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 זכור (2) תצוה       
ה ה ַאתָּ ַצוֶּ ת תְּ ֵני אֶּ ֵאל בְּ רָּ חו ִישְּ ִיקְּ יָך וְּ ן ֵאלֶּ מֶּ ִתית זְָּך ַזִית שֶּ  כָּ

אֹור ַהֲעֹלת ַלמָּ ִמיד ֵנר לְּ  )כז, כ( תָּ

ן זית זך, מנחות מה מנורה שאינה לאכילה טעונה שמ
היו טעונין שמן זית זך? יששהן לאכילה אינו דין 

 "למנחות"ולא זך וכתית  "למאור"וכתית  "זך"ת"ל:
 חומא()תנ

עבור עצמו ימדך הכתוב כי יש להבדיל בין העושה בל
ובין הפועל למען הכלל. מנחות שהיא מצות אכילה 

ן זית מו לא הקפידה בה התורה שתהיה בשמלאדם עצ
להאיר זך דוקא. לא כן המנורה אשר תקפידה  ויעודה 

ן זית להשפיע על אחרים, טעונה דוקא שמ לעולם, היינו
זך. שעה שמבקש אדם לבא ולהאיר לבבות הבריות, 

לה עד כמה לבו צריך הוא שישקול ויבחון את עצמו תחי
 א ראוי למשימה נעלה זואמנם זך וטהור, שיה

 משולחן גבוה בשם "ר' אליהו מאיר קובנר"

 יהוחכמת המסכן בז

ִשיתָּ  עָּ ֵדי וְּ ש ִבגְּ ַאֲהֹרן ֹקדֶּ כָּבֹוד ָאִחיָך לְּ ת לְּ ָארֶּ ִתפְּ  )כח, ה( ולְּ

כתבו המפרשים שכל מה שהאדם נהנה בעולם הזה 
מאכילה ושתיה ומלבושים נאים, מנכים לו משכרו 
בעולם הבא, אבל המזכה את הרבים אין מנכים לו דבר, 
כיון שהוא עושה כן כדי שיהיה לו כוח והשפעה 

: עמרם )גיטין נב:(ם, וכמו שאמרו שיתקבלו דבריו לרבי
היה אפוטרופוס על נכסי יתומים, ובאו קרובי היתומים 
לפני רב נחמן וטענו בפניו שעמרם האפוטרופוס 
מתלבש על חשבון כספי היתומים, והשיב להם רב נחמן 
שהוא רשאי לעשות כן, כי יש בזה טובה ליתומים שהוא 

עים בריו נשמיהא נראה כאדם חשוב, וכך יהיו ד
א להתעסק בענייני היתומים. ובומתקבלים בציבור כשי

כך גם המזכה את הרבים עליו להתלבש יפה, ולאכול 
ים, כי חכמת עולשתות כהוגן כדי שיהיו דבריו נשמ

 המסכן בזויה.

 "משוש תבל" מאת רב עובדיה יוסף זצ"ל

ב ֵחשֶּ תוֹ  וְּ ר ֲאֻפדָּ יו ֲאשֶּ לָּ ַמֲעֵשהו עָּ ּנו כְּ יֶּה ִממֶּ  )כח, ח( ִיהְּ

", מחשבה טובה מצטרפת למעשהידוע שבמצוה "
כאילו  עשאה מעלה עליו הכתובואפילו אם נאנס ולא 

בעשאה. וזהו שמרמז הכתוב: " ֵחשֶּ תוֹ  וְּ ", מחשבה ֲאֻפדָּ
של מצוה, שמקשטת את האדם, אפוד פירושו: קישוט, 

ַמֲעֵשהוהריהו " המצוה. אך במה  ", כאילו כבר עשה אתכְּ
ּנודברים אמורים, כאשר " יֶּה ִממֶּ ", שרצה באמת ִיהְּ

 לעשות את המצוה ורק נאנס ולא עשאה.

 מעינה של תורה בשם "נחל קדמינם"

 מה אומנותו של אדם בעולם?

ִשיתָּ  עָּ יו ַעל וְּ ב וַפֲעֹמֵני...שולָּ תֹוכָּם זָּהָּ ִביב בְּ ב ַפֲעֹמן. סָּ  זָּהָּ
ִרמֹון ב ַפֲעֹמן וְּ ִרמֹון זָּהָּ ִעיל שוֵלי ַעל וְּ ִביב ַהמְּ  לד(-)כח, לג סָּ

: מאי דכתיב רב יצחק: אמר )חולין פט.(אמרו חז"ל 
נָּם" לים נח, ב()תה ם ַהֻאמְּ ק ֵאלֶּ דֶּ ַדֵברון צֶּ ִרים תְּ טו ֵמישָּ פְּ  ִתשְּ
ֵני ם בְּ ", מה אומנותו של אדם בעולם הזה? ישים ָאדָּ

צדק תלמוד לומר:"עצמו כאלם, יכול אף לדברי תורה? 
אומנותו של האדם בעולם היא  ". למדנו אפוא כיתדברון

להימנע מלדבר דברים  האסורים ואז צריך לשים עצמו 
כאילם, ולדבר דברי תורה ואז להשמיע קולו. לכך 

