ּ ָפ ָר ׁ ַשת ' ּ ָפ ָרה'
יתא ָט ִבין"
ישיןּ ,ו ּ ַפ ְט ּ ְפ ַט ָיא ְּדאוֹ ַריְ ָ
" ּ ָכל ּ ַפ ְט ּ ְפ ַט ָיא ִּב ִׁ

)ירושלמי  -סוף מס' ברכות ,ס"ח א' .ומובא בלשון זו בילקוט שמעוני תהילים קי"ט(

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ' ִּכי ִת ּ ָ ׂ
שא' ָ ּ ' -פ ָרה'
וטין ְּדאוֹ ַריְ ָ
ּ ִפ ְט ּפ ּ ִ
יתא ְּב ִענְ יָינֵי הַ ּ ָפ ָר ׁ ָשה הַ ּמוֹ ֵעד וְ הַ זְ ּ ַמן
'שקל הקודש' ' /חובת התוכחה' ' /סודות התורה' ' /סיפור נורא מרבינו
הב"ח' ' /סיפורי סגולה' ' /פגעי הטכנולוגיה' ' /משיח וגאולה'.

שקל הקודש
"זֶה יִ ְּתנ ּו ּ ָכל הָ עֹבֵ ר ַעל הַ ּ ְפקֻ ִדים ַמח ֲִצית ַה ּ ׁ ֶשקֶ ל ְּב ׁ ֶש ֶקל הַ ּק ֶֹד ׁש
ּג ֵָרה ַה ּ ׁ ֶשקֶ ל ַמחֲצִ ית הַ ּ ׁ ֶשקֶ ל ְּתרו ָּמה לַ ה'".
'תפארת שמשון' פרשה זו ,עמד על ביאור המילה

גם לנשים .מוסיף טהרה .וטבילה בער"ש זו
י"א שקריאת פרשה זו היא מדאורייתא ,ולכן כתב רבינו הגדול ב'חזון
עובדיה שראוי שגם הנשים יבואו לשמוע קריאתה כמו
בשבת זכור ,ולכן כדאי להנהיג לקרוא לאחר התפילה קריאה מיוחדת
לשנים .וכן ראיתי במקומות מיוחדים שנוהגים כן .ויש מי שאומר
שבפרשה זו הם שייכות אפי' יותר מפרשת זכור ,כי בזכור לאו בנות
מלחמה נינהו ,וטהרה גם הם שייכות ,ואולי אם ינהגו כן ,יוסיפו הרבה
טהרה וקדושה בעם ישראל .והבן .ואשרי המזרזים לעם הענייני טהרה,
ושכרם כפול מן השמים.

נוהגים

לטבול קודם שבת זו לתוספת טהרה קודם קריאת פרשה זו
המטהרת את האדם.


ֶעשְׂ ִרים

)שמות פרק ל' י"ג(



סודות התורה
הנני

"שקל

להביא לפני חברים מקשיבים דבר מיוחד שבתירוצו נוגע לשבת
זו .והוא מפלאות התורה וצפונותיה הנעלמים והטמירים.

ומתרץ :שכל הכסף שלנו צריך להיות נקי וזך  -קדוש ,וחלילה
לא לרכוש בו כלים טמאים  -עיתונים פסולים וכדו',
כי אז הצדקה אינה קודש ,ואין ה' ב"ה חפץ בזה ,כי מה
שנותנים לתרומה וביותר לכפר על נפשותיכם ,צריך שיהיה נקי
וזך לגמרי) .הראני ידידי הר"ה דוד חיבה שליט"א(

בגמרא" :תנו רבנן ,שור חרש שוטה וקטן שנגח ,רבי יעקב משלם
ח"נ .ר' יעקב מאי עבידתיה? אלא אימא :רבי יעקב אומר:

בספר

הקודש" ,מה זה הלשון הזו? מה שייך 'קודש' ב'שקל'?

 8ומה נאמר היום על מחזיקי המכשירים הפסולים...




חובת התוכחה  -מבהיל
"וַ ּי ֶ
יש חַ ְרבּ וֹ ַעל יְ ֵרכוֹ ִע ְבר ּו
ֹאמר לָ הֶ ם כּ ֹה אָ ַמר ה' אֱלוֹ קֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל שִׂ ימ ּו ִא ׁ
יש אֶ ת
יש אֶ ת אָ ִחיו וְ ִא ׁ
וָ ׁשוּב ּו ִמ ּ ׁ ַש ַער לָ ׁ ַש ַער ַּב ּ ַמ ֲחנֶה וְ ִה ְרג ּו ִא ׁ
יש אֶ ת ְקרֹבוֹ ") .שמות פרק ל"ב כ"ז(
ֵר ֵעה ּו וְ ִא ׁ

משלם ח"נ .וכו') .בבא קמא דף ל"ט ב'(
כל הלומד גמ' זו מרגיש בתמיהה רבתי ,מה ההווא אמינא של הגמ'
בזה המאמר?
בספר שומר אמונים הקדמון בהקדמה כתב כך ,וז"ל:

ודע כי אפילו בדברים שנאמרו בגמרא שנראין דברי מותר,
ושלא בדקדוק ,אין הדבר כן ,אלא יש בהם
פנימיות ורמז עצום ,כגון הא דאיתא בבבא קמא דף ט"ל ב' ,תנו
רבנן שור חרש שוטה וקטן שנגחו ,ר' יעקב משלם חצי נזק ,ופריך ר'
יעקב מאי עבידתיה ,אלא אימא ר' יעקב אומר משלם חצי נזק ,עכ"ל.

