונברסלי' 

 , עפ"ל. בסיום דבריו השיב לשאלות המועמדים לגיור.של מנוחה עולמית, ועוד כהנה עיוותים נוראים
אחד מהם שאל, האם האיסור להתקשר בשבת הוא איסור גורף, שיש לו אמא זקנה שהוא מתקשר אליה כל יום לשמוע איך היא מרגישה. 

 מה השאלה השיב, הרי זה חשש סכנת נפשות, ובודאי מותר, רק עדיף שזה לא יהיה באמצע הקידוש.
השני בדבר הרחצה בחוף מעורב קרוב על פני חוף נפרד רחוק השיב, שגם כאן ישנו ספק סכנת נפשות, שהרי כל הדרכים לשאלתו של 

בחזקת סכנה, ועדיף שלא להסתכן בנסיעה, אלא ללכת לחוף הקרוב, ובדרך דומה השיב לשאלות "המתגיירים" )כאשר כל דבריו המה 
כה לחוף מעורב, הוא בכלל אביזרייהו דג"ע שחייבים לההרג על כך, וכן ע"ז הדרך ביחס הבל ורעות רוח ועקירת התורה, שהרי עצם ההלי

 לפסקיו האחרים(.
מה שחשוב ביותר, סיכם אותו פרחח את דבריו, שאדם הבא להתגייר, שירגיש בליבו שהוא רוצה לקשור את גורלו עם העם היושב בציון, 

טרת נישואין עם יהודיה, ובמיוחד אם בסופו של דבר הוא יקיים כמה "מצוות" גם אם מדובר בקשר ממוני לקבלת 'סל קליטה', או מ
רגשיות הכרוכות באכילה, כאכילת סופגניות בחנוכה ואוזני המן בפורים, פירות יבשים בט"ו בשבט ומוצרי חלב בחג השבועות, הריהו יהודי 

 גמור.
חח לא יכל להבטיח לו שיוכל להגיע לשמחה ולתענוג העילאי אלכס נרתע מהגיור לא מפני שהבין את מהותו, אלא מפני שאותו פר

בחבטת הערבות ואי אמירת תחנון, זאת משום שהוא לא נהג להתפלל בבית הכנסת בימים שאומרים תחנון, כך שלא היתה לו מעולם 
כס שהמטרה הברורה עמדה תענוג עילאי זה של אי אמירתו. אחד מעובדי המכון הציע לו לפנות למקומות אחרים העוסקים בגיור, ואל

 מולו, לא נבהל או נשבר, אלא המשיך בחיפושיו אחר האופן בו יוכל להתגייר כיאות.
זמן רב עבר על אלכס בחיפוש אחד האופן בו יוכל להתגייר, בתקופות אלו ששהה בארץ הקודש, ראה את מנהגי שומרי התורה והמצוות, 

הידיעה איזה מלבוש מתאים עם משנהו, ולכך היה אצלו פורים כל הימים, כובע סוּפר ובחר לעצמו מלבוש כמותם, אלא שלא היתה לו את 
ירושלמי רחב שולים עיטר את ראשו, שמתחתיו בצבצה כפה קטיפתית אדומה, חולצה סגולה עם כיתוב, ומעליה חליפה ירוקה קצרה עם 

באותם הימים, כך שלא פלא שבמקומות רבים הוא היה גרטל עב לבן, מכנסי חאקי קצרות וגרבים כתומות עד הברך, זה היה מלבושו 
 מושג לדמות מענינת שהילדים הולכים אחריו.