", הפעמון משמיע קול בעוד ה'פעמון וה'רימוןרמוזים "
מהרימון אין נשמע קול, רמז לכך שלעתים חובה לדבר 

ים חובה לשתוק. אם נהוג האדם בדרך זו, מבטיחה ולעת
ַמעלו התורה. " ִנשְּ ֹבאוֹ  קֹולוֹ  וְּ ל בְּ ש אֶּ ", תפילתו ַהֹקדֶּ

ותורתו יתקבלו, מה שאין כן אם חלילה לא ישמור על 
ֵצאתוֹ פיו כראוי. ומה שכתב הפסוק " ֹלא ובְּ ", רומז יָּמות וְּ

על כך כי כאשר תגיע עת צאתו של האדם מן העולם, 
ימצא שם את כל דיבוריו שדיבר לשם ה' חיים וקיימים. 

ֹלאואותם דיבורים מותרים יתנו לו חיות נצחית, "  וְּ
 "לעולם.יָּמות

 רב רובין זצ"ל בסיפרו "שנים מקרא" בשם החפץ חיים

תָּ  ִשַבצְּ ֹתנֶּת וְּ ִשיתָּ  ֵשש ַהכְּ עָּ ת וְּ נֶּפֶּ ֵנט ֵשש ִמצְּ ַאבְּ ה וְּ  ַתֲעשֶּ
 לט()כח  ֹרֵקם ַמֲעֵשה

, לכן )פח:(אבנט כיפר על הרהור הלב כדאיתא בזבחים 
. והנה ל"בשלושים ושתים אמה כמנין  היה אורכו

קול  א(שלושה דברים מביאים לידי הרהור עבירה. 
)סוטה "זמרי נשי ועני גברי כאש בנעורתבאשה ערוה, "

 ,)שבת סב. גבי בנות ציון(בשמים ותמרוקי הנשים ב( , מח.(
, על הפסוק )יומא עד:(ם, כמאמר חכמינו על ידי ראייתג( 
", ובאשר הרהורי עבירה עינים מהלך נפש הארטוב מ"

על ידי שלוש אלו יעשו, לזאת מרומז אצל האבנט 
, שהוא ראשי רק"םהמכפר על הרהור הלב אותיות 

 ראה.מ ולקיח רתיבות 

  להתעדן באהבתך בשם "שיח יצחק"

 לזכור את השנים שנאמר עליהם "תמיד"

ַנִים ִמיד ַלּיֹום שְּ  )כט, לח( תָּ

שויתי ה' לנגדי מתחיל את השו"ע או"ח ב"הרמ"א הנה 
", רמז טוב לב משתה תמיד", ומסיים במילים:"תמיד

חשוב יש בכך, ללמדנו שלצורך עבודת ה' יש צורך 
בשני דברים תמיד, בכל  יום. ועליהם להיות זה לצד זה 

 ומתוק האור בשם "פרדם יוסף" יראת ה' ושמחה!                



 כח עמלק להשכיח מאיתנו את ה' :זכור

ה חֶּ ת ִתמְּ ֵלק ֵזכֶּר אֶּ ִים ִמַתַחת ֲעמָּ מָּ כָּח ֹלא ַהשָּ  )כי תצא ִתשְּ
 כה, יט(

: פעם השר מקוצי": כתוב בשם תשואות חןכתב בספר "
בחלום, וגילה לו, שעיקר  אליהו הנביאאחת בא אליו 

, כי השכחההדבר שתופס בו היצר הרע את האדם הוא 
אלולי השכחה היה כל אדם מתלהב לבבו לעבודת ה' 
יתברך, על ידי זכירתו מאשר עבר עליו מיום הולדו, 
ואשר נעשו עמו פלאי פלאות, אשר כח מי יוכל לספר, 

אין דאילו פינו מלא שירה כים ולשונינו כהמון גליו.... "
אנחנו מספיקים להודות ולהלל על כל הניסים והנפלאות 

", אך השכחה גורמת שעושה עמנו בכל עת ובכל שעה
לנו לשכוח הכל, ועל כן אין אדם ניזהר להקפיד להכיר 
טובה לבוראו ולא לעבור על רצונו יתברך. כתבו 

ההמפרשים שזהו הרמז בכתוב : " חֶּ ת ִתמְּ ר אֶּ ֵלק... ֵזכֶּ  ֲעמָּ
כָּח ֹלא ", תמחה את זכר עמלק, כח הסטרא אחרא, ִתשְּ

אשר מכניסה שכחה בלב האדם, ולא תשכח את הטובות 
 שעשה לך ה'.