ומי שלא ידע הסוד שרמזו באמרם ר' יעקב משלם ,יתמה
אומר ה'ספורנו' – "עברו משער לשער" ,מדוע דווקא משער
ודאי ויאמר ,דקארי לה אמאי קארי לה ,הלא התירוץ פשוט,
לשער? ומתרץ :שזה היה מידה כנגד מידה – שהם
כי איך יעלה בדעת להבין דר'
יעקב משלם חצי נזק .אבל האמת
לא מיחו בעושי העגל ,לכן
U !!!äáùçîì äãå÷ð T
הוא שכוונו להעירנו על סוד
עכשיו הם יראו איך הורגים
äáùçî äéìò úúì ùéù 'ä úãåáòá äãå÷ð øøåòì àåáé åá
נסתר ,ואין כאן מקום לדברים
אנשים ולא יוכלו למחות ע"כ.
הללו .עכ"ל.
מכאן נלמד את חובת התוכחה,
äìéôúá úåáäìúä
ולא אכחד כי חיפשתי הרבה להבין מה
כמה התביעה היא
íéîÄ òÈ tÀ änÈ kÇ ãàÉ îÀ øéäÄ ÀæäÄ - à"òéæ áìÇ ñÀ øÆ aÀ îÄ ïîÈ çÇ
À ð éaÄ øÇ
סוד יש כאן ,ובס"ד העליתי
שיש
עצומה ,עד כדי כך ,שאדם
.älÈ ôÄ zÀ äÇ éøea
Å ãÄ aÀ åÉ çkÉ ìkÈ ñéðÄ ëÀ äÇ ìe
À ìÉåãÈb çÇ ëÉ aÀ ìlÅ tÇ úÀ äÄ ìÀ
בחכתי יהלומים ופנינים נפלאים ,ובכן
באפשרותו למחות ואינו מוחה,
:øîÇ àÀ
È å .úÉåîÉå÷îÀ änÈ ëÇ aÀ íéLÉ
Ä åãwÀ äÇ åéøÈ ôÈ ñÀ aÄ äÆfîÄ øàÈ áÉ îÀ ëÀÇ å
אביא רק רעיון אחד שמתקשר לשבת זו
לסוף מראין אותו דבר קשה
ìëÈ aÀ älÈ ôÄ úÀ ìÄ åÉ îöÀ òÇ çé
Ç øÄ ëÀ äÇ ìÀ êé
À øÄ öÈ íãÈ àÈ äÈ LÆ íéîÄ òÈ tÀ änÈ kÇ
הנפלאה  -פרשת פרה.
,
למחות
חלילה  -שלא יוכל כבר
:øîÇ àÈ áeL .çé
Ç øÄ ëÀ äÇ ìÀ ïéàÅ LÆ íéøÄ îÉ
À åà LÅiLÆ åÉ îkÀ àìÉ ,úÉåçkÉ äÇ
בספר 'עטרת ישועה' )מועדים פרשת פרה(
ועל דרך שאמרו חז"ל" :חושך שבטו
שונא בנו" )משלי פרק י"ג פסוק כ"ד(,
ובביאור הגר"א  -כתב :מי שמונע
את שבטו הראוי להכותו בשבט
ומחפה עליו ואינו מייסר אותו
בשבטו הוא שונא בנו ,כי לסוף
יצא לתרבות רעה ,ולכן אמר חושך
שבטו כלומר הראוי לו .עכ"ל .ז"א
שלבסוף רואה ואין לאל ידו
להושיע .וה' יצילנו וירוויחנו אמן.
)מה שדרשתי לפרשה זו אשתקד בתשע"ו(




ìàÆ äáÈ LÈ çÀ nÇ äÇ øMÅ ÷Ç nÀ LÆ eðÀéäÇ cÀ ,äÈðÈeëÇ aÀ ìlÅ tÇ úÀ îÄ íãÈ àÈ LÆ kÀ
éÇæàÂ ,øaÅ ãÇ îÀ àeäMÆ äîÇ òÇ îÉ
Å åLÀå åÉ ðÀæàÈ ähÆ îe
Ç øeacÄ äÇ
äëÉÆ åæÀå älÈ ôÄ zÀ äÇ éøea
Å cÄ êÉÀ åúìÀ àìé
È nÅ îÄ ïéëÄ LÈ îÀ Äð úÉåçkÉ äÇ
åÉ îöÀ òÇ çé
Ç øÄ ëÀ îÇ åÉ ðéàÅ LÆ étÄ ìòÇ óàÇ ìÉåãÈb çÇ ëÉ aÀ ìlÅ tÇ úÀ äÄ ìÀ
eñðÀ ëË
À éåÀ eëLÀ îË
À éLÆ äÆæ ìòÇ ïéìÄ kÀ zÇ ñÀ îe
Ä ïétÄ öÇ îÀ úÉåçkÉ äÇ ìkÈ ékÄ ,äÆæìÀ