המעניין ביותר באורח חייו של אלכס, שבכל עת הוא ניסה להתנהג כיהודי, הוא הלך לבתי הכנסת להתפלל, וכשלא ידע מה עושים, היה 
עשה אחריו. לפעמים הוא היה בוחר לעצמו כדוגמא, אחד שלא ידע בין  מביט על אחד המתפללים, וככל שעשה אותו מתפלל, כך הוא גם

ימינו לשמאלו, וככל שההוא קיפץ ועשה, כך עשה אלכס אחריו. פעם אף אירע לו שהוא החליט לעשות כמי שעומד על ידו, שהיה בעצמו 
ת כמו אלכס, שבמגבעתו הרחבה היה נראה בעל תשובה טרי, ואילו אותו בעל תשובה, שאף הוא לא ידע מה עושים, החליט בדעתו לעשו

לו כחרדי מובהק. כך עברה על שניהם תפילה מענינת מאוד, ששניהם נשארו עם היד על העיניים מתחילת קר"ש וכמעט עד סופו, כי אחד 
יעות של 'עושה מהם לא רצה להוריד את ידו לפני שהשני מוריד. גם בעמידה בשמו"ע השנים המתינו זה לזה, והמעניין ביותר היה בפס

שלום', ששניהם פסעו עוד ועוד לאחור, כשכל אחד רואה שהשני ממשיך בפסיעותיו, וכך פסעו השניים עד שיצאו מבית הכנסת, 
 לשמחתם הרבה של הילדים שהבחינו וראו מה אירע.

תחנון, נהפך למשל שמעו של הגוי המבקש להתגייר בכדי להרגיש את הרגשות השמחה שיש ליהודי בחבטת הערבות ואי אמירת 
ולשנינה, עד שב'שבועונים' רודפי הפרסום המראיינים כל זב וצרוע, ערכו אף עמו ראיון מקיף, בו הושמעו הגיגיו משכבר הימים, דעותיו 
 הקלוקלות אודות ההשוואה המחוללת בין זרמי הדתות, שהוא עיוות נוראי שכבר זעקו עליו קמאי, שאין היהדות דת בין הדתות, אלא רק

 היא האמת היחידה, וכל הדמיונות והבדותות האחרות, המה הבל וריק, וכפירה חמורה במי שאמר והיה העולם.
כשנודע לאלכס שעצם היותו בן לאומה הגרמנית מעמידתו בספק 'עמלק', לא ראה בכך שום גריעותא, אלא חשב שתוך כדי גירותו יוכל 

ט אינה מצויה, שאם יתגייר ויהפוך ליהודי, הרי בזה ישמיד עוד אחד מזרע עמלק, לקיים גם מצות 'מחיית עמלק' במעשה, שבימינו כמע
 שבגירותו יאבד הגוי שבו, ויקום תחתיו יהודי כשר.

אחד מאלו שניסו לקרב את אלכס, דיבר עמו ממושכות מדוע חפץ הוא בגיור, למה לא ישאר גוי המקיים שבע מצוות בני נח, ובמהלך 
בות, תמיד חזר אלכס על כך, שהוא חפץ מאוד להתגייר, במיוחד כשהוא הכיר מקרוב את השקרים והבדותות שיחותיהם הארוכות והמרו

שבהבל וריק, ומצא את האמת והאור ביהדות. באחד הימים פלט לו אלכס, מדוע שהוא לא יתגייר, כאשר גם סבו וסבתו מצד אמו היו 
ן קצר, כשבית הדין לעניני יוחסין בדק את הנתונים, אושרה יהדותו, כאשר דייני בית יהודיים. בירור קצר העלה שאכן דבריו נכונים, ותוך זמ

הדין אומרים לו, שהיות וחלק המנהגים והנוסחאות נקבע על ידי האב, ואביו לא ידוע שהיה יהודי, על כן הוא יכול לבחור לעצמו את הנוסח 
 והסגנון בו יוכל לחיות את חיי יהדותו.