 אוצרות התורה "פורים"

ר ָך ֲאשֶּ רְּ ְך קָּ רֶּ  כה, יט( )כי תצא ַבדֶּ

יחתך, : לשון קור וחום, ציננך והפשירך  מרתרש"יפירש 
והתחיל ם בכם ובא זה שהיו כל האומות יראים ליהלח

והראה מקום לאחרים, משל לאמבטי רותחת שאין כל 
בריה יכולה לירד בתוכה, בא בין בליעל אחד קפץ וירד 
לתוכה, אע"פ שניכוה, הקרה אותה בפני אחרים. עמלק 
הוא היצר הרע, עיקר תפקידו לקרר אותנו מן המצוות, 

גבור עליו, ואין זו נו מצידנו צריכים לעמוד כנגדו ולא
הרבי כלל. וכיצד נעשה זאת? כך פירש משימה קלה 

" שנאמר כל חמירא וחמיעאאת סדר "מויז'ניץ שליט"א 
לאחר ביעור חמץ, שאף הוא כידוע מסמל את היצר 

 . )ברכות יז.( "השאור שבעיסההרע, "

", כל החטאים וחמיעא דאיכא ברשותי כל חמירא"
והעברות שיש לי, מנין הם באו? הנה התשובה: 

", היכן , דחמתה ודלא חמתהזיתיהדחזיתיה ודלא ח"
שהיה עלי להסתכל, לא הסתכלתי, והיכן שהיה אסור 

" היה ודלא ביערתידביערתלהסתכל, הסתכלתי. "
במקום שהיה צריך חום והתלהבות של קדושה, שרר 

ום קור, ובמקום שהיה צריך לשרור קור, שררו ח
עות היאוש, כי גם ורוהתלהבות. אך אל יפול האדם לז

הוא מעצת היצר הרע, ומה תקנה של אדם: היאוש 
", יבטל האדם עצמו כעפר כעפרא דארעא ולהוי לבטל"

הארץ. השיפלות והענוה יכפרו על חטאי האדם, ויפיחו 
 ה במלחמתו כנגד עמלק.גבורבו רוח של עוז ו

 ומתוק האור "מגילת אסתר"

 

 : חיוב הנשים בשמיעת פרשת זכורהלכה

: יש אומרים שפרשת זכור וכו' תרפה ס'ז( )סי' השו"עכתב 
 בספר החינוךחייבים לקראם מדאורייתא עכ"ל. כתב 

: ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן, )מצוה תר"ג(
בזכרים, כי להם לעשות המלחמה ונקמת האוייב ולא 
לנשים. ובמנחת חינוך שם תמה עליו מהמבואר בגמרא 

ה , כי מלחמת מצוה הכל יוצאים אפילו כל)סוטה מד:(
מחופתה וכו' ומסיים שלכן נראה שכל ישראל חייבים 
במצוה זו כמו בכל המצוות עשה שאין הזמן גרמא. 
ולמעשה נחלקו גדולי הפוסקים, יש שהצדיקו שיטת 
החינוך וכתבו שאין הנשים חייבות לילך לביהכ"נ 
לשמוע קריאת פרשת זכור, ויש שחייבו את הנשים לילך 

ור, ויש שכתבו שאף לביהכ"נ ולשמוע קריאת פרשת זכ
למחייבי את הנשים במצוה זו, אין צריכים לשמוע מתוך 
ספר תורה דווקא, אלא יכולות לקרוא לעצמן מתוך 

  )סי' תרפה אות ה'(פסקי תשובת חלק ו'              חומש.         

 : החבר לא ילך לפניך ולא אחריך אלא לצידךפתגם

 ספר "שמחלה"

 : צאת הכוכביםחקיחה

הלילה נובע מצאת הכוכבים )סיבה(, או שכאשר 
חשוך הוא לילה, וצאת בכוכבים הוא ראיה )סימן( 
)ברכת אברהם פסחים ב. ד"ה לילה ג, קובץ שיעורים פסחים 

 ספר "קובץ יסודות וחקירות".                             ב(

 : ליום טוב מה זו עושה?סיפור

קמצן והושיט יד לנדבה.  ביום פורים נקלע עני לפתחו של עשיר
פטרהו העשיר בלא כלום. אם אין ידך משגת לתת לי כסף, לפחות 
לתרץ קושיה אחת במגילת אסתר. בתחילה נאמר: היהודים 
הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום ארבעה עשר 
לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב, ולהלן אחרי כמה פסוקים 

ושמחה ומשלוח מנות איש  נאמר: לעשות אותם ימי משתה
לרעהו ומתנות לאביונים, וכאן שוב לא נזכרו המילים יום טוב. 
מה טעם נשתנה פסוק אחד ממשנהו? לא ידע העשיר להשיב 
דבר. נענה העני והסביר לו: אמנם בתחילה ביקשו לקבוע יום טוב 
בפורים, אך כיון ששמעו הגבירים בעלי ההשפעה את המילים, 

התנגדו נמרצת ואמרו, שאין יום זה יאה לקבוע ומתנות לאביונים 
 ספר "חד וחלק" חלק ג'                                    בו יום טוב!

 פורים שמח! שבת שלום

יוצא לאור לרפואה שלימה של ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, דינה 
בנימין יעקב בן  אל יהודה בן מלכה, בת מרים, דניאל בן רחל, רפ

לעילוי נשמת חנה  , שלמה בן מרים, אליהו בן מרים.זוהרית רות
 בת ברכה.

 יוסף ג'רמון כולל עקס לע בען
 

 לכל עניני הדף נא לפנות במייל ל:
germon73@hotmail.fr  
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