.íéLÉ
Ä åã÷À íéøea
Ä cÄ êÉÀ åúaÀ
àéáÄ äÈ ìÀ êé
À øÄ öÀÈ å älÈ ôÄ zÀ aÇ úeáäÂ ìÇ úÀ äÄ íeL íãÈ àÈ ìÀ ïéàÅ íéîÄ òÈ ôÀ ìÄ
,älÈ ôÄ zÀ ìÇ øòÉ
Å åa áìÀÅ å úeîéîÄ çÇ
Â å úeáäÂ ìÇ úÀ äÄ ìÀ åÉ îöÀ òÇ
ãòÇ æÆâøÉ åÉ îöÀ òÇ ìÀ äNÉ
Æ åò íãÈ àÈ äÈ LÆ íéîÄ òÈ ôÀ ìÄ àöÈ îÀ ÄpLÆ ìLÈ îÈ ìÀ åÉ îkÀ
äMË
È ãwÀ äÇ ïÇéðÀ òÄ ìÀ LnÈ îÇ ïëÅ åÉ îkÀ .æÅbøÇ úÀ îe
Ä ñòÇ kÇ ììÇ ëÀ ìÄ àaÈ LÆ
áÅläÇ úøÇ òÅ áÀ úÀ
Ç å úeîéîÄ çÂ åÉ îöÀ òÇ ìÀ úÉåNÂòìÇ êé
À øÄ öÈ íéîÄ òÈ ôÀ lÄ LÆ
úeáäÂ ìÇ úÀ äÄ ìÀ êÀ kÈ øçÇ àÇ àÉåáÈé äÆæ éãÀÅ é ìòÀ
Ç å ,älÈ ôÄ zÀ äÇ éøea
Å ãÄ aÀ
ìÅltÇ úÄ
À éåÀ êÀ øÇ aÈ úÄ
À é íMÅ äÇ ìÀ åÉ aìÄ øòÇ áÄÀ iLÆ äkÆ ÀæÄéåÀ úézÄ îÄ àÂ
.äìÉÈ åãbÀ úeáäÂ ìÇ úÀ äÄ aÀ

כתב לבאר נפלא סוד זה ,וז"ל:
"העניין מה שקורין סדר 'כי תשא'
שכתוב בו פרשת שקלים,
בשבת שקורין בו פרשת פרה .כי
השקלים הם עשרה גרה מחצית השקל
בקע לגלגלת ,ויו"ד עם בק"ע עולה

במספר החילוק בין פר"ה
עג"ל ,ועולה פר"ה יותר על מספר
עג"ל במספר יעק"ב ,שבא לכפר
על מעשה העגל.
וזה נוכל לרמוז במאמרם ז"ל ]ב"ק ל"ט
למספר

ע"ב[ ר' יעקב משלם חצי נזק ,כי
עיקר הנזק ר"ל מה שאנו בכל צרה,
א׳

הוא על ידי מעשה עג"ל ,ויען שהפרה מכפרת על מעשה העגל
שעולה במספר יעק"ב יותר על מספר עג"ל כנ"ל ,וזהו דייקא ר'
יעק"ב משלם האי חצי נזק.
וזהו שאמרו ז"ל במדרש רבה :תכלית שבעים נתלה על חמישים
]עיין במדבר רבה פרשה י"ד אות י"א[ ,והיינו ,כי עלייתו של
המן הייתה ע' יום מן אגרות ראשונות לשניות ,ומפלתו הייתה על ידי
השקלים ,כמו שאמרו חז"ל :כבר קדמוך שקלי בני ]עיין מגילה י"ג ע"ב[,
ומחצית השקל ,היינו חצי מן מספר שק"ל ,עולה רט"ו ,ועם ע'

עולה פר"ה ,כי המן יניקתו מן ה' אותיות מנצפ"ך ,הוא סוד פר"ה.
ועל כן קורין פרשת פרה בפרשת שקלים ,כי ענין אחד הוא להם לבטל
את המן" .עכ"ל.




שהזמין את המוזג לחתום על חוזה למשך עשר שנים נוספות.
לימים הלך העשיר לעולמו ,בני העיר קראקא הספידוהו
כיאות וליווהו למנוחת עולמים.
לאחר זמן בא העשיר אל רבו בעל הב"ח בחלום הלילה וסיפר
לו כיצד קיבלו את פניו במרומים ,כאשר הגעתי לעולם
העליון ,מצאתי כמה נשמות מרחפות וממתינות לדינן .ביניהן
הכרתי שתי נשמות של שני קצבים מהעולם התחתון אשר
האכילו את בני ישראל בקראקא נבלות וטרפות ,אחד מהם בא
אליך מורי ורבי עוד בימי חייו ,והתוודה על עוונו וביקש דרך
לתשובה ,אמת הדבר ענה הרב ,אחד מהם חזר בתשובה שלמה
והשני מת מות רשעים.
המשיך העשיר לספר:

לפתע נשמע קול בכל העולמות לאמור פלוני בן פלוני יבוא
סיפור נורא הוד מרבינו הב"ח זיע"א
לפני בית דין של מעלה ומיד לאחר מכן נכנס איש
רבינו יואל סירקיש בעל הספה"ק הב"ח זיע"א.
וכלבים עזי נפש רצו לפניו ומאחוריו בנביחה עזה ,וטענו
ליומא דהילולא כ' אדר ,ביום השבת.
שהאיש הזה הסיג את גבולם וגזל מהם נבלות וטרפות שהם
מנת חלקם מימות עולם ומכרן לבני עמו .דממה השתררה
רבינו נולד בשנת שכ"א בעיר לובלין ,לאביו הג"ר שמואל יפה 'החסיד' כפי
שרבינו מכנה אותו.
במרומים ובת קול צעקה בחרדה :טיפה סרוחה כיצד לא יראת
לרבינו הקדוש היה תלמיד אחד עשיר מופלג ובעל צדקה.
מפני יום הדין ,איך העזת להאכיל את בני נבלות וטרפות?
הקצב הנבוך לא השיב דבר .לקחוהו והשליכוהו למעמקי שאול.
לימד אותו הגאון הלכות צדקה ,וכל מעשיו של
העשיר הנגלים והנסתרים ,היו כולם על פי עצת הרב הגאון.
אחרי זה שמעתי מכריזים :פלוני בן פלוני יבוא לפני בית דין
יום אחד בא אל הרב הגאון יהודי שהיה בעל מזיגה באחד
של מעלה .נכנס הקצב השני בדחילו ורחימו ועמד לפני
בית הדין ,שוב נשמע הקול "טיפה סרוחה כיצד לא פחדת
הכפרים ,וסיפר לרב :כבר עשרות שנים שאני חוכר את
להאכיל את בני נבלות וטרפות?" באותו רגע הופיע מלאך
בית היין מאדוני הכפר ,והנה עתה בא יהודי ורוצה להסיג את
מליץ אחד ,ובידו פסק מבית דינו של הב"ח ועדים המעידים כי
גבולי ,יום יום הוא משדל את הפריץ ומבטיחו תוספת שכר,
קיים מה שכתוב בזה .עמדו ופרשו את המגילה וקראו בה
ובלבד שיחכיר לו את בית היין ,אני מבקש מרבי ומורי עצה
"פלוני בן פלוני שהאכיל נבלות וטרפות חטא למקום ולבריות,
איך להיחלץ מצרה זו .אמר לו הרב :לך אל הגביר פלוני בן
הוא גזל את הרבים כי לקח מחיר של בשר כשר בעד בשר
פלוני ,ובקש ממנו שיגמול לך טובה וילך אל הפריץ וידבר עליך
טרפה ,ועליו לתקן את הדבר רק על ידי שיקדיש את כל נכסיו
טובות באוזניו ,ובכך ישא אליך הפריץ את פניו.
לצורכי הרבים ,ואת חטאו בין אדם למקום ,עליו לתקן על ידי
יצא המוזג מבית הרב והלך אל הגביר ,כעצת הרב הפיל
שיסתפק בלחם צר ומים לחץ".
תחינתו לפניו שימליץ עליו בפני הפריץ ,שמע העשיר
מאותו יום והלאה הקדיש הקצב את כל נכסיו לצורכי הרבים
את דברי האיש והבטיחו לעשות כן .אך המוזג ביקש אותו
והוא נשאר עירום ומחוסר כל ,את ימיו בילה בצומות
שימהר ללכת אל הפריץ בעוד מועד ,שמא יקדימנו העריץ
ובתחנונים לפני המקום .אחר הדברים האלה ,לקחו את האיש
במזימותיו .התנצל העשיר ודחה אותו לימים ספורים ,בשל
והובילו אותו להיכל בעלי התשובה.
עניני מסחרו ביריד 'לייפציג' ,שאם לא
ייסע עתה עלול הוא להפסיד הון רב.
בינתיים ,המשיך העשיר וסיפר לרבו
העריץ
נשא המוזג קולו בבכי ואמר:
'ä úãåáòá äãå÷ð ìò äáùçîä øøåòì àåáé åá
הב"ח ,נקראתי אני לבוא אל
יבוא בוודאי בתחבולות אל הפריץ ויקפח
בית הדין ,כאשר שמעתי את שמי מפורש
את פרנסתי ,התחיל העשיר לפייסו
מפי הכרוז ,התחילו ארכובותי דא לדא
íëì áøòé ë"çàå
בדברים של אמונה ובטחון ואמר לו:
נקשן ,אולם בחסדי ה' יתברך יצאתי זכאי
äëøáä åæ äîì :äù÷ äøåúä úåëøá ïééðòá
שאמרו
כיהודי עליך להאמין בדברי חז"ל
בדיני ,מיד באו מלאכי שלום והוליכוני
úåáøòä ìò íéììôúîù äãéçéä
מזונותיו של אדם קצובין לו מראש
בקול רינה ושירה להיכלי אשר בגן עדן.
?äá åðì äéäéù úå÷éúîäå
השנה לראש השנה ,ואין אדם נוגע במה
שערי גן עדן נפתחו לפני באורה ושמחה
÷åúî øáã ìë êøãá éë :õøúî ùåáìä
שמוכן לחברו אפילו כמלוא הנימה ,על
וריח ניחוח עלה באפי.
éæà ,äáøä åðîî íéìëåàùë
כן אל תירא מהסגת גבולך ,ואני בשובי
כאשר דרכו כפות רגלי על סף שערי גן
åðì äéä ìåîúà àìäå .íòèä íâôð ,ïîæ øçàì
מן היריד אסור מיד אל בית הפריץ.
העדן ,ראיתי מלאך פוסע
àìù éãëå 'åëå íåùìù íâå äøåúá úå÷éúî
יצא
נפרדו השניים לשלום ,והמוזג
לקראתי באיטיות כשהוא נאנח וגונח,
íòô áåù äéìò íéù÷áî åðà úå÷éúîä íâôéú
מבית העשיר והלך אל ביתו,
הוא עצר לידי ושאלתי אותו ,מי אתה
.íåé ìëá
ולבו
שם סיפר לאשתו כל אשר קרהו
ומדוע תחסום את דרכי לגן עדן? השיב
:
óñåð
øåàéá
à
"
èéìù
ììä
ãåã
â
"
äøäî
éúòîù
היה מלא תקוות .אך האשה לא מצאה
לי :אני הוא המלאך שנבראתי מגמילות
øîåà é"ùøå ,úåù÷ úåìçúää ìë - òåãé àìä
מרגוע לנפשה ובכתה מתוך ייאוש ופחד,
חסדים שעשית עם המוזג בשעה שהלכת
)úåìçúää ìë" :('ä è"é úåîù
ניסה המוזג לדבר על לב אשתו אך
אל הפריץ לדבר עליו טובות ,נבהלתי
,
íéììôúî
åðà
æ
"
òå
,
"
íëì
áøòé
ë
"
çàå
÷úåù
המוזג
בזאת העלה רק את חמתה ,ובבית
מאוד ושאלתיו :הייתכן שמלאך של
ùéå
ùãçî
ãåîìì
íéìéçúî
åðàù
íåé
ìëáù
אין שלום .חלפו ימי היריד והעשיר קיים
גמילות חסדים יתייצב לשטן לי? הלא
÷ãéîå äù÷ä äìçúää øäî øåáòúù - éùå
הבטחתו ,הוא סר אל בית הפריץ ודיבר
אני מיהרתי מן היריד אל בית הפריץ
áøò åðì äéäéù ,"íëì áøòé ë"çàå"ì òéâð
על לבו ,דבריו עשו רושם רב על הפריץ