לאחר שאלכס נכנס בבריתו של אברהם אבינו ע"ה, ונקרא שמו בישראל 'דן', על שם אבי אמו, החליט דן להתחקות אחרי הקהילות 
למיניהם, כדי שיראה מה ימצא חן בעיניו, להיכן ליבו ימשך. במשך כשבועיים שהה בקהילה בעלת סגנון אחד, נהנה מהאוירה החמימה 

שלום עליכם' לבבי, כאשר ה'גדולה לגימה' גם היא הוסיפה להרגשתו הנעימה. בשבועיים שלאחר מכן והנעימה, היאך קיבלוהו כולם ב'
התארח דן בקהילה בעלת סגנון אחר, כאשר גם בה הוא מצא את מעלותיהם הנפלאות, בדקדוק הלכה והתמדת התורה, וכך הלך ממקום 

 למקום ומעיר לעיר, לידע ולהכריע לאיזו קהילה ברצונו להצטרף.
באחד ממסעותיו הגיע לקהילת 'זכרון יעב"ץ', שמשום מה הזכירה לו נשכחות, את אותו פרחח שהיקל בכל המצוות כיד דמיונו הגרוע, 
ויחד עם זאת הקפיד מאוד על מנהגים הקשורים לאכילה וכדומה. דן שהגיע לאותה קהילה לקראת ימי הפורים, הבין וראה, שבני קהילה זו 

ים שוליים וצדדיים במצוות היום, החל ממצות משלוח מנות באופן מפואר ומעוצב ביותר, כאשר מרבים במשלוחי מקפידים מאוד על דבר
מנות וכמעט שלא נשאר בידם בכדי לתת מתנות לאביונים, אך מעל הכל ידועה ברבים הקפדתם הגדולה במצוות מחיית עמלק, ומהדרים 

כשקורים במגילה ומזכירים את שמו של המן, ובמיוחד טענתם היא, שביהכנ"ס  בקיום דברי הרמ"א )תר"צ י"ז( אודות המנהג להכות
הנקרא על שם אחד מצאצאי היעב"ץ, עליהם לעשות כפי שכתב היעב"ץ על אביו, ה'חכם צבי', שהיה מכה ברגלו וטופח בסנדלו בכל 

לבלים הרבה ומונעים את שמיעת המגילה פעם שהזכירו את שמו של המן, ולא נזהרו לחשוש לדברי הפמ"ג שיצא שכרם בהפסדם, שמב
כדין, אלא הקפידו בנעריהם ובזקניהם, כל אחד בא מצוייד במקלו וכלי הרעשה אחרים, ועם תחילת קריאת המגילה עמדו כולם הכן, עד 

 יחו.שבשעה שהבעל קורא רק התחיל בפסוק שבו מוזכר המן, הריעו כולם ברגליהם ובפיהם, בכלים ובפיצוצים ככל שיכלו והצל
במשך השנים התרבו הזקנים בקהילה, והרעש הגובר הציק להם, בהעדר רב לקהילה, ישבו ראשי הקהל וקבעו, שיש להכות רק ב'המן' 
הראשון האמצעי והאחרון, אך מחמת ספק מה נחשב ה'המן' האמצעי, נהגו כל העם להרגיש בכל ה'המנים', מלבד השני והאחד שלפני 

 לא בתורת ספק המן האמצעי. האחרון, שהם בודאי
האוירה העליזה שהיתה בבית הכנסת, השכיחה מהציבור את עיקר מצות הערב, שהוא תפילת ערבית וקריאת המגילה, כאשר רבים היו 
מהדור שכבר לא כל כך שמר את התורה הקדושה, ובכל אופן על פורים בקהילה לא ויתרו, הם באו מצויידים בכלי משחית, ולאורך כל 

 את המגילה, עסקו בהפקת פיצוצי ענק, לשם מצות מחית עמלק.קרי
לקראת תחילת קריאת המגילה החלה התגוששות רבתית בכניסה לבית הכנסת, התברר שרבים הם באי בית הכנסת שבאו למאורע גדול 

וא, שהנשים יוותרו על זה של הרעשה כבדה למיחוי שמו של המן הרשע, ועקב כך לא היה די מקום לכולם. באותה שעה הציע מאן דה
חלק מעזרת הנשים, לטובת הגברים, ויתרכזו בחלק הפנימי של העזרה, במקום בו יוכלו לשמוע את הקריאה, למרות שמשם הם לא יוכלו 
לראות מאומה מ'מעשה מחיית עמלק', וטענתו בצידו, שאף שהנשים חייבות בקריאת המגילה, בכל זאת הם פטורות מצות מחית המן 