U !!!äãå÷ðì äáùçî T

ב׳

.ç"çôãå .êéçì ÷åúîå ãåîéìä

כדי להציל משפחה בישראל .השיב לי המלאך ,אמת ונכון
שגמלת טוב ליהודי ,אך אינך יודע כמה דמעות שפך
אותו יהודי עד שבאה לו הישועה ממך ,וכמה מריבות
התנהלו בינו לבין אשתו במשך הזמן שהיית ביריד .כל
המעשים האלה נכתבו בספר והם דורשים בצדק
ובמשפט לדון אותך ,אמרתי לו הלא כל עיכובי היה כדי
שלא אפסיד את הוני .אך טענותיי לא הועילו ,שוב השיבו אותי
לבית דין של מעלה ופסקו לי לשבת בשערי גן עדן כמספר
אותם ימים אשר המתין לי המוזג בהיותי ביריד .מיד באו שני
מלאכים אחזו בי והוליכוני לשערי גן עדן ,שם ישבתי ימים
רבים ,וצערי היה גדול מנשוא כי כלתה נפשי להיכנס אל מקום
מנוחתי .ע"כ.
מכאן אנו למדים ,כמה צריך אדם להיזהר בכל מצוה שלא
להחמיצה ,בפרט במצוה שחיי אדם תלויים בה צריך
תמיד להיות מן הזריזין המקדימין.
וגם למדנו את כח התשובה עוד כאן בעולם הזה.

זכותו

תגן עלינו ועל כל ישראל אמן




סיפורים נפלאים לכ"א אדר ור"ח ניסן
סגולות עצומות לשבת מברכים של חודש ניסן  -לשפע גשמי
בזכות רבי אלימלך מליזענסק זי"ע.
ביום כ"א באדר יום הילולת הרבי אלימלך מליזענסק זי"ע ,ישב
המגיד מקוזניץ וסיפר בשמו שלושה סיפורים
אלו ,שהם מסוגלים לפרנסה להכניס את הפסח בקלות
מאוד .מומלץ ורצוי לספר ביום הילולת הצדיק – כ"א באדר,
ובשבת מברכין – ניסן שכל אחד מאיתנו יספר בביתו את שלושת
הסיפורים ,ויזכה לפסח בהרחבה ,ואלו הם:

סיפור א' ' -היין'
יהודי שחי בתקופת רבי אלימלך היה ללא פרנסה ולא היה באפשרותו
לקיים את חג הפסח ,בעקבות מצבו הכלכלי ,גמלה בליבו
החלטה להעביר חביות עם יין שרף לארץ השכנה ושם יוכל למוכרם
במחיר גבוה ותהיה לו פרנסה בכדי שיוכל לקיים את חג הפסח .אבל
השלטונות סירבו להעביר את יין השרף דרך הגבול ,ואז הוא ביקש את
ברכתו של רבי אלימלך והרב ברך שכל החביות יהיו מים .הברכה
התקבלה וכשהיהודי עבר דרך המכס הגויים צחקו ממנו שהוא מוביל
לארץ השכנה חביות עם המים ,היהודי רץ שוב לרבי אלימלך לומר לו
שעכשיו הוא צריך ברכה שהמים יהפכו ליין שרף ,הרב ברך והנס קרה,
היהודי מכר וחזר עם הרבה כסף.

וליהודי הזה היה את צורכי הפסח בהרחבה גדולה.
סיפור ב' ' -הַ ּקוֹ ף'

במזרח אירופה בתקופת עוני קשה חי יהודי ששמו משה ,במקצועו
היא היה חייט ,כל שבוע היה יוצא רגלי מהבית ,נודד ממקום
למקום ועושה תיקונים .לקראת שבת היה חוזר הביתה ונותן את המעט
פרוטות שהרוויח  -לאשתו כדי שיהיה לה במה להחיות את נפשה עד
לשבוע הבא.
יום אחד כשיצא לדרך ,עברו לידו הפריץ ואשתו במרכבה .הפריץ
שהיה ידוע כשונא ישראל ושתוי מצא הזדמנות לעשות צחוק
מהיהודי .הוא עינה אותו והרים עליו אקדח בנסיון להורגו ,ובורא
עולם הצילו  -בכך שאשתו של הפריץ הזיזה את ידו של בעלה והכדור
נפל ליד היהודי והוא נשאר בחיים .מרוב בהלה משה החייט התעלף
והפריץ החליט לקחת את היהודי במרכבתו כדי להמשיך לענות אותו,
בורא עולם עשה נס והפריץ מרוב שיכרות נרדם ולא הספיק להמשיך
את העינויים.

אשת הפריץ הזמינה את משה החייט שיבוא כל שבוע לארמון שלהם
והיא תיתן לו עבודה ,משה החייט התחיל לעבוד בארמון
הפריץ והיה נראה שהשמש זרחה בשבילו ,כי כל שבוע היה מביא יותר
פרנסה והתחיל לשלם את חובותיו .יום אחד אשת הפריץ נסעה ומשה
החייט פגש את הפריץ .הם התחילו לשוחח ,הפריץ שאל את משה
"איך הפרנסה"? ומשה ענה שבזכות בורא עולם הרחום והחנון יש לו
פרנסה ,הפריץ מאוד כעס ואמר "הפרנסה שלך היא ממני ומאשתי
שהיא מפרנסת אותך מדי שבוע" ובזעם גדול גירש אותו מהארמון.
הימים היו לפני פסח ,משה החייט חזר הביתה בידיים ריקות ובלי
תקווה שיחזור לעבוד אצל הפריץ אבל הוא היה בעל בטחון
מאוד גדול וידע שבורא עולם לא יעזוב אותו ,בינתיים הפריץ היה
נהנה כל לילה לפני השינה מהמטבעות זהב שהיו לו ,הוא היה סופר
אותם ומסדר אותם בשקיות ומכניס אותם לכספת שלו ,הוא היה נוהג
לפזר אותם על השולחן ולבדוק כל מטבע בשיניים לוודא שהמטבע
מזהב אמיתי ,הפריץ היה מסתובב בכל מקום עם קוף ,הקוף הסתכל
על תנועותיו של הפריץ וברגע שהפריץ יצא מהחדר ,הקוף חיקה את
תנועותיו של הפריץ ,במקום לנגוע במטבע ,הקוף בלע את המטבע,
וכך המשיך לבלוע את כל המטבעות שהיו על השולחן ,הבטן התמלאה
והקוף נפל על הרצפה ללא רוח חיים ,כשהפריץ חזר לחדר ראה את
פגר הקוף על הרצפה ובאותו רגע צץ לו רעיון לצחוק ממשה החייט,
הפריץ החליט ללכת באמצע הלילה אל ביתו של משה החייט ,ולזרוק
את הקוף בביתו של משה ,חשב ועשה .בביתו של משה החייט נשמע
רעש גדול מאוד באמצע הלילה ,כל בני הבית ניגשו לראות מה קרה,
הם ראו קוף מת על הרצפה ומהקוף יוצאים מטבעות זהב ,משה הרים
ידיים לשמיים בהודיה גדולה לבורא עולם ,שהוא לא עוזב אותו ושולח
לו כסף בכדי שיוכל להכין את חג הפסח באותה השנה.

וליהודי הזה היה את צורכי הפסח בהרחבה גדולה.

סיפור ג' ' -דיינו'

יהודי אחד עשיר היה נוהג שבכל פסח היה מזמין הרבה אורחים לליל
הסדר .הגלגל התהפך והוא הפך לעני מרוד .הימים התקרבו
לפסח והוא ואשתו היו מאוד עצובים .פתאום הוא שומע מבחוץ כרוז
מחצר המלך ,בכרוז נאמר שאבדה טבעת מאוצרו של המלך ומי
שימצא את הטבעת יקבל פרס גדול.
היהודי קפץ משמחה ורץ לחדרו של המלך ,הוא הציע למלך שינתן
לו חצי מסכום הפרס בכדי שיוכל לעשות את החיפושים,
המלך נתן לו חצי מהסכום ומהכסף הזה היהודי הכין את הפסח ביד
רחבה הזמין את האורחים כמו תמיד ,בליל הסדר  -אחד השרים הלשין
על היהודי שהוא לא מחפש את הטבעת ,המלך החליט ללכת עם
השרים אל ביתו של היהודי.
המלך והשרים הגיעו אל ביתו והציצו דרך החלון בכדי לאמת את
דבריו של השר ,להפתעתו של המלך ראה בית
מואר עם פאר גדול ושולחן ערוך וכולם אומרים "דיינו" .המלך פנה
לשרים ואמר :היהודי גילה לי מי לקח את הטבעת ,לאחד מהשרים
קראו דיינו ,המלך עצר את השר ערכו חיפושים בביתו ומצאו אצלו את
הטבעת של המלך.
מרוב שמחה המלך השלים ליהודי את הסכום של הפרס לאחר הפסח.