 רש עמלק, וזאת משום שנשים אינם בתורת מלחמה.שהוא משו
המהומה היתה רבה, הגברים שנשותיהם היו באותה העת בעזרת הנשים, הורו להם שלא להתפנות ממקומם הקבוע להם זה שנים, 

טענו,  במיוחד שכל סיבת הפינוי היתה מחמת כל מיני ארחי פרחי, שאינם משתתפים כל השנה בתפילות בבית הכנסת, ואילו האחרים
שאם אותם אלו כבר באו לבית הכנסת, יש לפנות עבורם את המקום, שחיובם במחיית עמלק עולה על זכות הנשים, ובכלל הוסיפו לטעון, 

 מה רע שהנשים יסתפקו בשמיעת מחיית עמלק.
שעה חשבו  מעוצמת הקולות והויכוחים, זר שהיה נקלע למקום היה חושב, שההרעשה על הזכרת שמו של המן החלה. באותה

המתפללים, חבל שאין רב בבית הכנסת, שאילו היה, בוודאי שהיה מכריע לטובת הגברים, ואילו האחרים טענו, שאילו היה רב בבית 
 הכנסת, הוא היה מכריע לטובת הנשים.

ספקו מהמגילה עם  באותה שעה נעמד דן ואמר, שבית הכנסת צריך תמיד רב, אבל אם הרב היה מסופק בדבר, הוא היה יכול להכריע את
ת   ש   ע   הּכ  ל   ּמַ י ַה  ּתִ  ש   וַ  םגַּ שבטבע הנשים לחפוץ לראות בעיניהם, וזאת מדברי התרגום שני במגילה א' ט', " התרגומים. שמבואר בתרגום

ך ֲא ַח  ּמ  ר לַ  ש   ֲא  תוּל  כ ּמַ ַה  יתּב  ים  ש ִ ה נ   ּת   ש   ה ִמ  ר ש   ל   ש  ו  בפלטין, מטול דתחזי להון עותרא ", ואיתא בתרגום שם, "...ואותיבת יתהון ו 
מחוה להון. למא, נשי בען דידען כל מידי...", מבואר בדברי התרגום, שהנשים חפצות  והוה. והויא משאלין לה, היך דמיך מלכא, כאדמל

 .לדעת כל דבר ואף לראותו, שיש להם הנאה מיוחדת בראיה, יותר מהשמיעה ועצם הידיעה
 

 הפרשה לימוד על להקפיד אותנו מלמד הוא, שבו העצום התוכן ומלבד[ ל"מהמו באישור] בחידוד האיחוד מעלון נלקח זה נפלא סיפור
 .בחידוד להאיחוד שמורות הזכויות כל©  בעלוננו הסיפור פרסום על בחידוד האיחוד העלון למערכת תודתינו - הקדוש י"רש פרוש עם

 

 

 

 נקודה למחשבה
 מה עשה? עמלק! למה?

השבת נזכה לקיים מצוות עשה מהתורה של קריאת 
ה "פרשת זכור כמו שנאמר בתורה:  ש   ר ע  ת ֲאש   כו ר א  ז 

ִים ר  צ  ם ִמּמִ כ  את  צ  ך  ּב  ר  ּד  ק ּבַ ל  ך  ֲעמ  ה' יתברך מבקש " ל 
מאתנו ומצווה אותנו לזכור את מעשה עמלק ולמחות 

 אותו.
וצריך להבין מה עשה עמלק יותר מפרעה הרשע 

את כל עם ישראל, ויותר משאר מלכים  ששעיבד
רשעים שעשו צרות אימות ונוראות לעם ישראל, הרי 
עם ישראל מלומד באויבים שרוצים לכלות אותו... מה 
המיוחד בעמלק שעליו נאמר אין השם שלם ואין 

 הכסא שלם עד שימחה זכרו של עמלק?
ך  " התשובה כתובה בהמשך הפסוקים ר  ּד  ך  ּבַ ר  ר ק  ֲאש  