וליהודי הזה היה את צורכי הפסח בהרחבה גדולה.
וכמו שליהודי הזה היה אפשרי להכניס את הפסח כיד המלך.
כך בורא עולם יעזור גם לנו.




חורבן עצמו...
"ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על חורבן בית
המקדש") .שו"ע א' ג' (.ומי שאין לו יראת שמים ,מה
יעשה? יקונן על עצמו ,על חורבנו שלו...

)רבינו החידושי הרי"ם זיע"א ליומא דהילולא כ"ג אדר(




ג׳

אולה
ָמ ִׁשיחַ וְ גְ ּ ּ ָ

' ּ ִפגְ ֵעי הַ ּטֶ ְכנוֹ לוֹ גְ יָה'

פטפוטין דאורייתא בענייני פגעי הטכנולוגיה

פטפוטין דאורייתא בענייני משיח וגאולה

ניסיון שיש לו ידיים
מדברי קודשו של מרן רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל:
הרמח"ל אומר :שעיקר התכלית של האדם בעולם ,הוא

פרשת פרה והגאולה העתידה
הבית הלוי )שמות פרק י"ב פסוק מ"ג( מבאר את הקשר בין פרשת פרה

לעמוד בניסיונות שמתרגשות ובאות עליו ,וע"ז עיקר שכרו!
האינטרנט – הוא ניסיון כזה שיש לו
"ידיים" שגוררות את האדם!

וע"ז
בלעם הרשע ניצח!!! לא בקללה ,אלא בעצה הנוראה שלו
אנו מתפללים" :ואל תביאנו "לידי" ניסיון".

להחטיא את ישראל.
העצה הזו הביאה ל 24000 -הרוגים ,שזהו אסון נורא מאוד
בתולדות עם ישראל .מספר כה גדול של הרוגים.
הרי לנו – שעצה רעה אחת שווה יותר מכל הקללות שביקש
לקלל את ישראל.

והעצה הזו היא עצת האינטרנט כפשוטו .רח"ל.
עלינו להבין איזה עונש נורא עלול להביא עצה כזו) .עכ"ל(
נורא למתבונן האמיתי!!!

תעודת הזהות של היהודי  -לא מתקררים
"זה כמו לרוקן את הים ...תרימו ידיים ותבינו שאין מה לעשות
אבל

במלחמה זו" – ...כך יש המקררים...
פשוט הוא שזה להפך ממש ,ורואים בחוש שב"ה יותר ויותר
אנשים מתוודעים לחומרת העניין ומיד מתנתקים מהרע .ויוכיחו
עשרות 'חברות' גדולות במשק שעברו לכשר .ואשריהם.
שההסברה חודרת ועוזרת.

וב"ה
ועצם
"צריך לדעת שמס' כשר זה מס' הזהות של יהודי חרדי".

העובדה שבאים לשאול אם זה כשר וכו' זה מראה על הצלחת המערכה.
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מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א הורה לאדם
שאשתו עובדת ברשת המקוונת שתעזוב את עבודתה
תיכף ומיד ,כי עבודה כזאת היא אם כל חטאת.

 8מה נשתנה דין השימוש באינטרנט שיש בו מתירים לצורך
פרנסה )מסוכן – כמובן( לעומת שאר איסורי
תורה כמו איסור והיתר וחילול שבת ,שלא מצינו בהם היתר
לצורך פרנסה?
אף אחד לא חשב להתיר איסורי שבת ע"י גרמא לצורך פרנסה,
וא"כ מה קורה כאן???
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לע"נ האשה מרת שושנה בת בתיה
ולע"נ ה"ה יהודה בן יחיא
לע"נ ר' אברהם בן טפחה

ז"ל

ע" ה

לרפואת אווה בת גורג'יה
להצלחת ה' שי בן אווה שיחי'

שתחי'

למשפחת נמיר

ד׳

קי"ט(  -זה חוקות הפסח וחוקות פרה אדומה ,למד
ששניהם שקולים ,בזה נאמר זאת חוקת הפסח ובזה נאמר זאת חוקת
התורה ,ואי אתה יודע איזו חוקה גדולה זו מזו ,משל לשני מטרונות
דומות מהלכות כאחת  -נראית שוות ,מי גדולה מזו? אותה שחברתה
מלוה אותה עד ביתה והולכת אחריה ,כך בפסח  -נאמר חוקה ובפרה
נאמר חוקה ,ומי גדולה? הפרה! שאוכלי פסח צריכין לה ,שנאמר:
ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ,הוה  -כל בן נכר לא יאכל בו.
עכ"ל המדרש".

"עיקר דברי המדרש צריכין ביאור ,מה שמחבר מצות פסח
ופרה להדדי ,ואמר שהם שניהם שוים ,רק דפרה
גדולה ,ובודאי דצריך להבין מהו ההשתוות שביניהם?"...

" ...יעויין במדרש פרשה חוקת ,ומבואר שם להדיא דמצות פרה
יסודה סובבת הכל כנגד גאולת משיח ,שיהיה
קץ וסוף לכל השיעבודים ,וגם חירות מן יצה"ר ,ויבוער רוח
הטומאה מן הארץ .וכמו שבאה ההבטחה בפסוק )יחזקאל ל"ו( "וזרקתי
עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאתיכם ומכל גלוליכם אטהר
אתכם" ,אשר דברים אלו דומים ממש לזריקת מי פרה.
ועיי"ש עוד באורך דבריו הנפלאים שפרשת פרה רומזת לתורה שבע"פ וע"י
החיזוק בתורה שבע"פ יבוא הגאולה האחרונה .ומסיים שם:

עכ"פ נתבאר לנו ,דכמו דמצות פסח עמדה לאבותינו
במצרים להיגאל גאולה הראשונה כן
מצות פרה עומדת לישראל לזכות למשיח וא"כ שניהם
ענינם שוה כאחד .פסח עמדה לגאולה ראשונה לכל הגאולות
ופרה עומדת לגאולה האחרונה שבכל הגאולות,
ומבואר היטב מה דהמשילם המדרש לשתי מטרונות שמהלכות
כאחת ונראות שוות .עכ"ל.
נמצאנו למדים  -שיש בשבת זו מסוגלות מיוחדת לעניין הגאולה
השלמה ,ובמה זה תלוי? שנעשה סוף לכל השיעבודים ליצר
הרע ורוח הטומאה ,ובפרט השיעבודים הנוראים שיש לכל ה'מודא'
והאופנה שכל כולה פריצות ומסואבות ,וכן השיעבוד לכלי
הטכנולוגיה הארורה .וברגע שהם יעברו מן העולם נראה אותנו
עומדים הכן בגאולה השלימה במהרה בימינו.




אסור לקרוא בזמן התפילה וקריאת התורה כלל )(ò"åùá ùøåôî
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ע"ה

"זה

לגאולה העתידה ,וז"ל:
לשון המדרש רבה )י"ט ב'( פסוק זה ,יהי לבי תמים בחוקיך

)תהלים

להצלחת ידידי הנפלא הר"ה פ"ז

שליט"א

להצלחת ידידי המיוחד הר"ה חנוך בוכניק שליט"א

להצלחת ידידי הנפלא הר"ה אברהם ג'
להצלחת ידידי הגאון הר"ה רפאל קבלן שליט"א
להצלחת ידידי הנפלא הר"ה שי אמרא שליט"א
להצלחת ידידי הצדיק הר"ה יונתן סבן שליט"א
שליט"א

לעיון בלבד ,הארות והערות תרומות והנצחות 03-616-50-78
למשלוח דואר :החיד"א  15ב"ב עבור 'פטפוטין'  -הוצאת א.א.א.

גיליון ק"כ שנה שלישית  -תשע"ז ,שבת שלום  -א.א.א

להצלחת העורך והמסדר וב"ב בכל מכל כל ברוחניות וגשמיות ,ובריאות איתנה.
- ùã÷åî ïåéìéâä -

לע"נ אחי היקר הארי שבחבורה
משה ישראל ז"ל בן ר' יצחק הי"ו
נלב"ע בדמי ימיו ביום ז"ך בניסן תשס"ד

לע"נ היקר נעים בן חביבה

ע"ה,

נלב"ע ח' שבט ה'תשנ"ה

מורד
ולהצלחת ידידי הרב ְׁשלֹמֹה ּ ָ

הי"ו ברוג"ש ובמ"כ

לע"נ מור סבי ר' רפאל בן יצחק ורחל ע"ה נלב"ע ג' שבט תנש"א
התודה והברכה לכל התורמים הנכבדים בעילום שם ,תזכו למצוות .

úåòéá÷á íéòééñîä íéáåùçä éãéãé úçìöäì

à"èéìù çîù äéøð ä"øä
à"èéìù çîù óñåé óñà ä"øä
.áåø÷á ïåâä âååéæ ,'ä úàî äëøá åàù
מוקדש לרפואה שלמה עבור

יעל בת חוה .רבקה בת מרים.

בת שבע בת בתיה
טוביה בן פלורה .ש-ב-ח.

לְ עוֹ לָ ם אֵ ין אָ ָדם ַמעֲ נִ י ִמן הַ ְּצ ָד ָקה ,וְ אֵ ין ָּדבָ ר ָרע וְ לֹא הֶ זֵּק ָּבא ִּב ְׁש ִביל הַ ְּצ ָדקָ ה) .שו"ע יור"ד סימן רמ"ז סעיף ב' ,וקיצוש"ע(
גיליון זה יוצא במאמצים כבירים ,זכות גדולה ועצומה היא לכל המשתתפים בהוצאות .והמזכה את הרבים אין חטא בא על ידו' .תרום ותזכה'.

תחי'