א ַוי   ר  ל א י  ַע ו  ג  י  י ף ו  ה ע  ַאּת  יך  ו  ִלים ַאַחר  ֱחש   ל ַהּנ  ך  ּכ  ב ּב  ַזּנ 
עמלק קרך בדרך דהיינו כל העולם פחד מעם  "ֱאל ִהים

ישראל ומאלוקיו ולא העיזו להלחם איתם עד שבא 
עמלק וקירר את הפחד והראה שזה אפשרי וזה 

 מציאותי להלחם בעם ישראל!
חמה ולא הנזק הישיר זאת אומרת לא עוצמת המל

שנגרם מהמלחמה הם אלו שגרמו לעמלק להזכר 
לדראון עולם, אלא עצם המעשה, עצם זה שאתה 
מקרר את האוירה ומראה שיש אפשרות להלחם בעם 
ישראל ואין מה לפחד זה מה שכביכול הרגיז את ה' 

ל "ויתברך עד שה' מצווה  ך  ִמּכ  יך  ל  ִניַח ה' ֱאל ה  ה  ה ּב  י  ה 
יך   ב  ה  א י  ך  ַנֲחל  ן ל  יך  נ ת  ר ה' ֱאל ה  ץ ֲאש   ר  א  ִביב ּב  ִמּס 

ִים ל א  מ  ַחת ַהש ּ  ק ִמּתַ ל  ר ֲעמ  כ  ת ז  ה א  ח  מ  ּה ּתִ ּת  ִרש   ל 
ח ּכ  ש   תמחה את זכר עמלק ולא תשכח למחות את " ּתִ

 זכרו עד אבדו מהעולם!
 

ידוע, שיש רמז בפרשיות השבוע על מה שעובר על 
 עם ישראל בזמן קריאת הפרשה.

השבוע ממשלת ישראל הרימה יד בתורה משה 
והצביע על חק שמהותו היא: מי שלומד תורה ולא 

 עפ"ל. -מתגייס לצבא, נקרא עבריין ומקומו בכלא 
לא כולם מבינים על מה הרעש והבלאגן ממה כל 
גדולי ישראל מפחדים ועל מה הם זועקים? אחת 

 הסיבות היא "עמלק"!!!
 מה הקשר בין עמלק לחק הגיוס?

 שניהם מקררים את האמבטיה!
עד היום למרות שאנחנו במדינה חילונית אבל היה 
צביון יהודי איכשהו שמכיר בלומדי התורה כמשרתים 
את המדינה ונותן להם אפשרות ללמוד בישוב הדעת 

עם הספר. אף אחד לא העז  -כיאה לעם יהודי 
להלחם עם זה חזיתי כולם ידעו שזה קדוש לעם 

 היהודי.
י האמירה הארורה שנאמרה השבוע, המצב היום, ע"

אין דבר  -הוא שכולם יודעים: גם בזה אפשר ללחם 
קדוש שאי אפשר להלחם בו, אין שום כח איתן שדואג 
לשמור על היהדות בטהרתה, היום גם אפשר לבטל 
את השחיטה, היום גם אפשר לבטל את בית המילה, 
ן כי אם בתורה נלחמים ומצליחים כבר אין מחסום ואי

 מעצור בפני שום דבר, ח"ו.
ע"ז הכאב וע"ז המחאה ובעזרת ה' נזכה בקרוב 
לונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים בשונאי ה' ומלאה 

 הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.
 

 
 עם ישראל מעל המזל, נכון?

 אז בטח יש לך סיכוי לזכות ברכב...
 בכלל, בטוח אתה זוכה! -ומה קורה בחודש אדר? 

 כבר אין מה לדבר... - ומה קורה בפורים עצמו?
 צלצל עכשיו והכנס להגרלה הגדולה

 שתערך בחוה"מ פסח הקרוב
 במזומן!₪  100,000או  2014על רכב ניסן ג'וק 

1700-700-770 
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